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Sikte framåt med stabil eko-
nomi och bra verksamhet
Sävsjö är en bra kommun, där goda 
resultat för skola och äldreomsorg i 
kvalitetsrankingar visar på en verk-
samhet i toppklass! Det ekonomiska 
plusresultatet med 9 miljoner ger 
dessutom kommunen en ytterligare 
stärkt ställning. Vi har ett gott läge 
men det finns utmaningar framöver 
som kräver att vi arbetar med utveck-
ling och förbättringar. 

En skakig omvärld påverkar 
också oss och våra företag
Det är en orolig tid vi lever i och vi 
får inte vända bort blicken från de 
bekymmer som finns globalt, såväl 
som nationellt och kommunalt. Kinas 
påverkan på världsekonomin, Stor-
britanniens eventuella EU-utträde 
och flyktingströmmarna är globala 
händelser som påverkar oss. I Sverige 
är fortsatt urbanisering, negativ ränta 
och bostadsbrist faktorer som vi 
måste förhålla oss till. Men trots oro 
i omvärlden finns ljuspunkter. Vi har 
i kommunen ett bra läge i företagen 
där produktionen går på högvarv och 
bekymret i flera fall är att få tag i rätt 
personal och ordna utbyggnad av lo-
kaler. Arbetslösheten är höga 9 pro-
cent, men denna nivå beror på den 
inflyttning som skett av nysvenskar. 
Det finns goda förutsättningar för 
en god utveckling framöver, men 
det måste till ytterligare åtgärder 
framförallt för mer bostadsbyggande, 
byggklar industrimark och snabbare 
integration. Ett bra mottagande och 

en genomtänkt introduktion, skapar 
förutsättningar för att fler vill stanna 
kvar och bli en tillgång på arbets-
marknad och som medborgare i vår 
kommun.

Höga investeringar och stabil 
ekonomi i kommunens verk-
samhet
För 2015 blev det en högre investe-
ringsnivå än vad som är vanligt i vår 
kommun. Satsningar för barn och 
unga är en stor del med bland annat 
byggnation av konstgräsplan för fot-
boll. Inom skolans område blev det 
byggnation av Vallsjöskolans fritids, 
Spångens förskola och en fortsatt 
IT-satsning i skolan. Även inom äld-
reområdet investerades stort genom 
arbetet med sista etappen av Görans-
gårdens vårdboende i Vrigstad. 

Under året befarades ett större 
underskott i synnerhet inom barn- 
och utbildningsnämnden och soci-
alnämnden. Aktivt arbete med olika 
åtgärder i dessa nämnder har gett en 
bra återhämtning under senare del av 
året, där fonderade migrationsmedel 
varit en bra hjälp. 

Läget är sammantaget stabilt i kom-
munens nämnder. Det kan också no-
teras att de kommunala företagen har 
gjort bra resultat. Sävebo fortsätter 
sin satsning på fler lägenheter. Indu-
stribyggnader investerar i byggnation 
av nya industrilokaler. Energibolaget 
genomför investeringar i fjärrvärme 
och bygger en ny panncentral.  

Tid att titta mer framåt än 
bakåt 
Redan 2014 gavs ett uppdrag att fram 
en ”utredning av kommunstyrelsen 
och dess samarbeten” Denna utred-
ning har legat till grund för det arbete 
som nu pågår med att ta fram en ny 
utvecklingsstrategi under ledning av 
vår nya kommunchef. Ett avstamp i 
utvecklingsarbetet har tagits i en di-
alog med samhällsföreningar, byalag 
och genom företagsbesök.  Strategi-
arbetet pågår på många plan och det 
har nyligen tagits fram en kommuni-
kationshandbok, en grafisk profil och 
inom kort presenteras ett integra-
tionspolitiskt program för fullmäkti-
ge. Det pågår arbete för att skapa en 
personalpool, samordna kommunens 
fastighetsskötsel och fordon. Vi ska 
absolut inte luta oss tillbaka, utan 
måste ständigt arbeta med förbätt-
ringar i arbetssätt, styrning, ledning 
och engagemang. Vår ambition är att 
Sävsjö kommun också i framtiden ska 
leverera en mycket bra skola, omsorg 
och service till kommunens medborg-
are, företag och föreningsliv.  

Stefan Gustafsson, (kd) 
kommunstyrelsens ordförande

Ur kommunalrådets synvinkel
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Tillväxt - Växande
Befolkning 
År 2020 ska vi vara 11 400 medborgare. 
Så lyder målet enligt utvecklingsstrate-
gin. 

Den 31 december 2015 fanns i Sävsjö 
kommun 11 228  kommuninnevånare. 
Befolkningen ökade med 128 personer 
i jämförelse med året innan. Ökningen 
beror på en positiv utveckling av flytt-
nettot. 

Utvecklingen de senaste fem åren har 
varit svagt positiv. Sedan 2011 har Säv-
sjö ökat med 357 invånare.

Under 2015 föddes 123 barn. Det är 7 
färre barn än året innan. Under året 
avled 125 personer. Födelsenettot blev 
därmed -2 personer.

I Sävsjö är andelen äldre över 65 år 
något högre om man jämför med länet 
och riket. 23,3% vilket motsvarar 2 614 
invånare är 65 år och äldre. Även medel-
åldern är något högre i Sävsjö.

Medelåldern för Sävsjö kommuns 
invånare var 42,8 år 2015. I länet var 
medelåldern 41,5 år och i  riket 41,2 år.

Åldersgruppen 0-17 år har ökat med 41 
personer och åldersgruppen 18-24 år 
har minskat med 16 personer. Ålders-
gruppen 24-44 år har blivit 30 fler och 
åldersgruppen 45-64 år har blivit 17 
personer fler.

Åldrarna 0-17 år motsvarar 21,5 % av 
befolkningen och det är fler än både 
snittet i länet och i riket.

Alla orter i Sävsjö kommun har haft en  

befolkningsökning. Störst förändring 
har Rörvik (Hjälmseryd församling)
haft med 52 fler kommuninnevånare, en 
ökning med 4,3 %.

Männens andel motsvarar 51,3 % av be-
folkningen och det är en högre andel än 
snittet i både länet och i riket. Andelen 
män har ökat.

Näringsliv
Varje år ska 30 nya jobb skapas. Ett 
etappmål för Sävsjö kommun 2014 var 
34 arbetsplatser/1000 invånare.

Senaste mätning visar 32,25 antal ar-
betsplatser per 1000 invånare.

Under 2014 var det 7,2 % av befolkning-
en i åldrarna 20-64 år som drev eget 
företag( riket 6,6 %). År 2015 rankades 
Sävsjö på plats 206 av Sveriges kom-
muner i antal nyregistrerade företag per 
1 000 invånare. Det startades 3,7 nya 
företag per 1 000 invånare.

Utbildningsnivån
Den eftergymnasiala utbildningsnivån 
ska öka med 0,5 procentenheter per år, 
från 18 % till 22 % år 2020.

År 2014 var 13,6 % i åldersgruppen 
25-64  högskoleutbildade (riket 25,1 %). 
Det här är samma andel som året innan.

Andelen elever som påbörjat studier vid 
universitet eller högskola inom två år 
efter avslutad gymnasieutbildning var 
30%, enligt Öppna jämförelser 2015. 
(Rankingplats 94 av 287 kommuner).

Övergripande mål i Sävsjö kommuns

Utvecklingsstrategi (US)
aktuellt läge i kommunen i några områden

Utvecklingsstrategin arbetades fram 2011 och i samband med detta arbete gjordes också en kartläggning, en analys 
över olika omvärldsfaktorer som påverkar den kommunala verksamhetens arbete. Kartläggningen låg till grund för de 
mål som senare antogs. Nedan följer en kort lägesrapport över hur det ser ut idag. Under hösten 2015 har arbetet med 
en ny utvecklingsstrategi startat. Beslut väntas tas under våren 2016.

Övergripande 
mål inom varje 
perspektiv
Tillväxt - Växande
Varje år, fram till år 
2020,  

• ska 30 nya jobb 
skapas.

• ska 20 nya bostä-
der byggas.

• ska vi ha en 
befolkningsök-
ning på minst 50 
personer.

Tillsammans -  
Livskvalitet
Utflyttningen från 
Sävsjö Kommun, 
inklusive ungdomar 
som flyttar för högre 
studier(men sedan 
förhoppningsvis 
flyttar tillbaka) ska 
understiga 350 per-
soner per år.

Tillit- Trygghet
Medellivslängden för 
män och kvinnor ska 
överstiga genomsnit-
tet i riket.
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Tillsammans – Livskvalitet
Utflyttning från Sävsjö Kommun
Utflyttningen från Sävsjö kommun 
ska understiga 350 personer per år 
2020.

År 2015 har 612 att flyttat från kom-
munen och det är  7 personer färre 
än år 2014.

Under året har 732 personer flyttat 
till Sävsjö, en ökning med 23 perso-
ner från förra året.

Flyttnettot för 2015 blev positivt, 
+120 personer. Detta bidrog till den 
positiva befolkningsökningen.

Pendling
År 2014 bodde och arbetade 3 664 
personer i Sävsjö kommun. (-89 från 
föregående år).

1 522 personer pendlade ut från 
kommunen (+54) och 1 036 perso-
ner pendlade in till Sävsjö (+34). Det 
är fler män än kvinnor som arbets-
pendlar. Andelen män som pend-
lade till Sävsjö var 60 % (59 %) och 
andelen män som pendlade ut från 
Sävsjö  var 59 %, ( 58%).

Arbetslöshet En anledning till att 
människor flyttar är på grund av 

arbete eller studier på annan ort. En 
ökad arbetslöshet i kommunen kan 
därmed innebära ökad utflyttning 
från kommunen.

Sävsjö kommun har som etappmål 
att antal arbetslösa per månad och 
år inte ska vara fler än 100. När 
målet sattes låg siffran på cirka 250 
personer.

Sävsjö har en öppen arbetslöshet 
på drygt 8,8 %. (8,2 % år 2014). I 
december 2015 var 214 personer 
öppet arbetslösa och 269 personer i 
program med aktivitetsstöd.

Tillit - Trygghet
Medellivslängd
Sävsjö kommun har som mål att 
medellivslängden för män och 
kvinnor ska överstiga genomsnittet i 
riket. Den förväntade medellivsläng-
den för de som föddes 2010-2014 
har prognostiseras för Sävsjö kom-
mun till 79,6 år för män (riket 79,9 
år) och för kvinnor 82,7 år (riket 
83,7 år.) Målen är inte uppnådda.

Ohälsotalet
Det totala antalet sjukdagar för 
kommunens invånare ska i genom-
snitt understiga 25 dagar. Etappmål 
för 2014 var 29 dagar.

År 2015 hade Sävsjö ett ohälsotal på  
29,1 dagar vilket är bättre än snittet 
i Jönköpings län (29,8 dagar) men 
sämre än snittet i riket (28,0 dagar). 
Det skiljer en del mellan ohälsotalen 
för männen och kvinnorna. Männen 
hade ett ohälsotal på 24,7 dagar 
vilket är en försämring med 1,1 
dagar från föregående år. Kvinnorna 
hade ett ohälsotal på 34,0 dagar och 
det är en förbättring med 1,1 dagar i 
jämförelse med föregående år. 

Det skiljer också stort i åldersgrup-
perna där yngre har betydligt färre 
sjukdagar i genomsnitt än äldre.

Antal brott
Antalet anmälda brott ska understi-
ga 7 000 brott per hundra tusen 
invånare år 2014.

År 2015 var antal anmälda brott 7 
306 per hundratusen (preliminära 
siffror) av medelfolkmängden vilket 
är en minskning sedan föregående 
år med 732 annmälda brott.Av de 
anmälda brotten hamnar 41,2 % av 
brotten inom kategorin stöld, rån- 
och häleribrott.

Källa: SCB, Ekonomifakta, Brå, för-
säkringskassan, arbetsförmedlingen, 
SKL och nyföretagarbarometern.
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Tillväxt - Växande
Nedan följer några utdrag ur US:en och 
exempel på vad som gjorts under året 
för att nå målen i Utvecklingsstrategin.

Fler kommuninnevånare
”Marknadsföringsinsatser behövs för att 
öka inflyttningen och det är viktigt att 
detta visar på kommunens attraktivitet 
och möjligheter till ett gott liv”

År 2014 firade vi Jubileumsår runt om 
i kommunen med många olika arrang-
emang. En del av arrangemangen har 
fortsatt även under 2015 och kommu-
nen har varit med och bidraget med 
finansiering. 

Näringsliv
”Sävsjö kommun har ett stort ansvar 
mot företagen genom sin myndighetsut-
övning, såsom miljö-och hälsoskydds-
tillsyn, bygglovshantering, alkoholtill-
syn, markupplåtelser och brandtillsyn. 
Kontakten med kommunens företrädare 
ska upplevas som snabb,enkel,nära och 
effektiv”

Under 2015 deltog Sävsjö kommun i 
SKLS:s öppna jämförelse av myndig-
hetsutövning (INSIKT). Sävsjö kom-
muns Nöjd-Kund-Index (NKI) blev 73 
där medelvärdet för samtliga deltagande 
kommuner var 68. Jämfört med 2011 
då undersökningen senast genomför-
des i Sävsjö har vi ökat värdet med sex 
enheter. Effektivitet står för den största 
förbättringen och företagarna som varit 
i kontakt med kommunen ger höga 
betyg till både bygglovshanteringen (78) 
samt miljö och hälsoskydd (73). ”Kom-
munens arbetsmarknadsenhet, Jobbhu-

set, har en viktig uppgift när det gäller 
att ge stöd till mäniskor som av sociala 
och andra skäl hamnat utanför arbets-
marknadsenheten”.

Under året har Jobbhuset initierat ytter-
ligare ett arbetsmarknadsprojekt, denna 
gång riktat till trähusbranschen. Projek-
tet är ett samarbete mellan kommunen, 
Högskolan i Jönköping och trähusfö-
retagen och syftet är att deltagarna ska 
komma in på arbetsmarknaden.

Skola och utbildning
”Grundskolan behöver förbättras när 
det gäller andelen elever som går ut med 
godkända betyg.” 

Sommarskola har genomförts unde två 
veckor för högstadie- och gymnasieele-
ver.

Skolan  arbetar mycket målinriktat med 
att förbättra resultaten i skolan vilket 
också visat sig i olika mätningar.

I lärarförbundets årliga undersökning 
om ”Sveriges bästa skolkommun” place-
rade sig Sävsjö på en 11:e plats.

Bygga och bo
”En betydelsefull tillväxtparameter är 
tillgången till attraktiva och lockande 
bostäder. För att villa- och fritidshus-
bebyggelse ska kunna skapas krävs att 
kommunen inventerar lämplig mark, 
gärna i sjönära lägen för exploatering. 
Ambitionen är att kunna presentera 
minst en exploateringsbar detaljplan 
per år.”

Under året har man samhällsbyggnads-

Övergripande mål i Sävsjö kommuns

Utvecklingsstrategi (US)
för Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020

Vi vill ha ett samhälle där människor och företag har skaparkraft och känner att de kan växa och utvecklas. Ett öppet 
samhälle där vi välkomnar alla människor och där det goda samtalet ger kraft och näring i samhällsdebatten och fung-
erar som en god grund före entreprenörskap och innovationer. Våra barn och unga ska växa upp med en känsla av att 
allt är möjligt. Därför är det viktigt att de får stöd och hjälp i skola och förskola så att de kan gå ut i livet med förutsätt-
ningar att skapa sig en ljus framtid och ett gott liv.

Övergripande 
mål
Varje år, fram till år 
2020,

• ska 30 nya jobb 
skapas

• ska 20 nya bostä-
der byggas

• ska vi ha en 
befolkningsök-
ning på minst 50 
personer

Prioriterade arbets-
områden
Nyföretagandet

Eftergymnasiala 
utbildningsnivån

Resultatet i grund-
skolan

Bredband

Detaljplaner

Förvärv av mark för 
villa- och industribe-
byggelse

Följsam utbyggnads-
takt av flerbostads-
hus

Brett utbud av före-
tagslokaler

Alternativa driftsfor-
mer
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avdelningen med detaljplaner för 
bland annat Tällevad och Vallsjöba-
den.

”Den ökade efterfrågan på arbets-
kraft har medfört att efterfrågan på 
lägenheter ökat”

Projekteringen av nybyggnation av 
24 lägenheter i kv Kopparslagaren 
är i princip slutförd och byggnation 
kan ske under 2016.

Kommunikation och infrastruktur 
”Ett snabbt och säkert bredband 
underlättar för företag att bedri-
va verksamhet, kan ge effektivare 
samhällstjänster och bidra till att 
ge ökad frihet för alla invånare i vår 
landsbygdskommun. ”Ambitionen 
för Sävsjö kommun är att hälften av 
alla företag år 2014, som etappmål, 
ska ha tillgång till bredbandsupp-
koppling med hög hastighet”. 

Etappmålet är uppfyllt, idag har 
cirka 75  % tillgång till snabb bred-
bandsuppkoppling.

”Genom förstärkningen av tågtrafi-
ken och Sävsjö kommuns beslut om 
resebidrag för studerande, blir det 
mer intressant att bo kvar i Sävsjö 
och studera i exempelvis Jönköping 
eller Växjö.

Under 2015 har 86 personer utnytt-
jat möjlighet till resebidrag.
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Tillsammans – Livskvalitet
Nedan följer några utdrag ur US:en och 
exempel på vad som gjorts under året 
för att nå målen i Utvecklingsstrategin.

Kommun och demokrati
”Det är den representativa demokratin 
som är grundbulten i samhället och det 
är det samlade medborgarbehovet som 
ska stå i fokus för kommunens service 
och åtaganden”. 

”Grunden för kommunikationen med 
kommuninnevånarna är att informatio-
nen är lätttillgänglig och saklig”

Under året har en ny grafisk profil samt 
en kommunikationshandbok arbetats 
fram för att underlätta informationen.

”Ungdomars inflytande i politiken ska 
uppmuntras och insatser för att öka 
valdeltagandet ska genomföras.”

Ett medborgarförslag från våra yngre 
medborgare har bidragit till att en bad-
flotte byggs och placeras i Vallsjön

Ett grönt samhälle
”Kommunen ska aktivt verka för ökat 
utnyttjande av förnyelsebara energikäl-
lor och för fortsatt utbyggnad av fjärr-
värme och vindkraft. Vi ska sträva efter 
att minska såväl  energi-  och resurs-
förbrukning som avfall och utsläpp till 
mark, atmosfär och vatten”.

”Kommunens sjöar och vattendrag och 
viktiga grundvattenförekomster ska 
skyddas. Åtgärder som motverkar föro-
rening eller försurning ska genomföras”. 

Myndighetsnämnden arbetar med 
biologisk återställning av Hylletoftån. 

Kalkning genomförs varje år och ett 
stort antal avlopp har inventerats.

Stort arbete har lagts ner för att invente-
ra förorenade områden.

På fordonssidan köps biogasbilar (den 
sista december 2015 hade 11 biogasbi-
lar) och flera upphandlingar har genom-
förts med skärpta miljökrav. 

Kommunfullmäktige har beslutat om 
utökad borgen för byggnation av Sävsjö 
Energis planerade investering i ny hu-
vudproduktionsanläggning i fjärrvärme.

Attraktivitet
”För att möjliggöra goda relationer, kan 
skapandet av attraktiva besöksmiljöer 
och evenemang, men också arenor och 
mötesplatser vara intressanta sätt att 
locka besökare”. 

”För att utveckla turismen ytterligare 
bör projekt för destinationsutveckling 
skapas i dialog med turistföretagen”.

Kommunen har bidragit med medfinan-
siering till bland annat Sävsjö Celebra-
tion, Smålands kulturfestival och kultur-
husets 20-årsfirande.

Arbete med att ta fram ett långsiktigt 
förslag på turismverksamhet i kom-
munen har påbörjats och ska redovisas 
under våren 2016.

Levande landsbygd
”Det strategiska landsbygdsarbetet ska 
fortsätta att vara en viktig del i kommu-
nens övergripande framtidsplanering. 
Byalagen på landsbygden visar stort 
engagemang för bygdens utveckling och 

Övergripande mål i Sävsjö kommuns

Utvecklingsstrategi (US)
för Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020

Alla människors unika och okränkbara värde är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Respekten för allas 
åsikter ska genomsyra de kommunala besluten och tillsammans ska vi arbeta för att kommunens ekologiska avtryck 
ska vara så litet som möjligt. Tillsammans ska vi också forma en attraktiv bild av vår kommun där det ska vara lätt att 
leva ett gott liv och där samhällsmiljö skapar stolthet hos medborgarna.

Övergripande 
mål
Utflyttningen från 
Sävsjö kommun, 
inklusive ungdomar 
som flyttar för högre 
studier (men sedan 
förhoppningsvis 
flyttar tillbaka) ska 
understiga 350 per-
soner per år.

Prioriterade arbets-
områden
Kommunala webb-
platser

Högt valdeltagande

Nöjda anställda

Bra dricksvatten

Miljöarbete

Bäst att bo på Hög-
landet 

Föreningslivet

Fritidsaktiviteter
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många ideella insatser genomförs i 
syfte att hela landsbygden ska leva”. 

Från och med 2015 ingår Sävsjö i ett 
nytt Leaderområde vilket kommer 
att innebära fortsatt möjlighet till ut-
vecklingsprojekt inom landsbygden.

Kommunstyrelsen beviljade ett 
investeringsbidrag till Hultsjö byalag 
för renovering av Kännestubba 
bygdegård.

Kommunfullmäktige beslutade att 
höja beloppet för hemsändningsbi-
drag i syfte att trygga varuförsörj-
ningen på lands- och glesbygd.

Berikande fritid
”Genom att kommunen erbjuder 
goda möjligheter till kulturupple-

velser, friluftsliv och sociala mötes-
platser skapas den goda trivsel som 
gör att människor väljer att bo kvar i 
kommunen hela livet. Fritidsgårdar-
na har möjlighet att skapa miljöer 
där ungdomar kan utveckla positiva 
förmågor och bygga upp sund själv-
känsla”.

”Satsningar bör göras för att bibe-
hålla de kommunala anläggning-
arnas, exempelvis Familjebadets 
attraktivitet”.

”Barn och ungdomar ska prioriteras 
som en  särskilt viktig målgrupp för 
olika kulturaktiviteter”.

Familjebadet har haft ett högt be-
söksantal under året och fått mycket 
positiv respons från besökarna.

Under året har man firat 25-årsjubi-
leum med en hel veckas firande.

Sävsjö fritidsgård har flyttat till käl-
laren på biblioteket vilket ger möj-
lighet till ett utökat samarbete med 
biblioteket.Under sommaren har 
fritidsgårdsverksamheten genomfört 
ett stort antal aktiviteter i egen regi 
och i samverkan med föreningar och 
andra aktörer.

Kommunens första konstgräsplan 
har färdigställts under året.

Biblioteket har ett samarbete med 
skolan. Exempel på detta är klassbe-
sök med bokprat och sommarlovs-
läsning.

En ny biblioteksplan har antagits. 
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Tillit- Trygghet
Nedan följer några utdrag ur US:en och 
exempel på vad som gjorts under året 
för att nå målen i Utvecklingsstrategin.

Nöjda medborgare
”Genom att ett antal frågor ställs om 
dels kommunala verksamheter och dels 
mer övergripande områden får man 
fram en helhetsbild över hur invånarna 
ser på kommunen.”

Maten som serveras inom skolan ska 
vara god och uppskattad. En genomförd 
mätning inom skolan visar ett utfall på 
3,39 på en fyrgradig skala 2015.

Sävsjös skolor bidrog med några recept 
i kokboken för världens viktigaste 
matgäster signerade Sveriges bästas 
skolkockar.

God omsorg
”Som äldre ska man känna tillit till 
kommunens möjligheter att erbjuda 
trygg vård och service av hög kvalitet 
när man på grund av ålder eller av 
hälsoskäl behöver särskilt stöd. Det ska 
finnas bra anpassade bostäder för äldre 
i form av trygghetsboenden och senior-
boenden.”

Ombyggnad av Göransgården som 
påbörjades under 2014 blev klar med 
första etappen vilket innebar 10 nya 
bostäder i september 2015. En nybygg-
nation/ ombyggnad med fler trygghets-
bostäder i kv Brygaren har färdigställts 
av Sävebo AB.

Mötesplats Brygghörnan öppnade i före 
detta apotekslokalerna i Sävsjö. En mö-
tesplats där olika målgrupper ska kunna 

få möjlighet till gemenskap, aktivitet 
och kunskap.

Ett nytt arbetssätt har påbörjats för att 
sätta de äldres behov i centrum (ÄBIC). 
Olika proffessioner i organisationen 
ska arbeta systematiskt och mot samma 
målsättning för att stärka den enskildes 
behov

Ombyggnation av fastighet vid kvarteret 
Hasseln har påbörjats dit personer med 
psykisk ohälsa kommer att flytta under 
våren 2016.

Säkerhet och trafik
”Insatser behöver göras för att stärka 
invånarnas trygghet och säkerhet”.

Inom räddningstjänsten har man utbil-
dat 7,6 % av kommunens invånare inom 
skydd och olyckor. Räddningstjänsterna 
inom länets kommuner samverkar kring 
räddningsinsatser och förebyggande 
utbildningsinsatser.

Barnen i fokus
”Miljön i förskolor och skolor ska vara 
säker och trygg och stimulera till lek och 
lärande”

Vallsjöskolans tillbyggnad av försko-
leklass och fritidsverksamhet invigdes 
under hösten tillsammans med en 
nyuppfräschad skolgård med många nya 
lekredskap. Även tillbyggnad av Spång-
ens förskola färdigställdes under året.

Integration
”Genom aktiva integrationsåtgärder ska 
kommunen verka för att flyktingar och 
nya svenskar ges goda möjligheter att 

Övergripande mål i Sävsjö kommuns

Utvecklingsstrategi (US)
för Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020

Vi vill att invånarna i vår kommun ska kunna känna glädje och stolthet över att bo här. Historien ska vara en del av 
identiteten samtidigt som lusten att skapa framtiden ska finnas med. Att känna trygghet är en central del och det är i 
upplevelsen av trygghet som medborgarnas tillit och förtroendekapital till kommunen vilar. Tillsammans skapar vi det 
goda livet i Sävsjö kommun.

Övergripande 
mål
Medellivslängden för 
män och kvinnor ska 
överstiga genomsnit-
tet i riket.

Prioriterade arbets-
områden
Nöjd - Regionindex

Nöjd - Medborgarin-
dex

Nöjd - Inflyttarindex

Gång och cykelvägar

Minskning av antal 
sjukdagar

Välfärdsbokslut 
inkluderande ett 
barnbokslut

Minskning av antal 
brott

Förebyggande dro-
ginsatser i skolan
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komma in i lokalsamhället, både på 
arbetsmarknaden och inom övrigt 
samhällsliv, samt att deras resurser 
tas väl tillvara”.

Under året har Sävsjö kommun tagit 
emot många nyanlända. Detta har 
påverkat arbetet i flertalet verksam-
heter och stort fokus har lagts på 
detta arbete. 

Under året startade Sävsjö sitt andra 
HVB-hem, hem för vård och boende 
för ensamkommande barn.

Även i civilsamhället har ett stort 
engamenang lagts ner för de nyan-
lända. Ett exempel är IM Småland 
som anordnar ”Tala svenska café” på 
IM Vrigstadgården.

Ett förslag till integrationspolitiskt 
program har arbetats fram i en för-
valtningsövergripande arbetsgrupp 
vars syfte är att skapa samsyn och 
samverkan kring integrationsfrågor-
na. Beslut väntas tas under våren 
2016.

Friskvård och hälsa
”Statistiskt sett (SCB) minskar 
antalet sjukdagar med ökad utbild-

ningsnivå. Genom satsningar på att 
höja den generella utbildningsnivån 
i kommunen kan sannolikt antalet 
sjukdagar totalt sett minska.”

Inom barn- och utbildningsförvalt-
ningen arbetar man intensivt med 
att förbättra resultaten i skolan.

Ett av målen inom förvaltningen 
handlar om andelen behöriga till 
gymnasiet. År 2015 var 83,1% behö-
riga till gymnasiet (84% år 2014)

Jämställdhet och jämlikhet
”Jämlikhet är ett vidare begrepp än 
jämställdhet, och avser rättvisa för-
hållanden mellan alla individer och 
grupper i samhället. Jämlikhet utgår 
ifrån alla människors lika värde 
oavsett kön, etnicitet religion, social 
tillhörighet med mera. Jämställdhet 
mellan könen är den viktigaste jäm-
likhetsfrågan. Sävsjö kommun ska 
eftersträva mesta möjliga jämlikhet.”

Under 2015 avslutades Ifous inklu-
deringsprogram som Hofgårds- och  
Vallsjöskolan deltagit i tillsammans 
med ytterligare 11 kommuner i 
Sverige.

Medellivslängd
”Medellivslängden beror på en 
mängd faktorer bland annat arv, 
miljö, social gemenskap, civilstånd, 
arbete, graden av jämställdhet med 
mera, men framför allt utbildnings-
nivå och medelinkomst.”

Personalavdelningen har under 2015 
erbjudit en rad olika friskvårds-
aktiviteter och 614 personer har 
utnyttjat friskvårdskupongerna som 
erbjuds de kommunanställda.

God etik
”God etik handlar bland annat om 
att förvalta våra resurser på ett bra 
sätt, att vara hänsynsfull och om-
tänksam och att försöka sätta helhet-
en framför egenintresset”

”Inom all kommunal verksamhet ska 
ett gott etiskt förhållningssätt prägla 
personalens bemötande i all kontakt 
med kommuninnevånarna”.

Inom skolan har man startat ett 
arbete med ”Etik på nätet” avsett för 
elever, personal och vårdnadshava-
re.

Undertecknande av överenskommelse för samverkan. Christian Winkler chef för lokalpolisområde Höglandet och Stefan Gustafsson, kommun-
styrelsens ordförande.
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Bakgrund
Den 19 januari 2015 antog kommunfull-
mäktige i Sävsjö kommun ett reviderat 
reglemente för intern kontroll (§ 6). I 
reglementet står att det ska framgå hur 
man arbetat med den interna kontrollen 
i årsredovisningen.

Nämndernas arbete med intern 
kontroll
Ekonomiavdelningen, som är en servi-
cefunkton till övriga förvaltningar, har 
många rutiner som måste utföras dagli-
gen. Ett exempel på detta är hanteringen 
av betalningsströmmar. Avdelningen har 
gått igenom vilka arbetsmoment som är 
mest sårbara och säkrat upp dessa med 
ersättare, manualer med mera. Man 
tittar också på hur man kan arbeta med 
avtalstrohet när det gäller upphandling.

Två större utredningar har startat där 
syftet är en mer ändamålsenlig och kost-
nadseffektiv verksamhet. Det handlar 
om samordnad fastighetsskötsel och 
samordning kring fordonsadministra-
tion i kommunkoncernen. Beslut väntas 
under våren 2016.

Under hösten 2015 arrangerades en 
särskild temadag om intern kontroll då  
Roland Svensson bjöds in från Kom-
munalekonomernas förening.  Roland 
har mångårig erfarenhet av att arbeta 
med intern kontroll i kommuner och gav 
många värdefulla tips.  

Utvecklingsavdelningen har arbetat med 
att kartlägga avdelningens processer 
som en förberedelse till införandet av ett 
nytt diarie- och ärendehanteringssystem. 

På personalavdelningen pågår arbetet 

med att bilda en bemaningsenhet  och 
man ser också över anställningsformer-
na.

Barn- och utbildningsnämnden har valt 
ut fyra områden i en särskild kontroll-
plan som man ska arbeta lite mer aktivt 
med. Man ska se över utbildningspro-
cessen, rekryteringsprocessen, hante-
ingen av diarieföring och att man ska 
kunna erbjuda förskoleplats inom fyra 
månader. Kunskapsmålen följer man 
upp i samband med skolplansdialogen 
och i samband med genomgång av en-
heternas kvalitetsrapporter. I samband 
med rekryteringsproceessen är rutinen 
att man ska hämta ett utdrag ur brotts-
registren. Löpande information ska 
sedan ges till rektorer, förskolechefer 
och musikledare. Diarieföring handlar 
om översyn av befintliga rutiner samt 
information till personal. När det gäller 
erbjudande om förskoleplatser så görs 
uppföljning i samband md skolplansdia-
logen och i samband med genomgång av 
enheternas kvalitetsrapporter.

Även inom socialnämnden har man 
valt ut fyra specifika områden utifrån 
ett internt kontrollperspektiv. Man ska 
genomföra en granskning av loggar i 
verksamhetssystem inom individ och 
familjeomsorg.Man kommer att titta på 
utredningstider och att utredningarna är 
korrekt utförda när det gäller Lex Sarah 
och Lex Maria. Social dokumentation 
och aktuella genomförandeplaner är yt-
terligare  ett område som man kommer 
att fördjupa sig i. Här kommer man att 
kontrollera 10 slumpvist utvalda genom-
förandeplaner inom äldre- och funk-
tionshinderomsorgen. Det sista området 
som man har med i sin kontrollplan 

Intern kontroll
Intern kontroll handlar ytterst om att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Det handlar också om att 
risker måste hanteras som kan hindra kommunen från att uppnå sina mål. Det gäller  att se till att trygga tillgångar, 
säkerställa att lagar efterlevs och att minimera risker.

I kommunlagens 6:e kapitel § 6 står följande om intern kontroll;

”Nämnderna skall vara och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlin-
jer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt”.  

Nedan följer en kort sammanfattning över hur nämnderna arbetat med den interna kontrollen under året.

Intern kontroll

Änndamålsenlig och 
kostnadseffektiv 
verksamhet

Tillförlitlig finansiell 
rapportering och 
information om verk-
samheten

Efterlevnad av 
tillämpliga lagar, 
föreskrifter, riktlinjer 
med mera.
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är att man ska gå igenom samtliga 
utredningstider för samtliga ärenden 
under de senaste två månaderna (ut-
ifrån mätdatum) för att ha kontroll 
på att samtliga utredningstider hålls 
inom barn/unga.

Tekniska förvaltningen inledde 
arbetet med den interna kontrollen 
under 2014. Nu följer man fortlö-
pande en omfattande tidsplan för 
olika aktiviteter i ett särskilt doku-

met. Dokumentet innefattar även 
fattade beslut och uppföljning av 
dessa och är ett levande dokument 
med uppföljning kvartalsvis.

Kultur- och fritidsförvaltningen 
kommer att intensifiera arbetet med 
intern kontrollplan under 2016.

Inom myndighetsnämnden har man 
under 2015-2016 valt att fokusera på 
uppföljning av ej avslutade ärenden, 

inmätning av byggnader samt tillsyn 
enligt tillsynsplanen.

Överförmyndarnämnden har under 
hösten 2015 påbörjat arbetet med att 
upprätta en intern kontrollplan som 
ska antas i början av 2016. Några 
riskområden har identifierats, och 
av dessa har även ett par stycken åt-
gärdats. Arbetet med intern kontroll 
ska följas upp vid varje nämndsam-
manträde.

Framtidsmässan 2015
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Verksamhets- och måluppföljning - nämnder

Mål Måltal Utfall 151231 Status
Kommunstyrelsen Befolkningstillväxt 11 150 11 228

Rankning webbplatser < 100 Nej

Antal sjukdagar, delmål 2014,  
29 dagar

< 25 29,1

Tekniskt utskott Leverera gott dricksvatten < 10 % 5,90 %

Utbyggnad gång- och cykelvä-
gar

700 m/år 630

God mat NKI*=max 4 3,39

Barn och utbild-
ningsnämnd

Förskolor tydlig profil Årlig utvärdering Profilering pågår

1:a handsval till förskolan < 95 % Nej

Alla barn och elever trivs SKL**-trygghetsenkät Plats 25/199 åk 5

Plats 1/200 åk 8

Resultaten i grundskolan Topp 20 i Sverige 65/290

Behöriga till gymnasiet > 95 % 83,1 %

Antal elever på Aleholm > 80 % / årskurs 50%

Gymnasiet Topp 10 i Sverige Ej mätbart

Yrkeshögskoleutbildning Minst en Nej

Väntetid vuxenutbildning < 6 månader Kortare

Socialnämnd God och trygg vård/omsorg  
för äldre

NKI* > 80 97 % hemtjänst

89 % äldreboende

God och säker hälso/sjukvård Kvalitetsindex Bra resultat i ÖJ***

Den enskildes valfrihet Äldreguide LOV

Personer med funktionshinder 
trygga och respekterade

Intervju > 95% u.mål

Individ- och familjeomsorg, 
vägleda den enskilde till  
ett självständigt liv

< 50 %, socialbidrag < 
60 månader

28,57 %

Stöd till barnfamiljer - trygg/ 
utvecklande uppväxt

> 90 % - lätt nå Soc.
stöd

Resultat i mars

Kultur och fritids-
nämnd

Allaktivitetshus Antal årsarbetande 2

Goda förutsättningar för  
barn och ungdomar 

Altal deltagartillfällen 70 167

Öppet hus Antal öppet hus

Myndighetsnämnd Hållbar utveckling i samklang 
med de 16 miljömålen

Tillsynsbesök  
149 tillsynsbesök

Skydda kommunens sjöar minst 1 projekt

Utbildning i skydd mot olyckor > 8% av invånarna 7,6 % (6,4%)
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Mål Måltal Utfall 151231 Status
Överförmyndar-
nämnd

Motverka rättsförluster för 
omyndiga samt de som har   
god man eller förvaltare 
 förordnad för sig

95 % av årsräkning-
arna granskade första 
halvåret

99 %

5 % av årsräkningarna 
djupgranskas

5,0%

Valnämnd Underlätta möjligheter att delta 
i allmänna val

Redovisa antal mottag-
na röster

Inget valår 2015

Fokus på ansvarsfullt 
förvaltarskap

Driftöverskott år 31 december 
2015

> 1 % av skatteintäkter 
och kom ek utjämning-
ar

1,51%

Årets inversteringar 31 decem-
ber 2015

< årets resultat  
+ avskrivningar

57 940 < 37 582

Oförändrad kommunalskatt 21,92 21,92

* NKI - nöjd kundindex 
** SKL - Sveriges kommuner och landsting 
***Öppna jämförelser 

Studiebesök under årets Företagarvecka.
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Mål Måltal Utfall 151231 Status
Sävebo AB God kvalitét Enkät Vid avflyttning

God ekonomisk hållning 497 tkr

Utökade boendemöjligheter 1 område/år Ja, kvarteret Brygga-
ren

Uthyrningsgrad Minst 90 % 100 %

AB Sävsjö Industri-
byggnader

Uthyrningsgrad > 90 % Några lediga lokaler

Överskott 1 113 tkr 1 952

Medlem i Sävsjöortens Närings-
livsförening

Ja

Lediga lokaler på internet till-
sammans med SNAB

Hemsida Ja

Anslutning till förnybar energi Alla lokaler Ja

SvaMan AB Bredband i världsklass Antal nya kunder 236 nya (totalt 1 923 
stycken)

Hög användning av IT och 
internet

Avstämning marknads-
plan

Sävsjö Energi AB Affärsmässigt möta efterfrågan 
på fjärrvärmeanslutning

Mätning av lönsamhet 
på nyanslutningar

Ny produktionsan-
läggning planeras

Förstärka och förbättra elnäts-
distributionen

Mätning på avbrottstid 
på elnät

Värdesäkring pågår

Effektivisering/stärka verksam-
heten

Mäta rörelseresultatet 
per verksamhetsom-
råde

Samarbete med Vet-
landa Energi

Sävsjö Näringslivs AB Företagsbesök 100 per år 93 besök

Arrangera frukostmöten 4 per år 5 möten

Arrangera företagsträffar 4 per år 4 träffar

Arrangera näringslivsgala 1 per år 1

Arrangera företagsvecka 1 per år 1

Nya medlemsföretag 10 8

Digitala nyhetsbrev 25 28

Sävsjö SkytteCenter 
ekonomisk förening

Väcka intresse Samverkan Kommun och skytte-
gymnasiet

Nationella och internationella 
tävlingar
Välbesökt och välrenommerad 
inomhusskytteanläggning

Upplevelseriket bidrar

Stockaryds
terminalen

Bearbetning av kunder > 195 heltåg 139

Aktiva kunder > 9 4

Tågväxlingar > 120 stycken 125

Verksamhets- och måluppföljning - bolag
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Företagsbesök på Orwac 
Helena Gill, vd SNAB och Jan Holmqvist, kommunchef
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Årets resultat
Sävsjö kommun redovisar ett 
positivt resultat på 9,1 mkr. I detta 
resultat ingår realisationsvinster 
på sammanlagt 0,3 mkr. (Realisa-
tionsvinster får ej räknas med i årets 
resultat enligt lagen om ekonomisk 
balans).  

Årsbudgeten för 2015 var 2,5 mkr 
och bör jämföras med ett utfall på 
6,6 mkr (exklusive taxefinansierat 
överskott och reavinster).

Nämnderna avviker från tilldelad 
budget med sammanlagt -3,5 mkr. 
Motsvarande siffra föregående år var 
+5,1 mkr.  

Samtliga nämnder, förutom barn- 
och utbildningsnämnden, social-
nämnden och kultur- och fritids-
nämnden redovisar ett överskott.

Barn - och utbildningsnämndens un-
derskott beror i huvudsak på tre ex-
traförskolor som drivits i väntan på 
utbyggnation av Spångens förskola 
och kraftigt ökat elevantal på fritids-
hem och grundskola. Underskottet 
har kunnat mildras på grund av låg 
sjukfrånvaro, minskade kostnader 

för interkommunala ersättningar 
och högre statsbidrag  än vad som 
förväntats.

Socialnämnden har haft ökade 
kostnader inom funktionshinder, 
barn och vuxna.Några försäk-
ringsärenden har fått avslag vilket 
inneburit fullt kostnadsansvar för 
kommunen. Kostnader för ledsagare 
har ökat, likaså familjehemsvård och 
institutionsvård för barn och unga 
och  vuxna misssbruk. Ekonomiska 
bistånd visar däremot på en positiv 
avvikelse gentemot budget.

Inom tekniska utskottet gör VA-kol-
lektivet ett överskott medan bostads-
anpassning och renhållningskollekti-
vet gör ett underskott.  

Kultur- och fritidsnämnden har 
ökat intäkterna från Familjebadet. 
En  mindre negativ avvikelse förkla-
rars av ett investeringsbidrag som 
beslutats tidigare år men betalats ut 
under 2015.

Inom myndighetsnämnden fortsät-
ter bygglovsintäkterna att vara höga. 
Personalkostnaderna har dock blivit 
högre inom räddningstjänsten vilket 

till viss del beror på en ökning av an-
tal larm och ett nytt beredskapsavtal 
för deltidsbrandmännen.

Överförmyndarnämndens redovisar 
en mindre avvikelse från budget.

Barn- och utbildningsnämnden till-
sammans med socialnämnden står 
för  84,3 %  av nämndernas totala 
nettoram vilket är en ökning med 
0,8 % från föregående år.

Personalkostnader är den största 
kostnadsposten, med ett utfall på 
507 mkr.

Kommunens omsättning ökade med 
22,6  mkr och nådde upp till 795 
mkr för 2015. Intäkterna har till 
största delen varit skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Under 2015  
motsvarade dessa poster tillsam-
mans 601 mkr. 

Finansförvaltningen redovisar ett 
överskott med 10,1 mkr. Hälften av 
detta överskott är AFA-medel. Över-
skottet beror också på lägre rän-
tekostnader, utdelning, lägre kostna-
der för avskrivningar och pensioner 
än beräknat. 

Ekonomisk översikt

Balanskravsutredning (tkr) 2015
Årets resultat +9 075
Avgår samtliga realisationsvinster -2 77
Tillägg för vissa realisationsvinster med mera enligt  
undantagsmöjlighet

0

Återstår: Årets resultat efter balanskravsjusteringar +8 798
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Avstämning mot balanskravet
Nedan följer en uppställning som 
visar resultat och balansutredning.

Avsättning till resultatutjämnings-
reserv RUR
Riksdagen har fattat beslut om att 
komplettera befintlig lagstiftning om 
god ekonomisk hushållning för kom-
muner och landsting. Förändringar-
na ger nya möjligheter att utjämna 
intäkter över tid genom en resultat-
utjämningsreserv, vilket ger möjlig-
het att reservera överskott upparbe-
tade från och med räkenskapsåret 
2010. Kommunfullmäktige i Sävsjö 
tog beslut om en avsättning på 11,3 
mkr för 2010. (KF § 138)

Förändringar av kostnader och 
intäkter
Verksamheternas kostnader inklusi-
ve pensioner och avskrivningar blev 
793 mkr. Under perioden 2011-2015 
har ökningen varit 16,7%

Kommunens verksamhetsanknutna 
intäkter blev 200 mkr. Intäkterna 
har ökat med 21,7 % i jämförelse 
med år 2011. 

Kommunalskatten har varit oför-
ändrad sedan 2003 med undantag 
från några skatteväxlingar. 

Utveckling av nettokostnadsande-
len
Nettokostnaders andel av skatter 
och kommunalekonomisk utjämning 
ligger på en förhållandevis jämn 
nivå. Andelen för 2015 var 98,7 % 
vilket är en ökning med 0,7 % enhe-
ter sedan föregående år.

Investeringar
År 2015 investerade vi för motsva-
rande 57,9  mkr ( netto) vilket är 21,1 
mkr mer än 2014. 

De största investeringarna har gjorts 
i ombyggnad av Göransgården  (12,3 
mkr,) Vallsjöskolans fritids (4,6 
mkr), Spångens förskola (5,4 mkr) 
och konstgräsplan (8,5 mkr).

För att undvika ytterligare lån krävs 

att årets avskrivningar och årets 
resultat tillsammans är högre än 
nettoinvesteringarna. År 2015 var 
investeringarna cirka 20 mkr högre 
än årets avskrivningar och resultatet 
tillsammans.

Tillgångarnas förändring över tiden
De materiella tillgångarnas an-
del har minskat och de finansiella 
tillgångarnas andel är lika. Anlägg-
ningstillgångarnas andel motsvarar 
nu 84 % av de totala tillgångarna.

Kassa/bank har ökat och motsvarar 
6 % av tillgångarna. Kassa och bank 
per sista december var 36,5 mkr.

Långfristiga lån
De långfristiga lånen ligger kvar på 
samma nivå. Nyupplåning har skett 
med 46,5 mkr och gamla lån har 
amorterats med 46,5 mkr. Den ge-
nomsnittliga räntan har varit 1,93%.

Borgensåtagande och ansvarsför-
bindelser
Kommunens borgensåtaganden 
och ansvarsförbindelser uppgår till 
522,2 mkr (490,2 mkr). Till största 
delen avser detta lån till de kommu-
nala bolagen. 

Fokus på ansvarsfullt förvaltarskap
God ekonomisk hushållning skapas 
genom att verksamheterna drivs på 
ett ändamålsenligt och kostnads-
effektivt sätt. Målen ska uppnås 
med lägsta möjliga resursinsatser 
och med ett långsiktigt perspektiv i 
fokus. 

Avstämning mot finansiella mål
I kommunens övergripande vi-
sionsprogram betonas vikten av ett 
ansvarsfullt förvaltarskap. Sävsjö 
kommuns verksamheter ska präglas 
av gott förvaltarskap, god ekonomisk 
hushållning och försiktighet. 

Tre ekonomiska mål är satta för 
mandatperioden;

• Driftöverskott ska vara större än 
1 % av skatteintäkter och kom-
munalekonomisk utjämning.

• Investeringsnivån ska inte vara 
högre än årets resultat plus av-
skrivningar tillsammans. 

• Den allmänna kommunalskatten 
ska vara oförändrad.

Två av tre mål är uppfyllda.  

Driftöverskottett var 1,51 % och den 
kommunala skatten är oförändrad. 
Däremot har investeringsnivån varit 
cirka 20 mkr högre än årets resultat 
och avskrivningar tillsammans. 

Avslutande kommentar
Inom de flesta områden har verk-
samheterna lyckats hålla sig inom 
tilldelad ram. 

Under året har löpande ekonomisk 
uppföljning lämnats till kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige 
i form av månadsuppföljningar och 
delårsbokslut. 

I börjav av året genomfördes ett 
omfattande arbete  med att hitta 
långsiktiga besparingar och ett 
antal olika förslag presenterades för 
politiken. När beslut kom om utbe-
talning av AFA-medel medförde det  
att delar av förslagen inte behövde 
genomföras direkt. Ett flertal  större 
utredningar och uppdrag har däre-
mot påbörjats och beslut  i en del 
av dessa uppdrag väntas tas under 
våren 2016. Förslagen kommer att 
innebära besparingar vid genomför-
ande. 

En fortsatt god hushållning av 
kommunens medel är av största vikt 
för att stå rustade för framtidens 
utmaningar.
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Den statistik som redovisas under 
detta avsnitt avser tillsvidareanställ-
da med månadslön och mätdatum 
är per den 31/12 respektive år, om 
inget annat anges.

Antal anställda
Nedan följer fördelningen i antal 
mellan tillsvidareanställda och viss-
tidsanställda i Sävsjö kommun 2014 
och 2015, samt det totala antalet 
anställda.

Antalet tillsvidareanställda perso-
ner har sedan 2014 minskat med 17 
personer, andelen visstidsanställda 

har samtidigt ökat med 52 personer 
vilket gör att organisationen totalt 
har ökat med 35 personer.

Fördelning heltid/deltid
Nedan följer fördelningen i procent 
bland tillsvidareanställda och mellan 
hel- och deltidsanställda i kommu-
nen.

Medelsysselsättningsgraden i 
kommunen är 89 % 2015. Det är en 
ökning från 88 % 2014. Hälften av 
alla tillsvidareanställda arbetar del-
tid. Inom alla förvaltningar, förutom 
socialförvaltningen och tekniska 

förvaltningen, arbetar majoriteten 
heltid. 

Årsarbetare
Organisationens personalstruktur 
visas nedan, beräknat på antal ar-
betade timmar och omräknat i antal 
heltider. Inom parentes visas 2014 
års värde.

Andelen arbete som utförs av tills-
vidareanställda har minskat med 
3 procent från 2014. Samtidigt har 
andelen heltidstjänster som kommu-
nen omsätter ökat med 17 stycken. 

Antal anställda
Förvaltning 2015 2014

Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare
Kommunledningskontor 6 34 7 34
Socialförvaltning 47 449 31 466
Barn- och utbildningsförvaltning 78 354 44 350
Teknisk förvaltning 9 113 5 118
Kultur- och fritidsförvaltning 2 20 3 20
Myndighetsförvaltning 1 10 1 9
Total 143 980 91 997
Total/år 1 123 1 088

Fördelning heltid/deltid
Förvaltning 2015 2014

Heltid Deltid Heltid Deltid
Kommunledningskontor 82 18 71 29
Socialförvaltning 31 69 30 70
Barn- och utbildningsförvaltning 79 21 78 22
Teknisk förvaltning 49 51 47 53
Kultur- och fritidsförvaltning 65 35 65 35
Myndighetsförvaltning 100 0 100 0
Total/år 54 % 46 % 52 % 48 %

Personalöversikt
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Könsfördelning
Förvaltning 2015 2014

Kvinnor Män Kvinnor Män
Kommunledningskontor 66 34 65 35
Socialförvaltning 90 10 90 10
Barn- och utbildningförvaltning 86 14 86 14
Teknisk förvaltning 70 30 69 31
Kultur- och fritidsförvaltning 63 37 55 45
Myndighetsförvaltning 40 60 44 55
Totalt 83 17 83 17

Könsfördelning
Nedan följer könsfördelningen i procent bland tillsvidare-
anställda.

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltning-
en utgör tillsammans en mycket stor andel av kommunens 
anställda. Där är också andelen kvinnor mycket stor vilket 
påverkar det sammantagna resultatet av kommunens 
könsfördelning.

Årsarbetere
Förvaltning Omräknade heltidstjänster

2015 (2014) 2015 (2014) 2015 (2014) 2015 (2014) 2015 (2014)
Tillsvidare Visstid (kort) Visstid (lång) Övertid Total

Kommunledningskontor 27 (25) 1 (1) 5 (4) 0 (0) 32 (30)
Socialförvaltning 246 (248) 61 (53) 21 (20) 11 (9) 339 (330)
Barn- och utbildningsförvaltning 221 (227) 16 (15) 36 (26) 3 (5) 276 (274)
Teknisk förvaltning 77 (77) 7 (6) 8 (5) 2 (2) 94 (90)
Kultur- och fritidsförvaltning 12 (11) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 15 (15)
Myndighetsförvaltning 7 (7) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 8 (9)
Total/år 589 (596) 87 (77) 71 (57) 17 (17) 767 (747)
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Medelåldern i kommunen är 47 år, 
att jämföra mot 2014 då medelål-
dern var 48 år. Synliga förändringar 
i organisationen är att gruppen 30-
39 år minskar, medan gruppen 60 
år och äldre ökar. Detta kommer att 
innebära ett ökat rekryteringsbehov 
de närmaste åren.

Personalomsättning 2015
Kommunen har en total persona-
lomsättning på 9,8 % vilket är en 
ökning med 1,6 % från 2014.  Av 
höglandskommunerna har Sävsjö 
kommun näst lägst personalomsätt-
ning efter Eksjö kommun.

Rekrytering och kompetens-
utveckling
Sävsjö kommun ska vara en attrak-
tiv arbetsgivare både vad gäller att 
rekrytera nya medarbetare och att 
behålla och motivera befintliga med-
arbetare. Genom att vara en attrak-
tiv arbetsgivare kan Sävsjö kommun 
attrahera kompetenta medarbetare 

och därmed bedriva en bra och 
effektiv verksamhet.

Rekrytering av nya medarbetare 
är en strategisk kompetensför-
sörjningsfråga. Att rekrytera nya 
medarbetare är en kompetens- och 
tidskrävande uppgift, som måste 
genomföras på ett professionellt sätt 
med hög kvalitet och vars resultat 
måste betraktas som en långvarig 
och omfattande investering.  Under 
2015 genomfördes utbildning för 
chefer i kommunens nya rekryte-
ringsprocess, vilket har fått som 
effekt att rekryteringsförfarandet 
har blivit mer strukturerat.

Rekrytering
Antal annonserade tjänster per år. 

Av alla annonserade tjänster under 
2015 var 65 % heltidstjänster. År 
2014 stod heltidstjänster för 82 % av 
det totala antalet.

Introduktion för nyanställda
Introduktion är en grund i den fort-
satta utvecklingen och målet med in-
troduktionen är att medarbetaren så 
snabbt som möjligt ska få kännedom 
och kunskap om sina nya arbetsupp-
gifter och sin nya arbetsplats, samt 
få kännedom om verksamhetens 
och kommunens övergripande mål. 
Det är närmaste chef som ansva-
rar för att medarbetaren får en bra 
arbetsplatsnära introduktion. År 
2012 började kommunen även med 
kommunövergripande introduktion 
för nyanställda två gånger om året. 
Andelen deltagare i kommunens 
introduktion 2015 var 45 st.

Kompetensutveckling
Det är viktigt att förvalta de kun-
skaper som finns i kommunen idag. 
Och för att följa med i utvecklingen 
måste vi ständigt fortsätta kompe-
tensutveckla våra medarbetare. 

Pensionsavgångar
Förvaltning 2016 2017 2018 2019 2020

Kommunledningskontor 3 0 0 4 1
Socialförvaltning 9 18 18 14 15
Barn- och utbildningsförvaltning 8 7 11 13 10
Teknisk förvaltning 5 2 5 3 7
Kultur- och fritidsförvaltning 0 2 0 3 0
Myndighetsförvaltning 1 0 0 0 1
Totalt = 169 23 29 34 37 34
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Bland kommu-
nens anställda 
är medelåldern  
47 år 2015.

Åldersfördelning i kommunen totalt under 2015 jämfört med 2014. 

Det finns ett antal förväntade pensionsavgångar, utifrån pensionsåldern 65 år.
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Friskvård
Aktivitet 2015 2014
Friskvårds kuponger (400 kr/person 2015) 614 585
Gruppträning 91 123
Motionstävlingar 104 152
Sävsjö stadslopp 46 95
Totalt 855 955

Arbetsmiljö och hälsa
Den grundläggande målsättningen 
med arbetsmiljöarbetet i Sävsjö 
kommun är att arbeta förebyggande 
på ett sådant sätt att ingen drabbas 
av skada eller ohälsa till följd av ar-
betet. Medarbetarna ska uppleva ett 
bra arbetsklimat vad gäller fysiska, 
psykiska och sociala förhållanden 
på arbetsplatsen. Målsättningen är 
även att varje medarbetare i kom-
munen strävar efter att ständigt 
förbättra arbetsmiljön, förhindra 
arbetsskador, minska arbetsorsakad 
sjukfrånvaro och på ett tidigt stadi-
um arbeta aktivt med arbetsanpass-
ning och rehabilitering.

Friskvård
Under året har kommunen erbjudit 
olika friskvårdaktiviteter; frisk-
vårdskuponger, gratis deltagande 
i stadsloppet samt grupptränings-
pass. Nedan redovisas antalet 
kommunanställda som använt 
friskvårdsförmåner.

Arbetsskador
Under 2015 har personalavdelning-
en genomfört flertalet utbildningar 
och informationstillfällen för att 
användandet av kommunens skade- 
och tillbudssystem LISA ska börja 
användas i större skala. Andelen 
rapporterade tillbud och arbetsska-
dor var 56 stycken totalt under 2015 
jämfört med 47 stycken under 2014. 

Då utbildningar i huvudsak skedde 
under hösten 2015 är förhoppning-
en att det ska bli en tydligt ökad 
systemanvändning 2016.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron räknas enligt SKLs 
riktlinjer.

Under 2015 har sjukfrånvaron legat 
stadigt mellan 4,7 % och 4,9 %. Av 
de 4,8 % som är sjukskrivna, är 63 
% långtidssjuka, vilket är en minsk-
ning sedan 2014.

Total sjukfrånvaro 2015: 4,8 %

Personalomsättning
Kommun Aneby Eksjö Nässjö Vetlanda Sävsjö

Personal-
omsättning 

8,8 % 7,6 % 9,5 % 9,9% 8,2 %

Antal annonserade tjänster per år
Omfattning 2015 2014

Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare
Heltid 34 76 34 47
Deltid 23 37 14 7
Deltid/heltid 17 27 5 8
Total 35 56 53 62
Total/år 91 115

Artisten Mariette, till höger i bild, med  
sidekick vid Sävsjö Celebration.
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Per Danielsson 
Ordförande

Viktiga händelser under året
År 2014 valdes nya ledamöter till kom-
munfullmäktige och antal ledamöter i 
kommunfullmäktige har reducerats från 
45 till 39 ledamöter. 

Kommunfullmäktige har under året 
behandlat många ärenden. Det kan vara 
allt från att svara på motioner, medbor-
garförslag och besluta om årsredovis-
ning och budget.

Nedan följer några av de beslut som har 
tagits under året;

Höglandskommunernas strategi för 
eSamhället.

Informationssäkerhetspolicy för Sävjö 
kommun.

Bredbandsstrategi för Sävsjö kommun.

Reviderat reglemente för intern kon-
troll.

Reviderat reglemente för kommunsty-
relsen.

Avsiktsförklaring Högliden som innebär 
möjlighet att inrymma annan verksam-
het än särskilt boende.

Reglemente för kommunala rådet för 
pensionärsfrågor i Sävsjö kommun.

Köpeavtal och fastighetsreglering för 
fastigheten Sävsjö Smeden 18.

Utökad borgen till AB Industribyggna-
der av fastigheter.

Bidrag till renovering av Kännestubba 
bygdegård.

Belysning i anslutning till eljusspår i 
Vrigstad.

Köpeavtal och överenskommelse om 
fastighetsreglering för kvarteret Bulten 
i Sävsjö för etablering av ny fjärrvär-
meanläggning på södra industriområ-
det.

Medfinansiering för återställning /
renovering av gångbroar i Djupadals 
dammområde.

Tillskjuta medel för sommarjobbsför-
medling.

Utökat investeringsanslag för byggande 
av konstgräsplan för tillägg av miljövän-
ligt gummigranulat. 

Revidering av jämställdhet och mång-
faldsplan.

Projektering av ventilationsanläggning 
på familjebadet.

Medfinansiering till ljudanläggning på 
biografen Röda Kvarn.

Risk och Sårbarhetsanalys för Sävsjö 
kommun 2015.

Grafisk profil för Sävsjö kommun.

Överenskommelse om fastighetsregle-
ring avseende Sävsjö Hultrum 1:3 och 
Sävsjö Skrapstad 2:18.

Beslut om fortsatt planering av det goda 
äldrelivet.

Utökad kommunal borgen till Savman 
AB.

Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning.

Biblioteksplan för Sävsjö kommun 
2015-2018.

Handlingsprogram för skydd och säker-
het 2016-2019.

Höjt belopp för hemsändningsbidrag.

Kommunikationspolicy.

Personal
Ingen personal anställd.

Ekonomisk analys
Bokslutet redovisar ett överskott på 
+28 tkr. Kommunalt partistöd betala-
des ut till de politiska partier som var 
representerade i kommunfullmäktige. 
Grundstödet till samtliga partier är 
10 000 kronor och ett mandatstöd på 
7 000 kronor per mandat.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen.

Korta fakta
Verksamhet
Kommunens högsta 
beslutande organ

Antal ledamöter i 
nämnden 
39 ledamöter från år 
2015

Nämndkostnad per 
invånare
102 kr / inv.

Antal anställda
0

Investeringar 2015
0

Budgetavvikelse:     
+ 0,2 % 
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Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 0 0 0
Personalkostnader -361 -454 -244
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -789 -724 -980
Resultat/Nettokostnad -1 150 -1 178 -1 224

Verksamhetsmått Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2012

Antal ordinarie ledamöter 39 45 45
Antal ersättare 23 25 25
Antal sammanträden 10 9 9
Antal ärenden = totalt § 126 190 148

Anläggning av konstgräsplan
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Stefan Gustafsson 
Ordförande

Måluppfyllelse
Varje år fram till 2020 ska vi ha en be-
folkningsökning på minst 50 personer
För 2015 kan vi konstatera att vi nått 
detta mål. Sävsjö ökade med 128 nya 
kommuninvånare. 

I SKL:s undersökning av kommunala 
webbplatser ska vi ligga bland de 100 
bästa kommunerna i landet. 
För 2015 har vi ingen aktuell mätning. 

Det totala antalet sjukdagar för kom-
munens invånare ska i snitt understiga 
25 dagar. Sävsjö kommun hade totalt 
29,1 sjukdagar i snitt vilket är samma 
nivå som året innan.

Viktiga händelser under året
Efter 19 år i tjänst i kommunen gick 
kommunchef Per Thörnqvist i pension 
under hösten. Hans efterträdare Jan 
Holmqvist började efter sommaren.

Under hösten fick Sävsjö kommun 
ta emot ett stort antal nyanlända och 
mycket fokus fick läggas på att organi-
sera detta på ett bra sätt. En särskild 
strategigrupp bildades för att samordna 
insatserna. Ett extra stadbidrag har 
betalats ut till kommunen för att kunna 
användas till integrationsarbete. 

Den 6 juni arrangerade Sävsjö kommun 
för första gången en medborgarskapsce-
remoni i kommunalhuset för kom-
munens nya svenska medborgare (84 
nya medborgare). Det var en högtidlig 
ceremoni med tal, fika, utdelning av 
minnesbevis, musikunderhållning och 
aktiviteter för barnen. Firandet fortsatte 
sedan i Perrennparken med sedvanligt 
nationaldagsfirande.

Arbetet med att ta fram en ny utveck-
lingsstrategi startade under hösten. 
Den nya visionen lyder ”Tillsammans 
skapar vi Sveriges mest barnvänliga, 
inkluderande och gröna kommun”. Tre 
strategiska utvecklingsområden har lyfts 
fram, barnvänliga, gröna och inklude-
rande Sävsjö. I strategin beskrivs också 
framgångsfaktorer, övergripande mål 

och nio olika insatsområden för perio-
den 2016-2020.

Turistbyrån flytttade under hösten sin 
verksamhet till biblioteket. 

Träffar har skett med samhällsförening-
ar och byalag.

Samhällsbyggnadsavdelningen har 
arbetat mycket med att ta fram nya de-
taljplaner som kommer att antas under 
2016.

Till skillnad från förra året med många 
utåtriktade arrangemang kring jubi-
leumsåret har året på utvecklings- och 
avdelningen präglats av mycket internt 
arbete. Nya medarbetare har introduce-
rats, Dähs-projektet (diarie- och ären-
dehanteringsssystemet) fortsätter och 
arbete pågår med processkartlägggning. 
En telefoniupphandling har genomförts 
och en ny bredbandsstrategi har tagits 
fram.

På ekonomiavdelningen fortsätter arbe-
tet med att få fler att övergå till e-fak-
turor. Idag är det ca 21 % av fakturorna 
som kommer digitalt.  

Många upphandlingar har genomförts 
under året. Ramavtalet med högst kon-
traktsvärde, sjuk och förbandsmaterial 
på 13,6 mkr upphandlades av Sävsjö 
kommun inom samrbetet för Höglan-
dets Affärsrättsliga Råd.

Några utbildningar har arrangerats 
under året, exempel på detta är grund-
läggande ekonomi, intern kontroll och 
upphandling.

En ny grafisk profil har tagits fram 
tillsammans med en kommunikations-
handbok.

Arbetet med införande av bemannings-
enhet pågår och man ser också över 
anställningsformerna.

Personal
Tre personer har gått i pension som 
alla arbetat länge på sina respektive 
befattningar. Det är kommunchefen, 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som har hand om kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning.

Korta fakta
Verksamhet
Kommunstyrelsen är 
kommunens ledande 
politiska förvalt-
ningsorgan

Antal ledamöter i 
nämnden 
9

Nämndkostnad per 
invånare
3 072 kr

Antal anställda
34 tillsvidareanställ-
da

Investeringar 2015
3 751 tkr

Budgetavvikelse:     
+ 4,4 % (+1 580 tkr)

Jan Holmqvist 
Kommunchef
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samhällsbyggnadschefen och Eu-samordnare. 
Rekrytering av ersättare och introduktion av nya 
medarbetare har tagit mycket tid. 

Ekonomisk analys 
Kommunstyrelsen som helhet uppvisar ett 
positivt resultat på 1 580 tkr. Överskottet beror 
till viss del på lägre utnyttjande av lokalbank 
och oförutsedda medel än vad som budgeterats. 
Personalkostnaderna ligger i linje med budget. 

Framtiden
Översiktsplanen ska revideras.

Detaljplaner ska antas.

En ny turismstragi ska arbetas fram.

Den nya utvecklingsstrategin ska implementeras 
och nya mål sättas. 

Beslut ska fattas om samordnad fastighetssköt-
sel i kommunkoncernen likaså om gemensam 
fordonsadministration.

De nyanländas introduktion i samhället blir ett 

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 25 059 23 156 25 894
Personalkostnader -23 183 -23 047 -21 535
Kapitalkostnader -398 -379 -469
Övriga kostnader -35 976 -35 808 -40 450
Resultat/Nettokostnad -34 498 -36 078 -36 560

Verksamhetsmått Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Antal sammanträden 10 9 10
Antal ärenden = totalt § 167 174 198
Antal leverantörsfakturor 
(bokföringsdatum)

28 832 26 792 26 381

Antal utannonserade upp-
handlingar

59 50 60

Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande inledningstalar vid medborgarskapscermoni den 6 juni.

viktigt område framåt. En särskild integrationssamordnare 
kommer att anställas och ett integrationspolitiskt program för 
åren 2016-2020 har tagits fram som ska beslutas under våren 
2016.
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Anna-Karin Yngvesson 
Ordförande

Måluppfyllelse
Att alla förskolor har en tydlig profil.
Målet har inte uppnåtts till fullo. Rörvik 
och Stockaryd har av BUN en beslutad 
profil under året. 

Att 95 % ska få plats i den förskola som 
valts i första hand.
Målet har inte uppnåtts.

Att alla barn och elever trivs.
Sävsjö kommun rankades 25:a av 199 
kommuner i SKL:s trygghetsenkät 
(2014/15) årskurs 5.

Sävsjö kommun rankades 1:a av 200 
kommuner i SKL:s trygghetsenkät 
(2014/2015) årskurs 8.

Att resultaten i grundskolan är rankade 
topp 20 i Sverige
I 2014 års resultat var Sävsjö rankat 
65 (jfr 149 år 2013)av 290 kommuner i 
SKL:s sammanvägda resultat. (2015 års 
ranking kommer i mars 2016).

Att minst 95 % är behöriga till gymna-
siet.
2015 var 83,1 % behöriga till gymnasiet 
(84 % 2014, 88 % 2013, 85% 2012 och 
80% 2011).

Att antalet elever på Aleholm (gymna-
siet) motsvarar 80 % av årskullarna
< 50 % av årskullen skrevs in på Ale-
holm höstterminen 2015.

Att gymnasiet är rankat topp 10 i Sve-
rige.
Inte mätbart, jämförelsen görs inte 
längre. Målet är ändrat från och med 
2016. Fullföljer utbildningen inom 3 år 
– ranking plats 36 av 290 kommuner. 

Meritvärde 15,5 jämfört med riket 14,3.

Att det genomförs minst en yrkesut-
bildning utifrån näringslivets behov.
Målet har inte uppnåtts.

Att väntetiden för att läsa grundläggan-
de och gymnasial vuxenutbildning är 
mindre än 6 månader.

Målet är uppnått. Om vissa kurser inte 
kan starta på grund av för få anmälda 
kan väntetiden bli längre. För att lösa 
detta sker oftast samläsning med gym-
nasiet.

Viktiga händelser under året
Politisk verksamhet/övergripande 
administration
Efter valet 2014 förändrades barn- och 
utbildningsnämnden genom att 5 nya 
ledamöter i nämnden och 1 ny ledamot 
i arbetsutskottet tillkom. Ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden är den-
samma. Men 1:e vice ordförande är ny. 

Under 2015 har nämnden beslutat att 
förlägga sina sammanträden månatligen 
i kommunens skolor/förskolor. 

Året har präglats av att en ny skolchef 
har tillträtt. Dessutom har två rektorer 
(Aleholm och Hägneskolan) och en ny 
förskolchef (Sävsjö tätort) börjat. Utöver 
detta har den centrala organisationen 
förändrats och en utvecklingschef tillika 
verksamhetschef för elevhälsan har 
tillsatts. En sköterska med Lex Maria 
ansvar och med medicinskt ledningsan-
svar (MLA) har utsetts.

Barn och utbildningsnämnden har fattat 
beslut om ny skolplan för 2016-2019.

Skolövergripande
Den skolövergripande verksamheten 
ligger till stor del på olika resultatenhe-
ter. Skolskjutsorganisationen ligger på 
utvecklings- och planeringsavdelning-
en och kost, lokalvård, fastigheter och 
vaktmästeri på tekniska förvaltning-
en. Det som finns kvar hos barn- och 
utbildningsförvaltningen är skolläkare, 
skolpsykolog (upphandlas), talpedagog, 
IKT-pedagog, skolutvecklare och en 
liten del av administrationen. 

Året har präglats av ständiga diskus-
sioner kring resultatsenheternas ökade 
kostnader med anledning av utökade 
lokalytor, nybyggnation och en stor 
ökning av barn och elever som påverkar 
ekonomin inom kosten. 

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolväsendet inom Sävsjö kommun, inklusive förskola, fritidshem och 
vuxenutbildning.

Korta fakta
Verksamhet
Politisk verksamhet, 
gemensam adminis-
tration 
Skolövergripande 
verksamhet 
Förskola, fritidshem 
Grundskola f-klass 
Gymnasieskola 
Musikskola

Antal ledamöter i 
nämnden 
9

Nämndkostnad per 
invånare
24 594 kronor

Antal anställda
354 stycken

Investeringar 2015
3 035 tkr

Budgetavvikelse:     
-1,2 %

Stefan Claesson 
Förvaltningschef
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Grundskola, förskoleklass och 
särskola
Under året har fokus legat på att ta 
emot ett stort antal nyanlända elever 
i den befintliga organisationen. 
Detta har inneburit en betydande 
arbetsbelastning för personalen, 
svårigheter att hitta utbildad peda-
gogisk personal samt stora utma-
ningar i att lösa lokalbehovet.

Kommunens resursfördelnings-
system, (gällande rambudget till 
elevbidrag och till resultatenheter-
na) bör ses över för att kunna möta 
rörligheten av barn och elever inom 
förskola och skola.  

Inom grundskolan, från förskole-
klass till årskurs 9, finns 1 282 elever 
i kommunens skolor. Utöver detta 
finns 103 elever i friskolan, Sävsjö 
kristna skola.

För en ökad måluppfyllelse är det 
fortfarande mycket viktigt att vi 
fokuserar på skolutveckling i grund-
skolan. 

Och för att fler elever ska nå målen 
så genomförs det en rad olika kom-
munövergripande och lokala utveck-
lingsarbeten.

Under året har de årliga skolplansdi-
alogerna genomförts i alla verksam-
heter, inom ramen för det systema-
tiska kvalitetsarbetet.

Att skriva sig till läsning (ALS) är en 
metod som påbörjades i en årskurs 
1-klass hösten 2011. Det har utveck-
lats till att gälla alla elever i årskurs 
1, 2 och 3 i hela kommunen. År 2014 
inkluderades även förskoleklassen i 
detta arbete. Eleverna utrustas med 
varsin dator (Ipad). Förvaltningen 
bedömer att metoden leder till en 
ökad måluppfyllelse.

Vallsjöskolans nybyggnation för 
förskoleklass och fritidshemsverk-
samhet invigdes under hösten 
tillsammans med en nyuppfräschad 
skolgård med många nya lekred-
skap.

Grundsärskolan är belägen på 
Hägneskolan. Särskolans elever kan, 
efter överenskommelse med vård-
nadshavarna,  välja att gå kvar i sin 
grundskoleklass. Men man läser då 
efter särskolans kursplan. 

Lärarförbundet gör årligen en 
under-sökning om ”Sveriges bästa 
skolkommun”. Undersökningen tar 
hänsyn till många faktorer bland 

andra skolresultaten och vilka 
satsningar kommunerna gör inom 
skolan. Sävsjö placerade sig på 11:e 
plats (År 2014 var vi plats 61). 

Under 2015 avslutades Ifous inklu-
derings-program som Hofgårds- och 
Vallsjöskolan deltagit i tillsammans 
med ytterligare 11 kommuner i 
Sverige. Förvaltningen ingår också 
i SKL: s matematiksatsning med 
målet att få förbättrade matema-
tikresultat dels i kommunen och 
dels på Sverigenivå i kommande 
PISA-mätning. År 2015 var också 
startskottet på att arbeta med ”Etik 
på nätet” avsett för elever, personal 
och vårdnadshavare.

Sommarskola har genomförts under 
två veckor för högstadie- och gymna-
sieelever.

Aleholm
I SKL: s öppna jämförelser användes 
nya mätvärden jämfört med tidigare 
år. Aleholm rankades på plats 4 i 
landet med avseende på betygssnitt 
jämfört med det snitt eleverna för-
väntas ha givet sina sociala förutsätt-
ningar. Meritvärde exklusive IM är 
fortfarande avsevärt över rikssnittet.
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Större andel elever har valt utbild-
ning i annan kommun än tidigare. 

IM motsvarar sedan 2015 ca 30 % av 
gymnasiet

År 2015 har präglats av ett inten-
sivt arbete med att ta emot många 
nyanlända elever. Språkintroduk-
tionsprogrammen, IM, fördubblades 
under 2015, från 32 elever i januari 
till 63 elever i december. 

Trycket på SFI-undervisning mins-
kade  under höstterminen 2015. 
Varför minskade det när vi fick fler 
flyktingar?

Totalt under året var det dock en 
ökning från 190 elever till 220. 
Grundläggande vuxenutbildning 
ökade från 32 elever till 52. Överlag 
har den stora inströmningen av ny-
anlända varit en stor organisatorisk 
utmaning.

På Aleholm får alla nya gymna-
sieelever i årskurs 1 en egen dator 
som pedagogiskt hjälpmedel. Detta 
inleddes hösten 2012.

Musikskola
Den kommunala musikskolan är 
öppen för grundskolans och gymna-

siets elever. Det är 279 elever som 
fått undervisning i musikskolan 
under 2015. 

Undervisningen bedrivs delvis på 
skoltid, genom att eleverna går ifrån 
ordinarie lektioner och är då för-
lagt till respektive skola. En hel del 
undervisning äger dock rum utan-
för skoltid, på eftermiddags- och 
kvällstid.

Förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem
Under 2015 har efterfrågan på för-
skoleplatser ökat inom förskolorna 
och pedagogisk omsorg i kommu-
nen. 

Tre tillfälliga avdelningar har 
använts under större delen av året 
fram till dess att de två nybyggda 
avdelningarna på Spången kunde 
tas i anspråk. Det tillämpas öve-
rinskrivning på i stort sett  alla 
förskolor för att möta behovet och 
kravet på förskoleplats. Arbetet med 
en nybyggnation med ytterligare två 
förskoleavdelningar på Prästhagen i 
Vrigstad har påbörjats. Etableringen 
av ytterligare en fristående förskola 
i Sävsjö tätort har påbörjats och för-
valtningen hjälper till med stöd och 

vägledning. Den planerade försko-
lan har namnet ”Hoppetossan” och 
målet är att den ska kunna starta i 
mars 2016.

Personal
För att lyckas med en ökad målupp-
fyllelse inom förskola och skola är 
det av största vikt att ha välutbildad 
och behörig personal. Forskningen 
visar entydigt att lärarna är helt av-
görande för elevernas resultat. Detta 
gör att det är av stor vikt att befintlig 
personal får en kontinuerlig kompe-
tensutveckling utifrån de behov som 
finns i organisationen. 

Under året har arbetet med att hitta 
fullt behörig personal varit särskilt 
svårt inom förskolan, liksom att 
hitta lärarkompetens inom svenska 
som andraspråk, Sva. 

Vid utgången av 2015 fanns 354 
tillsvidareanställda jämfört med 350 
under 2014. 

Ekonomisk analys
Bokslutet visar ett underskott på 3,2 
miljoner. 

Huvudorsaken till underskottet är 
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att tre extra förskolor har bedrivits i 
väntan på utbyggnation av Spångens 
förskola. Kostnaderna för dessa var 
3,2 miljoner.

Eftersom elevantalet ökade kraftigt 
under läsåret 2014/2015 beslutade 
kommunstyrelsen att fritidshem och 
grundskola fick gå med 1,7 miljoner 
i underskott för att personaltätheten 
skulle komma upp i en rimlig nivå. 

Underskottet har mildrats med 600 
tkr på grund av låg sjukfrånvaro, 
med 800 tkr för minskade kostnader 
för interkommunala ersättningar 
avseende fritidshem och grundskola 
samt med 500 tkr för högre statsbi-
drag till vuxenutbildningen än vad 
som förväntats. 

Vid årsskiftet redovisade resultaten-
heten för fastigheter ett överskott på 
500 tkr och resultatenheten för skol-
skjutsar ett underskott på 680 tkr. 

Statsbidrag för karriärtjänster avse-
ende vårterminen 2015 betalades ut 
i december, trots avslag på över-
klagan, vilket också minskade vårt 
förväntade underskott på 4 miljoner 
kronor.

Internationellt arbete
År 2015 har varit ett år utan EU-pro-
jekt inom barn- och utbildningsför-
valtningen. Ambitionen är dock att 

vidga de internationella kontakter-
na.

Att samarbeta internationellt är ett 
sätt att möta kraven i läroplaner och 
kursplaner. Det ger goda pedagogis-
ka vinster, inte minst i form av en 
ökad motivation för lärandet. 

Framtiden
Förvaltningens största utmaning är 
att möta upp med förskola och skola 
för alla nyanlända med permanent 
uppehållstillstånd och för alla barn/
elever som finns på olika asylboen-
den i kommunen. Skollagen säger att 
skola ska erbjudas inom en månad 
och att allmän förskola ska erbjudas 
inom fyra månader. I utmaningen 
ligger också att hitta kompetent per-
sonal och lämpliga lokaler.  

Behovet av förskoleplatser i alla 
kommundelarna kräver kraftiga 
investeringar för att möta de behov 
som finns och för att klara kravet 
från skollagen. En investering och 
lokalanpassning för särskolans 
elever årskurs 1-9 vid Hägneskolan 
är nödvändig. 

Den gymnasiala delen av Aleholm 
utmanas starkt av grannkommu-
nernas gymnasieutbildningsutbud 
trots att Aleholm också erbjuder ett 
flertal av dessa utbildningar. Detta 
har lett till att en minskad del av 

åldersgruppen väljer Aleholm. Med 
ett minskat elevantal ökar lokalkost-
naderna per individ vilket påverkar 
budgetplaneringen. En investering 
på Aleholm som leder till en mer 
välkomnade miljö vid entrén och 
som också ger möjligheter för sko-
lans elever att umgås och ”hänga” 
bedöms som nödvändig. Det krävs 
också en mindre investering inom 
vård- och omsorgsprogrammet för 
uppfräschning av befintliga lokaler 
samt en utökning med ytterligare en 
metodsal.

Lokalerna på flera av våra skolor 
behöver renoveras och rustas upp 
för att möta dagens och framtidens 
pedagogik, men också för att för-
bättra barn/elevers och personalens 
fysiska arbetsmiljö.

Arbetet med att ytterligare förbättra 
resultaten i grundskolan kommer 
fortsättningsvis att prioriteras mot 
en ökad måluppfyllelse. 

Ny skolplan, med nya mål, är beslu-
tad för perioden 2016-2019. Dessa 
mål har förtydligats, vilket bland 
annat innebär att de är lättare att 
utvärdera. 

För de kommande åren krävs att 
nämnden arbetar för en fortsatt god 
ekonomisk hushållning en kostnads-
effektiv organisation.

Spångens förskola byggs ut med tre avdelningar.
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Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 32 602 32 602 31 422
Personalkostnader -175 261 -172 811 -163 323
Kapitalkostnader -3 331 -3 331 -3 446
Övriga kostnader -130 151 -126 907 -121 846
Resultat/Nettokostnad -276 141 -272 952 -257 193

Verksamhetsmått Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Antal barn i förskola och familjedaghem 496 507 494
Antal elever i fritids 405 379 353
Antal elever i förskoleklass 129 112 116
Antal elever i grundskoleklass 1 153 1 102 1 073
Antal gymnasieelever 297 283 285
Antal gymnasieelever i andra kommuner 213 208 203
Antal elever i Sävsjö kristna skola 103 92 85
Antal barn i förskolan Tussilagon 31 33 32
Antal barn i förskolan Tingeling 19 19 20
Antal lärare i grundskolan heltid/100 elever 8,2 8,4 8,7
Total nettokostnad förskola och familjedaghem (kr) 106 716 107 005 95 145
Total nettokostnad fritids (kr) 30 090 25 457 33 563
Total nettokostnad grundskola (kr) 92 422 90 213 90 011
- varav undervisning 43 344 41 782 40 121
Total nettokostnad Aleholm gymnasium (kr) 111 171 111 389 112 743
- varav undervisning 55 428 57 898 59 574
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Anette Gustafsson  
Ordförande

Måluppfyllelse
Äldre ska med värdighet och 
respekt tillhandahållas behovsan-
passad, god, trygg och säker vård, 
omsorg och hälso och sjukvård. 
Målen mäts i Socialstyrelsens årliga 
nationella brukarenkät inom vård 
och omsorg om äldre. ”Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen 2015?” 
Målet hur nöjd man är med äldre-
omsorgen i sin helhet ska vara högre 
än 85 % för både äldre- boenden och 
hemtjänst. Resultaten för 2015 visar 
att 97 % (rikssnitt 89 %) av de äldre 
i hemtjänsten anser att man är nöjd 
med äldreomsorgen i sin helhet och 
för äldreboenden 89 % (rikssnitt 82 
%). 

Personer inom vård och omsorg 
ska erbjudas god och säker hälso 
och sjukvård 
Antal fall ska minska jämfört med 
föregående år.  
Antalet fall har minskat från 610 
under 2014 till 575 för 2015.

Andel personer 75 år och äldre som 
använder 10 eller fler olika läkeme-
del ska minska. 
Andelen uppgår till 20 % (rikssnittet 
21 %). 

Andel personer över 75 år som har 
läkemedel som bör undvikas ska 

minska. 
Andelen uppgår till 7 % (rikssnitt 11 
%).

Den enskildes valfrihet vid utform-
ningen av insatser ska ökas 
År 2011 infördes Lagen om valfri-
hetssystem (LOV) i Sävsjö kommun 
som erbjuder hemtjänstinsatser 
inom Sävsjö med omnejd. Det finns 
ett privat företag i kommunen som 
idag har 10-12 brukare.

Individ och familjeomsorgen ska 
vägleda den enskilde till att med 
egna resurser leva ett självständigt 
liv 
Styrtal: Mindre än 50 % av bistånds-
sökande ska erhålla löpande social-
bidrag längre än 6 månader.  Under 
2015 uppbär 28.57 % av de bistånds-
sökande socialbidrag längre än 6 
månader (Motsvarande siffra 2014 
var 29,3 %)

Stödet till barnfamiljer ska utfor-
mas så att barn och ungdomar får 
en trygg och utvecklande uppväxt.
Familjer ska uppleva att det är lätt 
att nå socialtjänstens stödresurser, 
styrtal: 90 %.

Resultatsammanställning pågår och 
kommer att redovisas under våren 
2016. 

Viktiga händelser under året
Socialnämnden är huvudman för 
kommunens flyktingmottagande och 
har under flera år haft ett stort mot-
tagande av flyktingar. Kommunen 
har under året tagit ett stort ansvar 
och är bland de kommuner i landet 
som tagit emot flest flyktingar. 

Under sommaren startade Sävsjö 
sitt andra HVB-hem, hem för vård 
och boende för ensamkommande 
barn. 

I juni beslutade kommunstyrelsen 
om en förändrad ledningsorganisa-
tion för socialförvaltningen, vilken 
har förverkligats (implementerats) 
under hösten.

Branden inom öppenvården, miss-
bruks- och beroendeenheten MOA, 
i juli orsakade verksamhetsavbrott 
tills nya lösningar för tillfälliga loka-
ler hittades.

Arbetsmarknadsenheten, Jobbhuset, 
har under året initierat ytterligare 
ett arbetsmarknadsprojekt. Denna 
gång riktat mot trähusbranschen. 
Projektet är ett samarbete mellan 
kommunen, Högskolan i Jönköping 
och trähusföretagen och syftet  är att 
deltagarna ska komma in på arbets-
marknaden. 

Socialnämnden
Socialnämnden har ansvarar för kommunens socialtjänst. Verksamhets- områden är äldre, funktionshinder, individ, 
familj, hälso- och sjukvård i särskilt och ordinärt boende, flyktingmottagning, arbetsmarknads- och sysselsättningsåt-
gärder.  

Nämndens uppgifter är reglerade ibland andra socialtjänstlagen, lag om stöd och service till funktionshindrade, hälso- 
och sjukvårdslagen, lag om vård av unga och lag om vård av missbrukare. 

Korta fakta
Verksamhet
Politisk verksam-
het och gemensam 
administration 
Individ- och 
familje omsorg 
Stöd till äldre 
Stöd till funktions-
hindrade

Antal ledamöter i 
nämnden 
9

Nämndkostnad per 
invånare
20 496 kr

Antal anställda
449 stycken

Investeringar 2015
1 314 tkr

Budgetavvikelse:     
- 1,7 % (- 3 847 tkr)Miriam Markusson-Berg 

Förvaltningschef
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Socialstyrelsens brukarundersök-
ning inom äldreomsorgen för 2015 
visar att Sävsjö kommun återigen 
får mycket goda resultat. Inom 
hemtjänsten anser 97 % av brukar-
na att de får ett gott bemötande av 
personalen och inom särskilt boende 
anser 94 % de får ett gott bemötan-
de. Verksamheten utmärks av låga 
kostnader och hög kvalitet.

Sävsjö har tillsammans med lä-
nets övriga kommuner och Region 
Jönköpings län deltagit i det natio-
nella projektet Ledningskraft med 
inriktning på de mest sjuka äldre. 
Stimulansmedel från SKL och staten 
har tillförts (utgått) om man uppnått 
goda resultat. Sävsjö toppade länets 
resultat 2012 och har gjort fortsatt 
goda resultat även 2013, 2014 och 
2015 vilket har medfört att kommu-
nen tillförts stimulansmedel även för 
år 2015.

Ombyggnation av Göransgården 
som påbörjades under 2014, med 
första etappen blev klart med 10 nya 
bostäder i september 2015.

Under hösten påbörjades ombygg-
nation av fastighet vid kv. Hasseln 
dit Västra Esplanaden, boende för 
personer med psykisk ohälsa, kom-
mer att flytta under våren 2016.

Mötesplats Brygghörnan öppnade i 
före detta apotekslokalerna i Sävsjö. 
En mötesplats där olika målgrupper 
ska kunna få möjlighet till gemen-
skap, aktivitet och kunskap.

Ett arbete har påbörjats med att för-
bereda införandet av ett nytt arbets-
sätt äldres behov i centrum (ÄBIC). 
Det innebär ett mer systematiskt 
arbete med brukarnas behov. Den 
röda tråden i det nya arbetssättet är 
att alla professioner i organisationen 
ska arbeta mot samma målsättning 
för att stärka den enskildes egna 
resurser och behålla sina funktioner.

Personal
I och med förvaltningens förändrade 
ledningsorganisation har vissa va-
kanta tjänster inte återbesatts utan 
har istället konverterats om till an-
dra tjänster. Omnämnas kan exem-
pelvis en tjänst som utvecklingsle-
dare. Syftet är att bättre kunna möta 
nutidens och framtidens utmaningar 
inom socialtjänsten.

Ekonomisk analys
Årsbokslutet visar på en negativ 
avvikelse på 3 846 tkr.

Förvaltningen arbetar aktivt med att 
fullgöra det politiska uppdraget att 
utfallet av verksamhetens kostna-
der är inom tilldelad ram. Alla har 
under året haft ansvar för att bevaka 
en god resurshållning. Dock har 
vissa verksamheter inte klarat av att 
tillgodose de behov av insatser som 
funnits inom tilldelad ram.

De verksamheter som visar på nega-
tiva avvikelser är framförallt inom 
områdena funktionshinder, barn, 
unga och vuxna.

Under året har försäkringskassan, 
omprövat och avslagit flera pågå-
ende personliga assistansärenden. 
Detta har gett som konsekvens att 
kommunen har fått fullt kostnads-
ansvar för insatser som den inte har 
täckning för. Det fattas 6 890 tkr 
avseende personlig assistans.

Kostnaderna för kontaktpersoner 
och ledsagare har ökat. Bakgrunden 
är bland annat att flera vuxna per-
soner fått diagnoser inom området 
neuropsykiatri. Inom omsorgen är 
det en negativ avvikelse med 635 tkr 
och inom individ- och familjeomsorg 
med 166 tkr.

Familjehemsvård och institutions-
vård för barn och unga har varit 
kraftigt ansträngda under året. Flera 
nya barnavårds- utredningar har 
genomförts som resulterat i insatser 
i form av institutions- och familje-
hemsplaceringar. Institutionsvården 
har kostat 1 343 tkr mer än budget 
och familjehemsvården har kostat 1 
944 tkr mer än budget.

Kostnaderna för vuxna missbruk 
har överskridit budget, på grund av 
flera ärenden med beslut om hel-
dygnsvård. Det totala anslaget som 
finns att tillgå för vuxna missbruk är 
2 700 tkr, vilket motsvarar cirka 3,5 
platser i heldygnsvård/år.

I samband med skatteväxlingen 
av hemsjukvården tog kommunen 
över ansvaret för förskrivning av 
hjälpmedel för personer i ordinärt 
boende. Kostnadsutvecklingen av 
dessa hjälpmedel pekar på högre 
kostnader än budgeterat vilket är ett 

mönster för många av länets kom-
muner. Kostnaden blev 1 083 tkr 
mer än budget

Vid kommunfullmäktiges behand-
ling av de så kallade framtidspla-
nerna våren 2013, reducerades 
socialnämndens budgetram med 
ytterligare 2 000 tkr. Därmed fick 
nämnden ett omfattande sparbeting 
till sin redan hårt belastade budget. 
(fördes ett omfattande sparbeting till 
nämndens redan belastade budget) 
Av detta beting återstår en besparing 
med 1 450 tkr för år 2015.

De negativa avvikelserna har ändå 
kunnat balanseras upp till viss del 
genom de verksamheter som visar 
på positiva avvikelser och genom 
externa medel.

Den främsta bidragande orsaken till 
den positiva avvikelsen, utgör out-
nyttjade medel som verksamheten 
genererat från Migrationsverket för 
att driva hem för vård och boende 
för ensamkommande flyktingbarn. 
Verksamheten har inte hunnit med 
att rekrytera personal och inrätta 
boenden i den takt som mottagandet 
har skett. Konsekvensen har blivit 
fler barn per boende, än vad som 
egentligen är beräknat och accepta-
belt, samt hög arbetsbelastning på 
befintlig personal. 

Flera verksamheter har även haft 
vakanser och annan frånvaro som 
inte fullt ut har tillsatts. Detta har 
varit en medveten strategi för att få 
budget i balans. 

Äldreområdet visar på en mindre, 
positiv avvikelse på 225 tkr med 
hjälp av statlig prestationsersättning 
för äldre mest sjuka.

Ekonomiskt bistånd visar också en 
positiv avvikelse i förhållande till 
den budgeterade ramen vilket är en 
effekt av en strategi från bidragsbe-
roende till egen försörjning.

Verksamheten har ansökt och fått 
medel beviljade för att driva projekt 
inom arbete och sysselsättning.

Internationellt arbete
Inom ramen för FoUrum social 
välfärd, Region Jönköpings län, har 
under året en pilotstudie påbörjats 
för att utvärdera Letterbox club i ett 
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svenskt sammanhang. Formerna för 
hur detta ska göras tas fram i sam-
arbete med grundaren av Letterbox 
club, Rose Griffiths från England. 
Syftet med Letterbox club är att för-
bättra placerade barns skolresultat.

Letterbox Club är en genomförbar 
och verksam intervention, som höjer 
utsatta barns läs och matematiska 
förmåga och/eller lust att lära. In-
terventionen inriktar sig på barnens 
fritid och hemsituation. 

I internationell forskning finns få 
skolinterventioner som riktar sig till 
socialt utsatta barn och specifikt till 
placerade barn. Detta trots vetska-
pen om att skolframgång är en av de 
främsta skyddsfaktorer för ett barn. 
Dessutom har socialt utsatta barn 
och placerade barn sämre skolresul-
tat än de flesta barn. Letterbox club 
är en av få interventioner som visat 
sig framgångsrik i att stärka förmå-
gan att lyckas i skolan.

Framtiden
Att använda IT till att utveckla 
verksamheten i dag och i morgon är 
nödvändigt. Inte minst synliggörs 
detta på nationell nivå där E-hälsa 
är ett prioriterat område. Att an-
vända IT i verksamhetsutvecklingen 
handlar bland annat om att ha en 
effektiv och välfungerande informa-
tionsöverföring, mobil åtkomst av 
information, användning av e-tjäns-
ter, trygghet, service och delaktighet 
i hemmet genom digital teknik, 
exempelvis digitala trygghetslarm.

Behovet av kommunala arbetsmark-
nads- insatser bedöms fortsätta 
under de kommande åren. Då flera 
utsatta grupper, bland andra ungdo-
mar och flyktingar, saknar a-kassa 
kommer sannolikt efterfrågan på 
försörjningsstöd att ligga på en fort-
satt hög nivå.

Kommunens stora mottagande 
avseende ensamkommande barn, 
innebär start av ytterligare HVB-
hem och andra stödboendeformer. 

Flyktingtillströmningen väntas vara 
fortsatt hög vilket påverkar samtliga 
av socialnämndens verksamhetsom-
råden. 

En utmaning är att finna och ut-
veckla arbetsmetoder som bidrar till 

integration och inkludering i sam-
hället.

Under 2014-2016 genomför re-
geringen en satsning beträffande 
förbättrade stöd och behandlingsin-
satser vid omhändertagande av 
berusade personer. I länet har man i 
samverkan gjort en kartläggning av 
målgruppen inom polis, socialtjänst 
och sjukvård. Utifrån föreliggande 
förslag finns nu ett inriktningsför-
slag gällande tillnyktringsenheter, 
TNE, i Jönköpings län.

Våld i nära relationer är ett stort 
samhällsproblem och inbegriper så-
väl rättsliga, som sociala och hälso- 
och sjukvårdsaspekter. Alla som har 
utsatts för våld i nära relationer har 
rätt till stöd och skydd från samhäl-
let. Kommunen behöver ytterligare 
utveckla det förebyggande arbetet 
mot våld i nära relationer.

En viktig del i det förebyggande ar-
betet är att även arbeta med rådgiv-
ning till män.

Att tillgodose barnets oinskränk-
ta rätt till vård och behandling i 
alla situationer visar sig vara helt 
nödvändigt då en tredjedel av 
svenska ungdomar tycker att livet 
är svårt. Samverkan och fokus på de 
riktigt tidiga barnaåren, skolgång 
och föräldraskap blir därför viktiga 
för att skapa bättre uppväxtvillkor. 
Vilket i sin tur bör leda till väsentligt 
minskade behov av insatser från 
socialtjänsten.

Inom ett decennium står den 
offentliga sektorn inför betydande 
utmaningar. Då börjar effekterna av 
det ökande antalet äldre att märkas 
allt mer (ta fart). Dessa förändringar 
kommer att påverka alla sektorer 
i samhället. Äldreomsorgen är det 
område där förändringarna sanno-

likt kommer att synas allra mest och 
kommer därmed att behöva anpas-
sas efter nya förutsättningar.

Det har skett en ökad efterfrå-
gan av gruppbostadsplatser inom 
funktionshinderområdet. Det kan 
konstateras att det i nuläget saknas 
platser. Fler platser behöver skapas 
till målgruppen.

Byggande och upprätthållande av 
attraktiviteten som arbetsgivare 
kräver ett målmedvetet och stra-
tegiskt utvecklingsarbete. Inom 
socialnämndens verksamhetsområ-
de kommer cirka 40 personer (som 
idag är anställda som undersköter-
skor) att uppnå pensionsålder inom 
3 år. En annan utmaning är att det 
vid anställning av kvalificerad ar-
betskraft så har urvalet blivit alltmer 
begränsat.

Brukarperspektivet är en viktig del 
i en evidensbaserad praktik där tre 
kunskapskällor vägs samman – den 
bästa vetenskapliga kunskapen om 
insatsers effekter, den professionel-
les expertis och brukarens erfaren-
heter och förväntningar. Brukar-
inflytande innebär att införa nya 
arbetssätt inom vård och omsorg. 
Maktrelationerna mellan profes-
sionen och de som får insatserna 
förändras. Det traditionella synsättet 
att professionen ska lösa individens 
problem och att den enskilde är 
”mottagare av insatser”, håller på att 
ersättas av insikten att både indivi-
der och brukarorganisationer har 
kunskaper och erfarenheter som är 
värdefulla för att verksamheter ska 
kunna utvecklas. Att åstadkomma 
brukarinflytande kräver struktur och 
långsiktig strategi. Det handlar om 
en process med planering, genom-
förande och uppföljning, såväl på 
individnivå som på de mer övergri-
pande nivåerna.

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 115 172 93 978 108 909
Personalkostnader -225 314 -218 973 -213 273
Kapitalkostnader -977 -977 -961
Övriga kostnader -119 014 -100 315 -113 417
Nettokostnad -230 133 -226 287 -218 742
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Nationaldagsfirande i Perennparken
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Verksamhetsmått Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Försörjningsstöd, total kostnad 12 856 14 550 13 301

Placeringar 0-20 år familjehem, total kostnad 6 734 5 142 4 890
Antal placeringar per år 33 32 28
Antal årsplatser 20,8 20,6 18,22
Antal placeringsdygn 7 606 7 510 6 649
Vårdkostnad per dygn 885 685 735

Instution vuxna, total kostnad 4 502 1 922 1 761
Antal placeringar per år 19 9 9
Antal placeringsdygn per år 2 855 1 351 954
Vårdkostnad per dygn 1 577 1 423 1 845

Instution barn, total kostnad 4 043 3 281 1 918
Antal placeringar per år 12 10 8
Antal placeringsdygn per år 2 337 1 816 1 255
Vårdkostnad per dygn 1 730 1 807 1 528

Medicinskt färdigbehandlade, total kostnad 0 10 0
Antal dygn 0 3 0

Särskilt boende enl SoL
Antal pensionärer över 65 år med plats i särskilt boende 136 135 135

Vårdboende
Kostnad per plats, tkr 541 532 521
Kostnad per dygn, kr 1 481 1 458 1 427

Gruppbostadför dementa
Kostnad per plats, tkr 642 631 625
Kostnad per dygn, kr 1 759 1 729 1 712

Korttidsplatser, äldreomsorg
Kostnad per plats, tkr 589 579 570
Kostnad per dygn, kr 2 051 1 910 1 654
Antal vårddagar 2 873 3 031 3 445

Hemtjänst
Antal pensionärer över 65 år med hemtjänst i eget boen-
de

324 296 286

Andel (%) pensionärer över 65 år med hemtjänst 12,4 11,6 11,4

Personlig assistans
Antal ärenden 34 37 39
Bruttokostnad LASS, tkr 47 545 50 004 50 435
Nettokostnad LAA, tkr 14 121 12 751 12 144



46

Verksamhetsredovisning

Stefan Gustafsson 
Ordförande

Måluppfyllelse
Att leverera ett gott dricksvatten
Mindre än 10 % av samtliga vattenana-
lyser ska visa på tjänligt med anmärk-
ning. 

För att säkerställa dricksvattenkvaliten 
så tas varje vecka vattenprover och re-
sultatet följs upp för att justera dosering 
och hantering av vattnet innan det når 
konsumenterna. Utfall 2015 är 5,9 %.

Att gång och cykelvägar ska byggas ut 
för att skapa en trafiksäkrare miljö 
Utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet 
ska vara minst 700 m/år. Utfall för 2015 
är 630 m. 

Att maten som serveras ska vara god 
och uppskattad 
Vår ambition är att alla som äter av den 
mat som kostenheten serverar ska upp-
leva att man får god mat i en trevlig mil-
jö. Med hjälp av enkät-undersökningar 
ska mätvärden tas fram, nöjd kundindex 
(NKI) ska vara minst 3,15 2015 på en 
fyragradig skala. Utfallet 2015 blev 3,39 
av 4. 

Viktiga händelser under året
Två större organisationsutredningar har 
påbörjats under 2015. Fastighetsutred-
ningen innebär att en översyn görs av 
den kommunala fastighetsförvaltningen 
och hur denna ska organiseras framö-
ver. Dessutom utförs en utredning om 
framtida samarbete mellan Sävsjö och 
Vetab inom va och renhållning. Båda 
utredningar kommer att mynna ut i 
beslutsunderlag under första halvåret 
2016.

Arbetet med nyttjande av tomma lokaler 
och framtida lokalplanering har fort-
skridit i fastighetsgruppen.

Projekten med Vallsjöskolan fritids 
och tillbyggnad vid Spångens förskola 
avslutades.

Personal
Tekniska chefen har slutat och på grund 

av de pågående organisationsutredning-
arna finns idag en tillförordnad teknisk 
chef.

Ny chef för kommunal service tillträd-
de efter semestern. En omorganisation 
utfördes inom kommunal service för att 
minska antalet personal på chefen.

En projektledare har anställts som delar 
sin tid mellan tekniska förvaltningen 
och de kommunala bolagen ABSI och 
Sävebo.

Elektronisk tidrapportering för gata/
park har införts.

Ekonomisk analys
Tekniska förvaltningens utfall blir 557 
tkr över budget, exklusive taxekollek-
tiven. Då är det ett överdrag på bo-
stadsanpassning med 632 tkr inräknat. 
Gällande kostverksamheten har skolan 
fått skjuta till 120 tkr på grund av ökat 
barnantal. Socialförvaltningen har fått 
tillbaka 266 tkr.

Renhållningskollektivet har ett under-
skott på 475 tkr, viss taxejustering är 
gjord. Va-kollektivet har ett överskott på 
2612 tkr. 

Internationellt arbete
Tekniska förvaltningens arbete bedrivs 
till största del inom kommungränsen. 
Samarbete och erfarenhetsutbyte förs 
med intilliggande kommuner. Något 
internationellt arbete har inte bedrivits 
under 2015.

Framtiden
Beslut för de pågående organisationsut-
redningar som görs på VA, renhållning 
och fastighetssidan kommer under 
första halvåret 2016.  Dessa beslut har 
självfallet stor betydelse för hur tekniska 
förvaltningen ska drivas framöver.

Det är fortfarande oklart hur lokalfrågan 
för tekniska förvaltningen ska lösas i 
framtiden. Utredningsmedel för detta 
finns i 2016 års investeringsbudget.  

Tekniska utskottet
Nämnden ansvarar för verksamheterna gata, park, vatten och avlopp, renhållning, fastigheter, bostadsanpassning, 
kost, städ och vaktmästeri.

Korta fakta
Verksamhet
Gata/Park 
Vatten och avlopp 
Fastighet 
Bostadsanpassning 
Renhållning 
Kommunalservice

Antal ledamöter i 
nämnden 
4

Nämndkostnad per 
invånare
2 158kronor

Antal anställda
113 stycken

Investeringar 2015
37 635 tkr

Budgetavvikelse:     
TN totalt 1 694 tkr 
TN skattefin. -557 tkr

Marcus Tingvall 
Tillförordnad förvaltnings-
chef
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Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 163 190 153 059 155 183
Personalkostnader -50 287 -49 251 -47 712
Kapitalkostnader -34 964 -34 852 -32 322
Övriga kostnader -102 176 -94 887 -97 400
Resultat/Nettokostnad total -24 237 -25 931 -22 251
Resultat/Nettokostnad exkl VA -26 963 -25 931 -24 037
Resutlat/Nettokostnad exkl kollekt. -26 488 -25 931 -24 112

Verksamhetsmått Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Beläggningsunderhåll, kr/m2 ** 0:92 0:91
Vinterväghållning, kr/m2 1:59 0:51 1:23
Barmarksrenhållning, kr/m2 1:02 0:90 0:63
Gatubelysning, kr/ljp 681 605 602
Skötselkostnad stb-väg, kr/lpm 17:13 10:87 10:38
Skötselkostnad utfartsväg, kr/lpm 8.92 6:08 6:68
Gårdsbelysning, kr/ljp 102 153 106
Sopkärl, st 4 594 4 543 4 729
Hushållsavfall, ton 2 235 2 166 2 110

Tillagningskök, st 5 5 5
Årlig städkostnad, kr/m2 247 247 247
Lekparker, st 22 25 27
Bidragsutbetalningar bostadsanpassning, tkr 1 899 1 623 1 605
Planerat underhåll fastighet, kr/m2 86:00 74:30* 53:60
Akut underhåll fastighet, kr/m2 19:56 18:47 16:94
Rörliga kostnader fastighet, kr/m2 203.64 208:60 209:28
Skogsavverkning, m3 fub. 3 350 4 100 4 500

* Fastighet tilldelades 500 tkr extra överskott 2013
** Kan ej redovisas då ordinarie avtal bröts och kostnad hölls på mininivå, samt intäkt för 
återställning var hög. detta medför en underförbrukning mot budget.
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Måluppfyllelse
Mäta antalet årsarbetare vad gäller 
kommunalt anställda fritidsledare
Under 2015 har fritidsgårdsverk-
samheten utökats med en tillsvidare-
anställning på 50 %.

Mäta antalet deltagartillfällen i för-
eningslivets aktiviteter för barn och 
ungdomar i åldern 719 år.
Under 2015 redovisades 70 167 del-
tagaraktiviteter. Detta är en ökning 
med cirka 5000 i jämförelse med 
föregående år.

Viktiga händelser under året
Biblioteksverksamhet
Ny bilioteksplan för Sävsjö kommun 
har arbetats fram och beslutats i 
kommunfullmäktige.

Under året har det genomförts cirka 
femton klassbesök med bokprat och 
en bokdag. En bibliotekarie var runt 
i klasserna och gav lästips. Skolan 
hade tema läsning under en tvåveck-
ors period i samband med detta.

Under sommaren genomfördes 
sommarlovsläsningen med många 
deltagare, inriktat på barn och unga.

Det har genomförts tre så kallade 

boklek, vilket innebär att en biblio-
tekarie berättar om biblioteket och 
delar ut lånekort till blivande ettor.

Hörseldag tillsammans med Hör-
selskadades förening i Sävsjö. Cirka 
100 personer deltog. Den 14 novem-
ber arrangerades Arkivens dag på 
biblioteket, cirka 60 deltagare.

Årets Nobelföreläsning gick i Svetl-
ana Alexsijevitj tecken. I år hölls fö-
reläsningen av Inger Littberger-Cais-
sou-Rosseau och Hilbert Björkdahl. 
Cirka 60-70 personer deltog.

Det har förekommit ungefär 15 vis-
ningar  av biblioteket för nyanlända. 
Då har man  delat ut lånekort och vi-
sat PressReader (tidningar på nätet). 
Cirka 300 personer deltog.

Fritidsgårdsverksamhet
Sävsjö fritidsgård flyttade till källa-
ren på biblioteket, samtidigt skapa-
daes kontinuitet i personalgruppen 
inför framtiden. 

Sommarverksamhet i form av skol-
avslutning, läger och utflykter har 
genomförts. 

Tillsammans med socialförvaltning-
ens fältgrupp, genomför fritidsgårds-
personal förebyggande arbete under 
sommaren.

Fritidsgårdsverksamheten har också 
genomfört ett stort antal förannon-
serade aktiviteter i egen regi eller 
i samverkan med föreningar och 
andra aktörer.

Familjebadet
Familjebadet hade högt besöksantal 
under året och får mycket positiv 
respons från besökarna.

Simundervisningen för skolorna 
växer med nyanlända barn och ung-
domar.

Familjebadets gruppaktiviteter har 
varit välbesökta och väntelistorna är 
långa.

Badet firade 25-årsjubilem under en 
hel vecka.

Övrigt
Byggnation av kommunens första 
konstgräsplan genomfördes under 
sommaren och invigdes i november.

Ett medborgarförslag från några av 
våra yngre medborgare ledde till att 
en badflotte byggdes och placerades 
i Vallsjön.

Motionera Sävsjö kommun runt 
genomförs för 15 året.

Hela 22 beaktningsvärda idrotts-

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, med särskild 
tyngdpunkt på barn- och ungdomsverksamheten.

Familjebad 
Idrotts-, fritids- och 
turistanläggningar 
Biblioteksverksam-
het 
Bidragsverksamhet 
Fritidsgårdsverk-
samhet  
Programverksamhet

Antal ledamöter i 
nämnden 
7

Nämndkostnad per 
invånare 
1 760 kronor 
Antal anställda
21 tillsvidare-
anställda

Investeringar 2015
-Konstgräsplan 8 
557 tkr 
-Ljudanläggning 
Familjebadet 68tkr 
-Inredning Familje-
badet 84 tkr 

-Läktarstolar ishal-
len 207 tkr 
-Klordosering Fa-
miljebadet 170 tkr 
-Möbler bibliotek 
36 tkr 
-Batteri ismaskin 
70tkr 
-Kompakttraktor 
med utrustning till 
idrottsplats 410tkr

Budgetavvikelse:
1% (-287 tkr)

Susanne Sjögren 
Ordförande

Ola Bengtsson 
Kultur- och fritidschef

Korta fakta
Verksamhet
Politisk verksamhet och administration 
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insatser uppmärksammades med 
diplomutdelning.

Kultur- och fritidsnämnden gav 
bidrag och deltog vid landskampen 
mellan Sävsjölaget och Somalilands 
landslag.

Ingvar Svensson tilldelades 2015 års 
kulturstipendium.

Pluspolarkortet arbetades under året 
om till ett regionkort som nu gäller i 
regionens alla 13 kommuner.

Kultur- och fritidsnämnden fördelar 
drygt 3 miljoner kronor i bidrag till 
föreningslivet.

Musikcaféserien arrangerades på 
Kulturhuset.

Personal
För att öka kvaliteten i fritidsgårds-
verksamheten arbetar vi med att 
skapa ett kontinuerligt arbetslag. 
Detta innebär färre antal timanställ-
da fritidsledare.

Kultur- och fritidsförvaltningen 
visar på goda och ökande resultat i 
kommunens medarbetarundersök-
ning. 

Ekonomisk analys
Ekonomin har under året i sin helhet 
följt driftbudgeten relativt väl. Avvi-
kelsen kan till stora delar förklaras 
med att ett större investeringsbidrag 

- beslutat redan 2014 –har betalats 
ut under 2015. 

Familjebadet gjorde ett större 
överskott 2015. Detta tack vare ett 
år med många besökare och en stark 
sommarsäsong.

Oförutsedda kostnader finns såväl 
inom bidragsverksamheten, bibli-
oteksverksamheten, ishallen samt 
Hofgårdsvallen.

Investeringsmässigt så är det fram-
förallt byggandet av konstgräspla-
nen som avviker stort från budget. 
Detta på grund av merkostnader i 
anläggningsarbetet.

Internationellt arbete
Kultur- och fritidsförvaltningen är 
en del i Sävsjö kommuns arbets-
grupp kring internationella frågor.

Framtiden
En bred kultur- och fritidsverksam-
het med hög kvalitet ökar livskva-
liteten för kommunens invånare. 
Verksamheten, som bedrivs inom 
föreningslivet och inom kultur- och 
fritidssektorn, bidrar till gemenskap, 
folkhälsa och integration. 

Detta, tillsammans med attraktiva 
besöksmål och evenemang, gyn-
nar tillväxten positivt. Kultur- och 
fritidsförvaltningen tillsammans 
med föreningslivets arbete är viktiga 

delar i att locka nya invånare och 
motverka utflyttning i kommunen.

Utökat stöd till föreningslivet och 
studieförbunden kring utbildnings-
projekt, kulturarrangemang och 
utvecklingsfrågor är därför av stor 
vikt.

Att utveckla digitala verktyg för att 
effektivisera och underlätta arbetet 
för förvaltning och föreningar är 
viktigt. Likaså att bredda förvalt-
ningens kontaktytor med förenings-
livet genom fler träffar och större 
tillgänglighet. 

Biblioteksverksamhet
Att ständigt utveckla stadsbibliote-
ket till att bli en ännu attraktivare 
mötesplats för kommuninvånarna. 
Samverkan med andra aktörer leder 
till en verksamhet som är bredare 
och ger möjligheter till gemensam-
ma satsningar.

Större utbud av olika former av 
medier, förbättra biblioteket som 
mötesplats och införande av meröp-
pet bibliotek är önskvärda satsning-
ar för framtiden.

Fritidsgårdsverksamhet
Fritidsgårdarna har möjligheter att 
skapa miljöer där ungdomar kan 
utveckla positiva förmågor och byg-
ga upp en sund självkänsla. Det är 
också viktigt att ungdomar utanför 
de etablerade organisationerna får 
möjlighet att utveckla sina intressen.

Årets kulturstipensium delas ut till Ingvar Svensson. Här tillsammans med Per Danielsson, kommunfullmäktiges ordförande och Susanne Sjö-
gren, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 
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Fritidsgårdsverksamheten måste ständigt utvecklas för att vara ett intressent 
komplement till föreningarnas verksamheter. Vilket samtidigt förutsätter en 
ständig utveckling av den fritidsledarpersonal som arbetar med ungdomarna. 

Familjebadet
Familjebadet är en attraktiv mötesplats och ett populärt besöksmål för alla 
åldrar och bidrar till kommunens attraktivitet. Attraktiviteten kan utvecklas 
ytterligare genom modernisering och nya aktiviteter. Personalutbildning sker 
kontinuerligt för att öka kvaliteten kring säkerhet och besöksmiljö. 

Byte av ventilationsanläggning måste ske under 2016. Detta kommer att påver-
ka besöksantalet under ett antal månader.

Idrotts och fritidsanläggningar
Utveckling av spontanidrottsanläggningar såsom skateboardpark, nya omkläd-
ningsrum vid Hofgårdsvallen, upprustning av Sävsjö Camping och utveckling 
av kommunala badplatser är prioriterade områden.

Bidragsverksamhet
Översyn av bidragsnormer ska genomföras likväl som införande av bidrag för 
spontanaktivitet, oorganiserade ungdomsgrupper samt föreningars integra-
tionsarbete.

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 5 444 4 656 5 112
Personalkostnader -9 508 -9 390 -8 714
Kapitalkostnader -557 -515 -489
Övriga kostnader -15 135 -14 220 -14 133

Nettokostnad -19 756 -19 469 -18 224

Verksamhetsmått Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Sävsjö Sporthall, antal uthyrda timmar 2 166 1 977 2 150
Sävsjö Ishall, antal uthyrda timmar 1 489 1 490 1 401
Hofgårdsvallens gräsplaner (2 st), antal 
uthyrda timmar 564 808 728
Familjebadet, antal besökare 74 705 69 837 72 434
Fritidsgårdarna, besök per öppettillfälle 20,7 21,8 21,1
Antal aktiva låntagare 3 419 3 329 3 375
Antal mediautlån 81 205 82 536 85 010
Antal konsumentrådgivningsärenden 109 108 100
Antal föreningar som söker aktivitetsbidrag 
för barn-/ungdomsverksamhet 29 27 25
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Sten Åke Claesson  
Ordförande 

Måluppfyllelse
En hållbar utveckling i kommunen i 
samklang med de sexton miljömålen 
som innebär att nuvarande och kom-
mande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö.
Nämnden arbetar aktivt med tillsyns-
planering och besöker i princip samtliga 
företag med tillsynsavgifter, minst en 
gång per år

Att årligen arbeta aktivt med minst 
ett projekt för att skydda kommunens 
sjöar, vattendrag och viktiga grundvat-
tenförekomster.
Under 2015 har 587 ton kalk spridits ut 
i sjöar och vattendrag för att motverka 
försurning. Uppföljning av 2014 års 
inventering av enskilda avlopp samt ett 
projekt gällande biologisk återställning 
av Hjortsetån har genomförts.

Att utbilda minst 8 % av Sävsjö kom-
muns invånare i skydd mot olyckor 
under 2014.
Med anledning av att ställföreträdande 
räddningschef slutade sin tjänst, uppnås 
inte målet med antalet utbildade under 
året. Dock utbildades 859 personer 
vid totalt 51 utbildningstillfällen. Detta 
innebär att drygt 7,6% av kommunens 
invånare utbildades inom skydd mot 
olyckor. 

Viktiga händelser under året
Räddningstjänsten har ryckt ut 183 
gånger under 2015. Detta är en ökning 
med 16 larm jämfört med 2014. De 
vanligast förekommande händelserna 
är numera sjukvårdsrelaterade larm, 
såsom hjärtstoppsassistans, suicidlarm 
och hjälp till ambulans. Dessa larm står 
för 18% av alla insatser. Därefter följer 
automatlarm 27%, trafikolycka 16%, 
brand i byggnad 13%, brand ej i byggnad 
7% samt övrigt 17%. Man kan konstatera 
att antalet trafikolyckor ligger relativt 
stabilt. Brand i byggnad har ökat något 
mot föregående år. Brand ej i byggnad 
har minskat. Automatlarm ökar och 
en orsak till det är att det under året 

tillkommit ett antal nya objekt. Det har 
även varit några större bränder i bygg-
nader.

Miljö- och byggenheten har under 2015 
arbetat intensivt med enskilda avlopp. 
Cirka 200 fastighetsägare förelades med 
förbud att använda sina avlopp på grund 
av att anläggningen inte når gällande 
lagkrav. En ökning med 300% under 
2015. Ett kontinuerligt inventeringsar-
bete måste fortgå då alla enskilda avlopp 
ska ha inventerats till år 2020. 

I syfte att uppnå miljömålet giftfri miljö, 
ska förorenade områden inom kommu-
nen inventeras och vid behov åtgärdas 
enligt metodik för inventering av för-
orenade områden, MIFO. Stort arbete 
har lagts ner för att möta de krav som 
miljömålet innebär.

Miljö- och byggenheten har också märkt 
en ökning av arbetsuppgifter på grund 
av den ökade inströmningen av flykting-
ar till kommunen. Under året har det 
kommit ny lagstiftning såsom råd och 
vägledning inom hälsoskydd, livsmedel 
samt plan- och bygglagen när det gäller 
handläggning av asylboenden. Även för-
ändringar i plan- och byggförordningen 
har genomförts under hösten, för att 
börja gälla från årsskiftet.

Karta – GIS har arbetat fram ett antal 
interaktiva inbäddade kartor på kom-
munens webbplats. Kartorna är direkt 
kopplade mot källdata. Uppdateras 
källan så syns det direkt i kartan.

Kartan går att panorera och zooma med 
hjälp av datormusen. Med hjälp av län-
kar och klickbara objekt kan ytterligare 
information inhämtas. Det går också att 
knyta an foton till informationen.

Personal
På räddningstjänsten har tre deltids-
brandmän i Stockaryd och två del-
tidsbrandmän i Sävsjö avslutat sina 
anställningar. Det har anställts en ny 
deltidsbrandman i Sävsjö samt två nya 
deltidsbrandmän i Stockaryd.

Miljö- och byggenheten har inte haft 

Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden är kommunens gemensamma byggnads-, miljö-, räddnings- och trafiknämnd.

Korta fakta
Verksamhet
Miljö och  hälsoskydd 
Livsmedel 
Bygg och karta 
Räddningstjänst

Antal ledamöter i 
nämnden 
7

Nämndkostnad per 
invånare 
1 759  kronor 

Antal anställda
11 heltids anställda 
(varav en vakant)

Investeringar 2015
2 604 tkr

Budgetavvikelse: 
(465 tkr)

Maria Thulin 
Förvaltningschef
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några större personalförändringar 
under 2015. Enhetens miljösam-
ordnare är föräldraledig till våren 
2016. Framledes har miljö- och 
byggenheten ett stort behov av en 
resursförstärkning för att klara av 
sitt uppdrag.

Ekonomisk analys
Myndighetsnämnden redovisar ett 
överskott för året. Bygglovsintäkter-
na fortsätter att vara höga även för 
2015, vilket tyder på god byggnation i 
kommunen. Intäkterna för anläggan-
de av enskilt avlopp har blivit större 
än budgeterat. Det beror främst 
på ett ökat fokus på åtgärdstakten. 
Förvaltningens personalkostnader 
har dock blivit större än budgeterat. 
Anledning till det är bland annat 
ökat antal larm under året, samt nytt 
beredskapsavtal för deltidsbrand-
männen. Räddningstjänsten gjorde 
en stor inverstering under 2015 då en 
ny tankbil köptes in.

Framtiden
Den ökade flyktinginströmningen 
till kommunen kommer att innebära 
allt högre krav på myndighetsutöv-
ning och tillsyn. Både hälsoskydd-, 
livsmedel- och brandskyddstillsyn 
kommer att öka då det öppnas 
många asylboenden i kommunen. 
Förvaltningen har också på sig att 
öka takten när det gäller tobakstillsy-
nen i butikerna.

Generellt har bygglovsärendena ökat 
genom åren. Antal ärenden påverkas 
dock av samhällsekonomiska förut-
sättningar. Sänkning av ROT-avdra-
get samt eventuella amorteringskrav 
kan komma att påverka framtida 
bygglovsintäkter.

Med nuvarande åtgärdstakt (1-2%), 
ökar antalet små avloppsanläggning-
ar som behöver åtgärdas för varje år. 
Den nödvändiga åtgärdstakten måste 
innefatta de avloppsanläggning-
ar som inte uppfyller kraven samt 
befintliga och anläggningar  som 
tillkommer vid nybyggnation.

Havs- och vattenmyndighetens 
samhällsekonomiska konsekvensa-
nalys visar att en långsiktigt hållbar 
åtgärdstakt är 5 % årligen. Går Havs- 
och vattenmyndighetens förslag 
igenom innebär det med nuvarande 

resurser en utmaning för myndig-
hetsförvaltningen.

Det som tar mycket resurser i an-
språk på miljösidan, är arbetet med 
inventering av förorenade områden, 
MIFO. Takten på inventeringsarbe-
tet bör vara tillräckligt hög för att 
de högst prioriterade områdena ska 
vara åtgärdade till 2050. 

Arbetet med MIFO förväntas under 
de kommande åren kräva personal-
resurser motsvarande minst en 1 hel-
tidstjänst på miljö- och byggenheten. 
För att klara detta måste priorite-
ringar av övrig tillsyn göras och viss 
tillsyn uteslutas. Den händelsestyrda 
tillsynen har ökat markant på för-
valtningen. Den ökade transparensen 
av kommunen som helhet samt att 
allmänheten i synnerhet har en ökad 
kunskap om insyn till kommunen 
har påverkat myndighetsförvaltning-
ens arbete nämnvärt. Arbetsuppgif-
ter som olika utredningar och service 
av allehanda slag, både till allmänhet 
och till andra myndigheter, är en 
ökande trend.

Räddningstjänsten har inför den 
närmaste framtiden ett antal olika 
utmaningar att möta.

Flyktingströmmarna har tagit och 
kommer att ta en del tid i arbete med 
bland annat analyser av läget i kom-
munen och i länet.

Det vi märker är att klimatpåverkan, 
med snabba förändringar i väder-
leken, påverkar vår verksamhet. 
Detta föranleder en ökad frekvens av 
insatser, men även en planering för 
att möta dessa typer av händelser.

Rekrytering av deltidspersonal till 
räddningstjänsten är svårare nume-
ra. Vi har behov av att nyrekrytera 
deltidsbrandmän och måste försöka 
möta detta behov med nya infalls-
vinklar på hur vi kan besätta bered-
skapspersonal på våra brandstatio-
ner. Vi strävar också efter att få in 
kvinnor i vår operativa verksamhet 
och vill under året som kommer ver-
ka för att kunna anställa fler kvinnor 
inom räddningstjänsten.

För att kunna ge alla kommunmed-
borgare lika god service så måste vi 
öka mångfalden inom vår egen orga-
nisation. I vissa delar av vår kommun 

så kommer vi inte ens i närheten av 
de befolkningsgrupper vi behöver nå, 
varken språkligt eller kulturellt.

Samverkan inom RäddSam F
Det är oerhört viktigt att värna om 
samverkan mellan räddningstjäns-
terna i länet. Vi har sett åtskilliga 
fördelar som vi kan dra nytta av när 
vi samarbetar över gränserna i den 
operativa verksamheten. 

Den stora Eksjöbranden är ett exem-
pel på detta där cirka 130 brandper-
sonal från hela länet samverkade på 
ett förtjänstefullt sätt.

Vi ser mer och mer fördelar av sam-
verkan även inom de andra delarna 
i vår verksamhet som exempelvis  
förebyggande frågor och seminari-
um, framtagande av kartunderlag i 
sweref 99, gemensamma övningar 
på Axamo med mera. Allt detta leder 
till en kompetenshöjning för länets 
räddningstjänster.

Inre befäl har införts under våren 
2012 och Sävsjö fick möjlighet att 
vara med i  detta under 2014-2015. 
Inre befäl har under den period 
som den verkat varit ett stöd för vår 
brandpersonal som utför insatser. 
Inre befäl bevakar även störningar 
inom kommunen och i länet för att vi 
ska kunna arbeta mer proaktivt vid 
händelser som påverkar samhällets 
infrastruktur.

Samverkan inom Fsamverkan
F-samverkan är en grupp som 
består av  alla räddningschefer i 
länet, landstingets beredskapsenhet, 
polismyndigheten, försvarsmakten 
samt länsstyrelsen.

Vi har i detta gemensamma forum 
kunnat föra en snabb och effektiv 
dialog mellan kommun och övriga i 
denna grupp. Det har gjorts analyser 
av läget via beredskapssamordnare i 
kommunerna och en utsedd analys-
grupp som följer lägesutvecklingen i 
länet och även i hela Sverige. Vi som 
kommun har med denna gemensam-
ma analys från F-samverkan kunnat 
följa utvecklingen och möta för-
ändringar i ett tidigt skede. Med de 
verktyg som finns i denna grupp så 
blir vi otroligt effektiva i samverkan. 
Framför allt har F-samverkan haft en 
stor betydelse i arbetet med flykting-
strömmarna som påverkat länet.
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Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 5 804 4 381 -5 083
Personalkostnader -11 396 -10 932 12 534
Kapitalkostnader -677 -677 869
Övriga kostnader -6 302 -5 808 5 992
Nettokostnad 12 571 13 036 14 312

Verksamhetsmått Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Antal larm räddningstjänst 183 167 168
Mantimmar operativ verksamhet 1 956 1 767
Antal utbildade i skydd mot olyckor 859 688 844

Bygglovärenden 188 164 152
Anmälningar enligt PBL 57 54 53

Byggarbetsplatsbesök 36 22 29
Strandskyddsärenden 15 7 12
- varav landsbygdsutveckling 6 6 7
Förhandsbesked 4 7 1
Detaljplaneärenden 5 9 6
Utstakningsärenden 62 78 58
Värmepumpsanläggningar 51 55 75
Enskilda avloppsanläggningar 198 46 59
Ärenden förorenad mark 15 24 3
Tillsynsobjekt miljöskydd 83 79 76
Antal miljöinspektioner 67 70 56
Antal tillsynsobjekt miljöskydd med minst ett tillsyns-
besök

83 65 59

Miljöinspektioner/antalet tillsynsobjekt 0,81 0,9 0,7
Tillsyn tobak och receptfria läkemedel 21 19 -
Antal inspektioner tobak och receptfria läkemedel 1 16 -
Antal tillsynsobjekt tobak och receptfria läkemedel med 
minst ett tillsynsbesök

0,05 1 -

Tillsynsobjekt livsmedel 94 85 87
Antal livsmedelsinspektioner 82 97 81
Andel tillsynsobjekt livsmedel med minst ett tillsyns-
besök

1,0 1,0 0,93

Livsmedelsinspektioner/antalet tillsynsobjekt 0,87 1,01 1,1
Livsmedelsprover - - -
Mängd kalk (ton) 584 727 728
Kostnad (kr) per ton kalk 1 589 1 436 1 528
Antal vattenprover inom kalkningsverksamhet 98 95 86
Planerad vattenprovtagning/genomförd vattenprov-
tagning 

0,9 1,0 0,9

andel godkända strandbadvattenprover 1,0 1,0 1,0
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Verksamhetsredovisning

Hugo Cruz  
Ordförande

Måluppfyllelse
Motverka rättsförluster
Överförmyndarnämndens övergripan-
de målsättning är att genom sin tillsyn 
säkerställa att personer med behov 
av ställföreträdare inte lider rätts-
förluster. Det gäller såväl vuxna med 
olika funktionshinder eller liknande, 
som omyndiga med förmögenhet eller 
omyndiga med behov av särskilt utsedd 
ställföreträdare. Nämnden arbetar 
för att rekrytera och utbilda lämpliga 
ställföreträdare i tillräcklig omfattning. 
I ställföreträdarnas uppgift ingår bland 
annat att verka för att deras huvudmän 
får tillgång till den vård och omsorg de 
behöver och att deras tillgångar förval-
tas på ett tryggt sätt.

Genom löpande tillsyn, och genom 
granskningen av de årsräkningar och 
redogörelser som ska lämnas före den 
första mars varje år, kontrolleras att 
ställföreträdarna utför sina uppdrag på 
ett fullgott sätt.

Mätning av överförmyndarnämndens 
mål sker genom att årsräkningar och 
redogörelser ska vara granskade inom 
en viss tid, samt att en viss andel ska 
djupgranskas. Nämnden uppfyllde dessa 
mål under 2015.

Övrig verksamhet under året
Överförmyndarnämndens informations-
kväll för ställföreträdare planerades 
till november, men kunde tyvärr inte 
genomföras på grund av övertidsstoppet 
som gällde under hösten. Överförmyn-
darnämnden har genomfört tre utbild-
ningar för gode män till ensamkomman-
de barn under året och en studiecirkel 
för gode män och förvaltare till vuxna 
personer. Detta i samarbete med Med-
borgarskolan. 

Antalet ensamkommande barn som 
anvisades till Sävsjö ökade kraftigt från 
sommaren 2015, en ökning som sedan 
fortsatte under hela året. Överförmyn-
darnämnden har, med anledning av 
detta, haft ett omfattande arbete med 
handläggning av dessa ärenden. Ett 

stort arbete har också genomförts med 
rekrytering och utbildning av gode män 
till ensamkommande barn. 

Överförmyndarnas utökade ansvar att 
inhämta utredningar på begäran av 
tingsrätten, har inneburit högre arbets-
belastning.

Nämnd och handläggare deltar i läns- 
och höglandsträffar för överförmyndare, 
för information och erfarenhetsutbyte.

Personal
Med anledning av det ökade antalet 
ensamkommande barn har överförmyn-
darnämnden påtalat behov av och fått 
beviljat en tillfällig tjänst som handläg-
gare, vilken är tillsatt i februari 2016. 
Överförmyndarnämnden gör bedöm-
ningen att denna tjänst behöver kvarstå 
under en längre period.

Handläggare och nämndens ledamöter 
har deltagit i fortbildning under året.

Ekonomisk analys
Överförmyndarnämnden redovisar en 
mindre avvikelse från budget. Extra 
resurser har lagts på rekrytering av gode 
män till ensamkommande barn. Arvo-
deskostnaden för dessa gode män har 
varit långt högre än budgeterat, vilket 
dock är en kostnad som återsöks från 
Migrationsverket. Arvodeskostnaden för 
godmanskap för vuxna personer som 
kommunen betalar, har dock varit något 
lägre än budgeterat.

Framtiden
Mottagandet av ensamkommande barn 
ökade kraftigt under 2015, detta inne-
bär fortsatta utmaningar för nämndens 
verksamhetsområde. SKL har föreslagit 
till justitiedepartementet att ansvaret 
för ensamkommande barns företrädare 
ska flyttas från överförmyndarna. Men 
det är ovisst om eller när det blir någon 
sådan förändring. Så länge detta är 
överförmyndarnas ansvarsområde är 
det dock nödvändigt att överförmyndar-
nämnden fortsatt har de extra resurser 
arbetet kräver.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden - en kommunal tillsynsmyndighet. 

Korta fakta
Verksamhet
Utöva tillsyn över 
gode män, förvaltare 
och förmyndare.

Antal ledamöter i 
nämnden 
3

Nämndkostnad 
per invånare 
115 kronor 

Antal anställda
2

Investeringar 2015
Inga

Budgetavvikelse: 
+37,5 tkr

Ann-Charlotte Bardh 
Gunnarsson 
Handläggare
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Verksamhetsredovisning

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 1 156 897 881
Personalkostnader -2 150 -1 974 -1 658
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -299 -254 -245
Resultat/Nettokostnad -1 294 -1 331 -1 022

Verksamhetsmått Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Antal god man- och för-
valtarskapsärende/kom-
muninvånare

0,01 0,013

Arvode/ärende 8 776 7 722 7 720
Nettokostnad/ärende 10 520 8 052 8 709

Justitiedepartementet har lämnat för-
slag på en ny lag om framtidsfullmakter 
som, om den antas, innebär nya uppgif-
ter för överförmyndarnämnden. 

Det finns ett fortsatt behov av att re-
krytera ställföreträdare till alla typer av 
godman- och förvaltarskap. Och det är 
en svårighet att hitta lämpliga ställföre-
trädare till mer komplicerade uppdrag. 

Ärenden avseende ensamkommande barn ingår inte i beräk-
ningarna av verksamhetsmått.
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Verksamhetsredovisning

Bengt Persson  
ordförande 

Viktiga händelser under året
År 2014 var ett ”supervalår” med både 
EU-val i maj månad och val till riksdag, 
kommun och landsting i september.

År 2015 har inga val genomförts varför 
verksamheten i stort varit vilande.

Personal
Ingen personal är anställd. En liten 
summa arvode har gått ut till ordföran-
de i valnämnden.

Ekonomisk analys
Bokslutet redovisar en avvikelse mot 
budget med -1 tkr. Valnämndens kost-
nader under året har endast varit 6 tkr, 
varav hälfen är arvodeskostnader  och 
hälften kostnader för telefoni.

Framtiden
Enligt planen är nästa riksdagsval, kom-
munalval och landstings/regionval 2018 
och nästa EU-val 2019.

Valnämnd
Valnämnden är en kommunal nämnd. Den utser valförrättare och är vald av kommunfullmäktige som även utser ord-
förande och vice ordförande.  

Korta fakta
Verksamhet
Välnämnden utser 
valförrättare.

Antal ledamöter i 
nämnden 
5

Nämndkostnad 
per invånare 
0 kronor 

Antal anställda
Inga

Investeringar 2015
Inga

Budgetavvikelse
 (-1 tkr)
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Verksamhetsredovisning

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 0 0 386
Personalkostnader -3 0 -458
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -3 -5 -42
Resultat/Nettokostnad -6 -5 -114

Verksamhetsmått Allmänna 
val 2014

EU-val 
2014

Allmänna 
val 2010

Antal röstberättigade till 
kommunfullmäktige

8 442 8 193 8 479

Antal godkända röster 7 062 3 996 6 962
Antal ogiltiga röster 102 43 76
Valdeltagande i procent 83,65 % 41,4 % 83,01 %
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Verksamhetsredovisning

Karl– Erik Petersson  
Ordförande 

Viktiga händelser under året
Inför detta år, i samband med valet, har 
vissa förändringar skett bland kom-
munrevisionens ledamöter. KPMG finns 
dock kvar som sakkunnigt stöd och 
arbetet pågår enligt lagd revisionsplan.

Revisorerna har under verksamhetsåret 
träffat samtliga nämnder och förvalt-
ningschefer samt kommunfullmäktiges 
presidium. Mötena är en del i revisorer-
nas uppdrag att granska all kommunal 
verksamhet.

Under 2015 har revisorerna särskilt 
granskat:

Rutiner vid utbetalning av försörjnings-
stöd

Granskning av skolan

Delårsrapport

Årsredovisning

Revisorerna har under 2015 deltagit i 
utbildningsdagar i Växjö, Nässjö och 
Tylösand.

Personal
Kommunens revisorer har ingen an-
ställd personal utan har biträtts i sitt 
revisionsarbete av KPMG AB.

Ekonomis analys
Bokslutet redovisar ett resultat i enlig-
het med budget.

Framtiden
Granskningar under 2016 kommer att 
ske i enlighet med revisionsplanen, såvi-
da inget oförutsett inträffar. 

Kommunens revisorer
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet 
som sker i kommunen och bedöma ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kom-
munfullmäktiges uppdrag och därigenom också för medborgarna.

Korta fakta
Verksamhet
Granska den verk-
samhet som sker 
i   kommunen och 
bedöma ansvarsta-
gandet.

Antal ledamöter i 
nämnden 
5

Nämndkostnad 
per invånare 
53 kronor 

Antal anställda
Inga

Investeringar 2015
Inga

Budgetavvikelse
+ 0,1 % ( +5 tkr)
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Verksamhetsredovisning

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 0 0 0
Personalkostnader -204 -206 -152
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -386 -389 -435
Resultat/Nettokostnad -590 -595 -587
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Särskild redovisning av vatten- och avloppsredovisning

Verksamhet
I projektet VA Vallsjön har lednings-
arbete mellan Sävsjö vattenverk och 
Gåvan utförts i egen regi. Upphand-
ling av pumpstation samt utbyggnad 
i Vallsjöområdet kommer att hand-
las upp under första halvåret 2016. 
Kommunalt spillavlopp till Källeryd 
kommer att utföras i egen regi under 
2016. 

Hultagårds reningsverk i är i dåligt 
skick och projektering med överfö-
ringsledningar mellan Sävsjö och 
Hultagård kommer att utföras 2016 
och arbetet kommer att påbörjas 
16/17.

Pumpstation ön i Vrigstad är ett 
pågående projekt. Pumpstationen 
ska flyttas från ön och inläckaget be-
räknas minska avsevärt. En hel del 
ledningsarbete ingår i projektet.

Projektet med att kunna omhän-
derta allt spillvatten i Stockaryds 
reningsverk har slutförts. Ny led-
ningsdragning och ny maskinell 
utrustning gör att bräddning numer 
sker i avloppsreningsverket efter ett 
första reningssteg.

En sträcka på 450 m i Björkgatan 
har totalsanerats och nya spill- vat-
ten- och dagvattenledningar har 
lagts dit. 

Tak på slamplattan på Djupadal har 
rests och detta medför kostnadsbe-
sparing och miljövinster då mindre 
mängd vatten behöver transporteras.

Personal
En drifttekniker har rekryterats 
under 2015, dessutom har en drift-
tekniker slutat, rekrytering kommer 
att genomföras under 2016. Projekt-
ledare slutar under 2016.

Ekonomis analys
Vatten- och avloppsverksamheten 
redovisar ett positivt resultat 2 726 
tkr.

Framtiden
Ett flertal Va-anläggningar behöver 
få möjligheter till att kunna kopp-
las in till reservelverk. Detta för att 
säkerhetsställa drift och undvika 
uppträngande avloppsvatten vid 
strömbortfall. Ett antal nya reserv-
kraftverk har inhandlats för att få 
tryggare drift vid framtida väder-
störningar. Ett arbete med att förse 
samtliga pumpstationer med intag 
kommer göras 2016.

Vattenskyddsområdesföreskrifterna 
för Vrigstad behöver revideras och 
nya föreskrifter behöver upprättas 
för Nya Hjälmseryd. Dessutom ska 
det påbörjade vattenskyddsområdet 
vid Vallsjön slutföras.

Utredning om Djupadals renings-
verk kan ta emot spillvatten från 
Stockaryd om det nuvarande re-
ningsverket i Stockaryd lämnas kvar 
i form av bräddreningsverk kommer 
att påbörjas. I ett sådant scenario 
kommer Stockaryds vattenverk att 
läggas ned då den nuvarande vatten-
täkten kommer att bli uttjänt som 
dricksvattentäkt i framtiden.

Utredning om de små reningsver-
kens framtid kommer att genomför-
as under 2017. 

Organisationsutredning om hur VA 
kommer att organiseras framöver 
ska slutföras för politisk behandling 
under andra kvartalet. Idag sker 
samarbete med VETAB om enstaka 
tjänster, eventuellt kommer ett för-
djupat samarbete kunna börja under 
2017.

Redovisningsprinciper
Redovisningen följer de grundläg-
gande principer som finns i Lagen 
om allmänna vattentjänster (SFS 
2006:412), Lagen om kommunal-
redovisning (1997:614) samt de 
rekommendationer som ges ut av 
råder för kommunal redovisning 
(RKR).

Från och med 2010 periodiseras 
anläggningsavgifterna enligt RKR:s 
rekommendation.

Avskrivningstider på anläggningstill-
gångar är den uppskattade nytt-
jandedeperioden, för vatten- och 
avloppsverk 25-33 år, vatten- och 
avloppsledningar 50 år och bilar och 
maskiner 5 år.

Ränta på kassaflöden beräknas ej.

Långfristiga lån motsvarar anlägg-
ningstillgångarna och har belastat 
verksamheten med 4,2% i ränta.

Kostnader för kommunstyrelsens 
utskott för allmänna och tekniska 
frågor och förvaltningens gemen-
samma administration belastar med 
en andel av 23 % (221 tkr). Interna 
tjänster för IT och telefoni belastar 
verksamheten. Gemensamma kost-
nader avseende kommunfullmäkti-
ge, kommunstyrelsen eller central 
förvaltning belastar inte va-verk-
samheten.

Särskild redovisning av VA-verksamheten



61

Särskild redovisning av vatten- och avloppsredovisning

Resultaträkning

Belopp i tkr
Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Rörelsens intäkter Not 1 25 192 26 179
Rörelsens kostnader Not 2 -17 770 -19 233
Avskrivningar -4 785 -4 984

Rörelseresultat
Finansiella intäkter 0 0
Finansiella kostnader Not 3 -2 637 -1 962

Resultat för extra
ordinära poster
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Årets resultat Not 4 0 0

Investeringar 7 615 5 495

Nettoomsättning 27 918 27 966

Balansräkning

Verksamhetsmått
Bokslut 

2015
Bokslut 

2014
Anläggningstillgångar Not 5 84 309 84 599
Omsättninsgtillgångar Not 6 -2 359 376
Summa tillgångar 81 959 84 975

Eget kapital 0 0
Avsättningar 0 0
Långfristiga skulder Not 7 84 309 84 599
Kortfristiga skulder Not 8 -2 359 376
Summa eget kapital 
och skulder 81 959 84 975

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Not 9 Se not Se not
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Särskild redovisning av vatten- och avloppsredovisning

Verksamhetsmått
Bokslut 

2015
Bokslut 

2014
Bokslut 

2013
Råvattentäkt, st 7 7 7
Vattenverk, st 7 7 7
Avloppsreningsverk,st 8 8 8
Pumpstationer, st 23 23 23
Antal vattenmätare, st 2 975 2 975 2 860
Vatten, km 110,2 110,2 107,8
Spillvatten, km 108,4 108,4 98,1
Dagvatten, km 93,5 93,5 93,0
Producerad vattenmängd, milj m3 0,79 0,79 0,81
Finansieringsgrad VA-taxa, % 100% 100% 100%
Driftavbrott i vattenleveranser,  
> 10 abonnenter drabbats över 24 h 0 0 0
Vattenläckor på ledningsnät 24 24 6
Vattenanalyser med anmärkning, % 2,3 2,3 4
Fastigheter drabbade av källöversvämningar, st 0 0 0

Noter
Belopp i tkr  Bokslut 2015 Bokslut 2014

Not 1 Rörelsens intäkter  
- varav 27 918 27 966
Anläggningsavgifter 0 0
Periodiserade anläggningsavgifter 0 0

Rörelsens intäkter  
- varav
Brukningsavgifter 24 370   24 438
Dagvattenhantering (kommun) 200       187
Externt brandvatten (kommun) 740 740
Gatuvattning (kommun) 715 715
Externt slam (kommun) 690 690
Uppdrag familjebad (kommun) 150 150
Övriga intäkter 940 1 046
Kortfristig fodran på abonnentkollektivet  
(årets underskott + / årets överskott -)                                 -2 726 -1 787

Not 2 Rörelsens kostnader  
- varav 17 770 19 233
Gemensamma kostnader (förvaltning och nämnd) 93 120
Pensionskostnader avseende pensionsrätt intjänad före 1998 (inkl. 
löneskatt) 145 116

Not 3 Finansiella kostnader 2 637 1 962

Not 4 Årets resultat
Årets underskott hanteras som kortfristig fordran.  
Se omsättningstillgångar. 2 726 1 787
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Särskild redovisning av vatten- och avloppsredovisning

Noter
Belopp i tkr  Bokslut 2015 Bokslut 2014

Not 5 Anläggningstillgångar
Inventarier:
Ingående värde 1 458 1 709
Just ingående balans 0 0
Årets investeringar 0 0
Årets avskrivningar -187 -251
Årets försäljning 0 0
Nedskrivningar 0 0
Utgående värde 1 271 1 458

Ackumulerade investeringar 2 526 2 526
Ackumulerade avskrivningar 1 255 1 068

Fastigheter/anläggningar:
Ingående värde 83 141 79 485
Årets investeringar 4 490 8 387
Årets avskrivningar -4 593 -4 731
Nedskrivningar/utrangering -
Utgående värde 83 038 83 141

Ackumulerade investeringar 192 471 187 981
Ackumulerade avskrivningar 109 433 104 840

Not 6 Omsättningstillgångar
Underskott år 2007 1 544 1 544
Underskott år 2008 1 621 1 621
Underskott år 2009 1 660 1 660
Underskott år 2010 910 910
Underskott år 2011 142 142
Överskott år 2012 -1 006   -1 006
Överskott år 2013 -2 717 -2 717
Överskott år 2014 -1 787    -1 787
Överskot år 2015 -2 726 -367
Fordran på abonnentkollektivet (årets underskott) 2 359

Not 7 Långfristiga skulder
Lån från Sävsjö kommun för anläggningstillgångar 80 640  81 380
Investeringsfond 0 274
Förutbetalda intäkter på anläggningsavgifter 3 669 2 945
Summa långfristiga skulder 84 309 84 599

Not 8 Kortfristiga skulder
Avräkning med Sävsjö kommun 2 359 -367

Not 9 Ansvarsförbindelser
Mindre andel i Sävsjö kommuns ansvarsförbindelse avseende pensio-
ner intjänade före 1998 inklusive löneskatt Anges ej
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Verksamhetsredovisning

Therese Petersson 
Styrelseordförande

Måluppfyllelse
En hyresgästundersökning ska genom-
föras.
Under året har vi genomfört en enkät-
undersökning som vände sig till hyres-
gäster i kön. Målsättningen var att få 
en bättre bild av verkliga önskemål om 
boendet. 

På ett område ska bolaget kunna redo-
visa hur man medverkat till en utveck-
ling av utökade boendemöjligheter i 
kommunen
Ombyggnad/påbyggnad i kv Bryggaren 
i Sävsjö slutfördes under 2015. Arbetet 
med nyproduktion i kv Kopparslagaren 
pågår med projektering. Nybyggnatio-
nen förväntas starta efter sommaren 
2016. Ombyggnad till gruppboende i 
kv Hasseln pågår och inflyttning sker i 
april 2016

En uthyrningsgrad på minst 90%.
Uthyrningsgraden var vid årets slut 100 
% för hela beståndet.

Personal
Bolaget har 6 anställda fördelat på 5,4 
tjänster.  Egen personal har anställts för 
fastighetsskötsel.  VD-funktionen köps 
från kommunledningskontoret, Sävsjö 
kommun.

Verksamhet
Sävebo förvaltar 477 lägenheter och ett 
15-tal större lokaler. Uthyrningsläget är 
gott. En nybyggnation/ombyggnad med 
fler trygghetsbostäder i kv Bryggaren, 
Sävsjö har genomförts. Under året har 
flera lägenheter totalrenoverats och en 
stor satsning har gjorts på förbättrat un-
derhåll. Bland annat utvändig målning, 
utbyte av tak och värmesystem samt en 
ökad satsning på den yttre miljön.

Ekonomi
Den uttalade ambitionen från styrelsen 
att satsa mera resurser på underhåll av 
lägenheter och fastigheter har inneburit 
att det även under 2015 gjorts betydligt 
mer än genomsnittet under senare år. 

Trots att stora satsningar har genom-
förts och tack vare kostnadsreduktioner 
inom andra områden kan ett positivt 
resultat uppvisas för 2015. Det positiva 
resultatet kommer även från ökad kost-
nadskontroll och bättre rutiner, men har 
tillkommit trots det höga kostnadsläget 
i Sävsjö.

Framtiden 
I samverkan med socialförvaltningen 
byggs ett gruppboende i kv Hasseln. 
Inflyttning den 1 april 2016. Projekte-
ringen av nybyggnation av 24 lägenheter 
i kv Kopparslagaren är i princip slutförd 
och byggnation kan ske under 2016.

Ersättningsboende i Bryggaren för Hög-
liden kommer att anordnas i enlighet 
med socialnämndens önskemål.

Ett fortsatt arbete för att komma ifatt 
med underhåll och sänka driftkostna-
derna kommer annars att prägla arbetet.

Arbetet med förbättrade rutiner och 
kostnadskontroll forsätter, liksom 
arbetet med att förbättra våra områdens 
image genom satsningar på yttre miljö 
och underhåll. 

Sävebo AB
Sävebo AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som är helägt av Sävsjö kommun.

Korta fakta
Antal ledamöter 
5

Ägare 
Sävsjö kommun 100 
% 

Investeringar 2015
27,8 mkr

Budgetavvikelse
-103 tkr

Bo Widestadh 
Verkställande direktör
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 35 082 34 876 32 995
Personalkostnader -3 106 -2 952 -2 833
Övriga kostnader -29  161 -27 772 -26 355
Finansnetto -2 318 -3 552 -3 146
Resultat före dispositioner och 
skatt

497 600 661

Verksamhetsmått Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Förvaltade lägenheter (antal) 477 466 466
Reparationer underhåll f-skötsel 11 495 11 430 10 728
Lediga lägenheter (antal 31 dec) 0 0 10
Soliditet, % 4,6 4,5 4,3
Avkastning på eget kapital, % 6,4 10,5 13,8
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Verksamhetsredovisning

Lena Persson 
styrelseordförande 2015

Måluppfyllelse
Miljö
Uppvärmning sker med förnybar energi 
i samtliga fastigheter, i flertalet är det 
fjärrvärme, men också några med pel-
letspannor.

Marknadsföring
En webbplats, www.industribyggnader.
se, som presenterar bolaget samt lediga 
lokaler har tagits fram.

Uthyrningsgrad
Uthyrningsgraden ska årligen vara 
minst 90%. Under 2015 har vi haft 
några lediga lokaler i kv Hantverkaren i 
samband med att A-Lackering AB flytta-
de till nya lokaler.

Medlem i SNAB
Bolaget är även fortsättningsvis med-
lemmar i SNAB.

Viktiga händelser under året
Tillbyggnation för North Chemical har 
skett under året och slutbesiktigas un-
der februari/mars 2015. Tillbyggnatio-
nen avser lagerlokaler och kontor.

I kv Fabriken 3 har en tillbyggnad gjorts 
med cirka 700 kvm fabriksyta.

Tyvärr inträffade en brand i lokalerna 
under sommaren 2015, den ödelade helt 
kontoret.

Diskussioner har förts med Skruf Snus 
AB om tillbyggnad och företaget har 
fattat beslut om att utöka ytorna. En 
projektering är påbörjad. Tillbyggnaden 
ska vara klar i april 2017.

När det gäller lokaler för tjänsteföretag 
verkar det vara balans mellan tillgång 
och efterfrågan och vid varje förfråg-
ningstillfälle har lokaler kunnat erbju-
das eller förmedlas, fortsättningsvis i 
egen regi i Stockaryd.

Personal
Bolaget har idag ingen anställd perso-
nal.

Ekonomisk analys
Av bolagets lånestock är 49% bunden 
under 5 år medan 51% är bunden i 
tremånadersintervall. I avtal med de 
två dominerande hyresgästerna finns 
klausuler om följsamhet mot ränteläge 
för ABSI och det är sammanlagt mer än 
fyra femtedelar av lånestocken. 

Framtiden
Under se senaste åren har bolaget 
växt avsevärt genom nybyggnation 
och tillbyggnad för främst två av våra 
största hyresgäster. Det kommer att 
ställa krav på att företaget arbetar aktivt 
med förvaltningen och hyresavtals-kon-
struktionen. Utmaningen för företaget 
är att bibehålla en hög uthyrningsgrad. 
Industrilokalerna är i huvudsak uthyrda 
och därmed ges goda förutsättningar att 
förbättra byggnadernas status genom 
aktivt arbete med underhåll. Under 
2016 kommer en byggnation i kv Skru-
ven att ske, det innebär utökade ytor 
med cirka 40%. En återuppbyggnad av 
kontorsdelen i kv Fabriken, i samverkan 
med försäkringsgivaren kommer, att ge-
nomföras. Dessutom sker kontinuerligt 
mindre hyresgästanpassningar.

En ny vd anställs under 2016 då nuva-
rande vd går i pension.

AB Sävsjö Industribyggnader
Bolaget tillhandahåller lokaler för industri- och tjänsteföretag i Sävsjö kommun. Ändamålet är att underlätta etable-
ring och utveckling av små industri- och serviceföretag genom att erbjuda för deras verksamhet ändamålsenliga och 
anpassningsbara lokaler.

Korta fakta
Antal ledamöter 
5

Ägare 
Sävsjö kommun 100 
% 

Investeringar 2015
41,6 mkr

Tillbyggnad kv  
Fabriken

Tillbyggnation Rör-
vik

Budgetavvikelse:
+1 023 tkr

Bo Widestadh 
Verkställande direktör
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 21 733 22 919 22 972
Personalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -16 781 -17 243 -16 684
Finansnetto -3 000 -4 747 -4 969
Resultat före dispositioner och 
skatt 1 952 929 1 319

Verksamhetsmått Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Hyresintäkter 21 048 22 972 23 152
Investeringar 41 576 27 280 15 252
Balansomslutning 307 414 267 828 245 869
Soliditet, % 4,2 4,3 4,2
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Verksamhetsredovisning

Linus Anderås 
Styrelseordförande

Måluppfyllelse
Fiberutbyggnad
Det övergripande målet är att Sävsjö 
kommun ska ha bredband i världsklass. 
En hög användning av IT och internet 
är bra för Sävsjö både vad gäller tillväxt, 
konkurrenskraft och innovationsförmå-
ga. Detta genom att erbjuda en säker 
och kostnadseffektiv fiberutbyggnad 
inom kommunen.  Målet nås genom att 
på ett aktivt sätt marknadsföra bolaget 
samt genom att aktivt bevaka nationella 
åtgärder som möjliggör fiberutbyggna-
den. Under 2015 har kundunderlaget 
ökat med 236 inkopplade nya kunder. 

Personal
Bolaget köper VD-tjänst av Sävsjö 
kommun. Bolaget har fem anställda, tre 
tekniker på 100 % vardera, en projektle-
dare 100 % samt en marknadsassistent 
på 80 %. 

Viktiga händelser under året
De stöd som finns gällande Landsbygds-
programmet har inte beviljats under år 
2015. Utbyggnaden av fibernätet har 
därför koncentrerats till tätorterna.

Förberedelse inför 2016, om besked 
kommer då, har påbörjats gällande 
landsbygdsprogrammet.

Ekonomisk analys
Fiberutbyggnadstakten är till stor del 
beroende av de bidrag som finns till-
gängliga. Under 2015 har inga projekt 
genomförts med stöd av Jordbruksver-
kets landsbygdsutvecklingsprogram. 
Detta då inga beslut har tillkännagivits 
från Jordbruksverket.

Framtiden
Ett intensivt arbete pågår i syfte att kun-
na erbjuda bredband även på landsbyg-
den, som ett led i att försöka nå upp till 
det nationella målet ”År 2020 bör minst 
90 % av kommunens medborgare och 
näringsliv ha möjlighet att ansluta sig 
till bredband med hög överföringshas-
tighet.”

SavMAN AB
Som ett led i att förverkliga den av kommunfullmäktige (2000-08-28, § 61) beslutade ägarstrukturen och huvudman-
naskapet för stadsnätet bildades SavMAN AB. Savman AB ägs till 100 % av Sävsjö kommun. I bredbandsprojekt som 
ägs av Sävsjö kommun, där Savman AB bygger nätet, åtar sig bolaget att på samma sätt följa det ansvar och åtagande 
som Sävsjö kommun har lovat bidragsgivare.

Korta fakta
Antal ledamöter 
5

Ägare 
Sävsjö kommun 100 
% 

Investeringar 2015
 10 mkr

Budgetavvikelse
+ 810 tkr

Bo Dahl 
Verkställande direktör



69

Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 12 718 11 146 11 946
Personalkostnader -2 483 -2 725 -2 504
Övriga kostnader -9 029 -8 048 -7 710
Finansnetto -341 -318 -345
Resultat före dispositioner och 
skatt 865 55 1 387

Verksamhetsmått Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Inkopplade kunder, st 1 923 1 686 1 357
Soliditet, % 18,7 21,9 22,7
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Verksamhetsredovisning

Lars Brihall 
Styrelseordförande

Måluppfyllelse
Integration Vetab
Det har varit fortsatt fokus på att hitta 
synergier mellan Seab och Vetab vilket 
är ett av de stora utvecklingsmålen. Ar-
betet präglas av många små delprojekt. 
Effektivisering och rationalisering kan 
konstateras.

Driftsäkerhet biobränsle
En ökning av det förebyggande under-
hållsarbetet på biobränsle-anläggning-
arna har genomförts. Bedöms som om 
åtgärderna har fått avsedd effekt. 

Vädersäkring Elnät
Ett antal projekt för att skapa ett robust 
elnät genomförs årligen. 

Viktiga händelser under året
Under året har det beslutats om att upp-
föra en ny värmeproduktionsanläggning 
samt en ny etablering av hela bolagets 
verksamhet i Kv Bulten på södra In-
dustriområdet i Sävsjö. Trots problem 
med överprövning av upphandlingen för 
delar av projektet inleddes under hösten 
entreprenadarbeten för projektet som 
omfattar en investering på 82 Mkr. 

Personal
Det arbetar 11 personer inom bolaget. 
Två personer har rekryterats under året. 

Ekonomisk analys
Årets resultat överträffar både budget 
och tidigare prognos. Trots ett ganska 
varmt år ökar volymerna inom både 
elnät och fjärrvärme. Största orsaken 
till resultatförbättringen beror på lägre 
bränslepriser och en hög driftsäkerhet 
på biobränslepannorna. 

Framtiden
De stora investeringar och förändringar 
som sker under 2016 ger bolaget en helt 
ny plattform inför framtiden. Bolaget 
kommer efter detta att kraftigt öka sina 
långsiktiga åtaganden i form av avskriv-
ningar och räntor. Den övergripande 
strategin är att driftkostnaderna ska 

minska mer än vad kapitalkostnaderna 
ökar. Det finns osäkerheter i detta, men 
det låga ränte- läget skapar ett bättre 
läge än förväntat för de kommande 
åren. 

Ett stort utvecklingsprojekt pågår till-
sammans med Sävsjö kommun och Ve-
tab, om möjligheten att utöka bolagets 
verksamhet med VA och renhållning 
i Sävsjö kommun. En djupare analys 
av detta projekt planeras att ske under 
2016.

Sävsjö Energi AB
Bolaget har sedan 1909 bedrivit verksamhet inom energiområdet. Förutom gas-, elnät- och elnätsverksamhet utförs 
kundservice och debitering för VA och renhållning på uppdrag av Sävsjö kommun.

Korta fakta
Antal ledamöter 
4 ordinarie och 2 
suppleanter

Ägare 
Sävsjö kommun 50 %  
Vetlanda Energi- och 
Teknik AB 50 %

Investeringar 2015
 16,6 mkr

Budgetavvikelse:
 

Ola Rosander 
Verkställande direktör
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 69 083 65 188 64 450
Personalkostnader 6 943 -5 508 -6 773
Övriga kostnader 51 047 -50 839 -47 179
Finansnetto 983 -1 410 -1 124
Resultat före dispositioner och 
skatt 10 110 7 431 9 374

Verksamhetsmått (%) Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Avkastning eget kapital 22 23 21
Avkastning totalt kapital 10 10 9
Avkastning sysselsatt kapital 11 12 11
Soliditet 41 39 37
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Verksamhetsredovisning

Sune Johansson 
Styrelseordförande

Måluppfyllelse
• 25 digitala nyhetsbrev  

Utfall: 28. 

• 100 företagsbesök  
Utfall: 93.  

• 4 frukostmöten 
Utfall: 5.  

• 4 företagsträffar  
Utfall: 4.  

• Näringslivsgala 
Utfall: Näringlivsgalan genomförd.    

• Företagarveckan 
Utfall: Företagarveckan genomförd.

• 10 nya medlemsföretag 
Utfall: 8.  

Viktiga händelser under året
Nytt koncept för året var Företagarveck-
an som pågick mellan den 14-17 sep-
tember. Under Företagarveckan genom-
fördes arrangemang i samtliga orter i 
Sävsjö kommun. 

Fem företag hade öppet hus. Dessa 
var Rojos AB, Bröderna Sjöbergs AB, 
Poppins Möbelklinik, Finmekanik i 
Småland AB och JCK Produkter i Säv-
sjö. Ett styrelsecafé arrangerades där 
Meg Tivéus var föredragshållare och en 
företagsträff arrangerades på Finme-
kanik i Rörvik. Där presenterades även 
det lokala företagsklimatet. En idékväll 
genomfördes i Stockaryd, där bästa 
företagsidé vann 5000 kr och en inspi-
rationsföreläsning. Företagarveckan av-
slutades med en inspirationsföreläsning 
där Torkild Sköld var föredragshållare 
och efter hans framträdande kunde del-
tagarna även delta i Kulturhusets tors-
dagsklubb. Företagarveckan arrangera-
des tillsammans med Sävsjö kommun 
samt Sparbanksstifelsen Alfa, Science 
Park, LRF, Swedbank, Företagarna, 
StyrelseAkademien, och Kulturhuset. 
Cirka 3400 personer följde aktiviteterna 
på SNAB:s Facebooksida och cirka 400 
personer, inklusive anställda, medver-
kade under Företagarveckan.

Nätverk och kluster är viktiga delar i 
verksamheten där Women Business 
School (WBS) och matklustret Glad Mat 
drivits i bolagets regi. 

Även detta år såldes jullådan med 
produkter från matklustret. Samverkan 
skola-näringsliv är en viktig del i den 
dagliga verksamheten, där studiebesök 
genomförts tillsammans med femte-
klassare och med inriktning träföretag. 
Vidare har SNAB samordnat examens-
arbete för högskolestudenter på ett 
företag. Framtidsmässan genomfördes 
tillsammans med Sävsjö kommun. 

Under året har också järnvägsfrågan 
aktualiserats i samarbete med Handels-
kammaren i Jönköpings län samt övriga 
näringslivsbolag och många kommuner 
i länet.  Ett gemensamt upprop har 
gjorts där vikten av Södra Stambanans 
utveckling poängteras. Från Sävsjö 
kommun ställde sig 33 företag bakom 
detta upprop som har skickats till Tra-
fikverket och flera andra instanser. 

Den årliga näringslivsgalan genomför-
des i Vrigstad. 

I Svenskt Näringslivs årliga ranking Lo-
kalt Företagsklimat sjönk Sävsjö kom-
mun från plats 102 till plats 126.  

Personal
Bolaget har två anställda, Helena Gill 
100% och Johanna Friman 75%.

Ekonomisk analys
Bolaget har under året haft en budget 
med underskott. 

Framtiden
Under senare delen av året har ägarna 
till SNAB inlett en dialog kring verksam-
het och finansiering för bolaget. En del 
av SNAB:s verksamhet kommer under 
2016 riktas mot integration kopplat till 
näringslivet i Sävsjö kommun, därmed 
har SNAB en budget i balans för 2016.

Sävsjö Näringsliv AB
Bolaget arbetar utifrån de ägardirektiv som fastställs av ägarna. Den huvudsakliga inriktningen är företagsservice och 
samverkan skola-näringsliv.

Korta fakta
Antal ledamöter 
9 

Ägare
Sävsjöortens Nä-
ringsliv 50 %  
Sävsjö kommun 50 % 

Investeringar 2015
0

Budgetavvikelse:
-13tkr

Helena Gill   
Verkställande direktör
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 1 740 1 700 2 234
Personalkostnader -1 300 -1 311 -1 238
Övriga kostnader -592 -522 -1 084
Finansnetto 1 1 3
Resultat före dispositioner och 
skatt -151 -132 -85

Verksamhetsmått Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Balansomslutning 836 963 1 163
Likvida medel 324 501 827
Soliditet, % 57,2 65,2 59,8

Årets företagare Eleine Johansson, Finmekanik i Småland AB.
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Verksamhetsredovisning

Stefan Gustafsson 
Styrelseordförande

Hur når vi målen
Minst 220 tåg som trafikerar bolagets 
terminal.
Kontinuerlig bearbetning av kunder 
inom huvudinriktningen skog- och bio-
bränsle samt teckna fleråriga kontrakt 
med dessa.

Bearbeta andra bulkkunder som har 
produkter lämpliga att hantera över 
terminal.

Minst 10 aktiva kunder.
Hög kvalité med en effektiv lastning och 
lossningshantering. Befästa våra övriga 
tjänster som lagring, signalgivning/väx-
ling, vägning etc.    

Personal
Två egna anställda varav en inom mark-
nad, försäljning och drift och en inom 
terminalarbete. VD funktionen på viss 
tid/timmar från Sävsjö Transport AB. 
Från september 2012 sköter vi entre-
prenaden (lastning och lossning) i egen 
regi, med hjälp av 2-4 inhyrda personal 
vid behov.

Ekonomi
En svag start och en mycket stark 
avslutning på året gav för verksamhets-
året 2015 ett positivt resultat på +105 
tkr. Omsättningen uppgick till 6 713 tkr         
( föregående år 7 030 tkr) och solidite-
ten 23 % ( föregående år 22%).

Verksamhet
Bolaget är ett samverkansprojekt mellan 
Sävsjö Kommun och Sävsjö Transport 
AB för att utveckla verksamheten vid 
den öppna järnvägsterminalen i Stocka-
ryd. Terminalen kan utan större föränd-
ringar snabbt växla över till att hantera 
kombitrafik. Syftet är bland annat att 
flytta transporter från bil till järnväg.  

Bolaget har under året haft mindre 
inmätta volymer och färre tåghantering-
ar än beräknat. Inledningen på året var 
svag med endast 32 tåg första kvartalet 
jämfört med 39 tåg året innan. Från 

april kom en riktigt bra ökning och i 
samband med det en ökning av inlevere-
rade volymer och utökad utlastning.

Vi har hanterat 139 tåg under 2015, 
(föregående år 118 tåg). 

Vi har en bas av flera trogna kunder 
där Södra Skogsägarna, Rörviks Skog o 
Neova varit mest frekventa.  

Våra övriga tjänster med lagring, väg-
ning samt växling är mycket uppskatta-
de av våra kunder. Växlingstjänsterna 
har ökat till 125 (föregående år 105). 

Vi bevakar marknaden utanför skog- 
och biobränslesegmentet med förhopp-
ning om framtida kunder.

Framtiden
Den starka avslutningen på 2015 
kommer hålla i sig minst under första 
kvartalet 2016.

Nedläggningen av Rörviks Timbers såg-
verk i Sandjöfors kan komma att påver-
ka oss negativt. Vi kan inte i dagsläget 
se  i vilken omfattning. Södra aviserar 
fortsatt goda volymer från Stockaryds-
terminalen och vår förhoppning är ännu 
större volymer hösten 2016 när ny del i 
massabruket i Värö startas upp. 

Vi jobbar även med andra produkter in 
till terminalen och förhoppningen är att 
vi inom ett antal år skall vara en fullska-
lig terminal både för kombitrafik och 
bulk/ skogsvaror.

Stockarydsterminalen AB
Bolagets affärsidé är att vara en attraktiv avlänkningspunkt på södra stambanan där vi åt våra kunder utför material-, 
lasthantering samt transporter på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt.

Korta fakta
Antal ledamöter 
6

Ägare
Sävsjö Transport 50 
%  
Sävsjö kommun 50 % 

Investeringar 2015
0,3 mkr

Budgetavvikelse:
26 tkr ( 106 tkr)

Stefan Arbin 
Verkställande direktör
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 6 713 8 000 6 754
Rörelsens kostnader -5 079 -5 550 -4 841

Avskrivningar -1 371 -1 820 -1 653
Finansiella kostnader -158 -499 -285
Resultat före dispositioner och 
skatt 105 131 -25

Verksamhetsmått Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Minst 220 tåg trafikerar termina-
len 139 118 182
Minst 10 aktiva kunder 4 4 7
Tågväxlingar 125 105 132
Avtal tågoperatörer 2 2 5



76

Verksamhetsredovisning

Stefan Gustafsson 
Styrelseordförande

Måluppfyllelse
Väcka ungdomars intresse för skyt-
tesporten och skyttegymnasiet.
Sker genom stark samverkan med 
främst kommunen och skyttegymnasiet 
vid Aleholmskolan.

Göra anläggningen välbesökt och väl-
renommerad.
Nationella och internationella tävlingar 
förläggs till Sävsjö SkytteCenter. Upp-
levelseskyttet bidrar till att göra anlägg-
ningen till ett intressant besöksmål. 

Viktiga händelser under året
Skyttegymnasiet har numera riksintag 
och De elever som går på skyttegymna-
siet har i olika sammanhang utmärkt 
sig med synnerligen goda prestationer. 
Detta är oerhört positivt för anläggning-
en, skolan och kommunen som helhet. 
Upplevelseskyttet har under 2014 och 
2015 drivits av Aleholmsgymnasiet, men 
lämnar över detta till en privat aktör 
från och med 2016. Samtliga kontors-, 
verksamhets- och lagerlokaler i anlägg-
ningen har under 2015 varit uthyrda. 
Det största arrangemanget i skyttecen-
tret under året har varit Swedish Cup 
i januari. Denna tävling samlar en elit 
på närmare 600 skyttar och genomförs 
på ett mycket professionellt sätt med 
många frivilliga medhjälpare.

Personal
Det finns ingen fast anställd personal 
i föreningen. Tjänster för drift och 
underhåll köps av tekniska förvaltning-
en i Sävsjö kommun. Anläggnings- och 
verksamhetsstödet med bland annat 
viss uthyrning svarar tränarna vid skyt-
tegymnasiet för. Dessa tjänster köps av 
barn- och utbildningsförvaltningen. I 
övrigt svarar olika delar av Sävsjö kom-
mun för den administration som krävs.

Ekonomisk analys
Sävsjö SkytteCenter redovisar för tredje 
året i rad ett positivt resultat. 

Framtiden
Ett aktivt arbete bedrivs kontinuer-
ligt för att utveckla anläggningen och 
verksamheten i densamma. En ständig 
utveckling är också viktig för att hitta 
nya hyresgäster och nya besökare till 
anläggningen.

Sävsjö SkytteCenter ekonomisk förening
Står för drift och uthyrning av Sävsjö SkytteCenter, norra Europas största inomhusskytteanläggning.

Korta fakta
Antal ledamöter 
5

Ägare
Svenska Skyttesport-
förbundet 36 % 
Sävsjö Skytteallians 
2 %  
Sävsjö kommun 62 % 

Investeringar 2015
0

Budgetavvikelse:
+46 tkr
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 1 395 1491 1 506
Personalkostnader - - -
Övriga kostnader -1 207 1 342 -1 303
Finansnetto -139 -146 -143
Resultat före dispositioner och 
skatt 49 3 60

Verksamhetsmått Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Resultatutveckling, tkr 49 60 154
Balansomslutning,tkr 5 162 6 141 5 854
Soliditet, % neg neg neg
Avkastning totalt kapital, % 4 3 5
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Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser 2015
Under 2015 firade den största verk-
samheten inom förbundet, Höglan-
dets IT,  femårsjubileum. Detta firade 
man genom att arrangera en mycket 
uppskattad inspirationsdag för de fem 
medlemskommunerna. Antalet datorer 
inom Höglandet har ökat från 6 500 vid 
starten 2010 till cirka 10 000 datorer 
idag och cirka 27 000 användare har 
konton hos Höglandets IT. Arbetet med 
att fördjupa och utveckla samarbetet 
fortsätter.

Inom området kompetens har arbetet 
fördjupats inom de båda collegeformer-
na och ett antal projekt har initierats. 
Teknikcollege har fokuserat på visions-
arbete och arbetat fram gemensamma 
mål och mätetal. Man har också arrang-
erat olika aktiviteter. Ett exempel var  
Teknikcollegedagen. Vård och Omsorgs-
ciollege genomförde en högtidlig certi-
fieringsceremoni på Höglandssjukhuset 
i maj månad. Yrkeshögskoleprogram 
erbjuds i Eksjö, Nässjö och Vetlanda 
inom profilområden.

Inom familjerätten fortsätter man att 
delta i projektet ”Jag vill ha förälder”. 
Det långsiktiga målet med projektet är 
att skapa en e-tjänst för fastställande av 
de enkla fadersskapen.

Inom Höglandes IT pågår Coreprojektet 
vilket innebär utbyte och förbättring av 
de centrala kommunikationsinfrastruk-
turen. 

Höglandskommunerna har tagit fram en 
gemensam strategi för e-samhället och 
arbetet med att förverkliga den pågår.

Ett antal nya funktioner och tjänster har 
gjorts tillgängliga under året.

Tjänstekatalogen har utvecklats i samråd 
med medlemskommunerna.

Goda resultat har nåtts för målen om 

kundindex, nöjd medarbetarindex . Ef-
fektivt resursutnyttjande och att etablera 
samarbete mellan högskolor och Hög-
landets kommunalförbund.

Personal
Antal tillsvidareanställda uppgår till 
sammanlagt 67 personer den 31 decem-
ber 2015  vilket är 2 personer fler än 
föregående år. Andelen kvinnor har ökat 
och är nu 36%.

Ekonomisk analys
Förbundet redovisar ett positivt resultat 
på sammanlagt 6 209 tkr för 2015 vilket 
är  en förstärkning med 8 653 tkr från  
föregående år. Detta beror till största 
delen på lägre produktionskostnader för 
både telefonitjänsten och HIT. 

Den samlade investeringsvolymen 
under 2015 uppgick till 15 440 tkr 
vilket var en ökning jämfört med 2014. 
Ökningen berodde till stor del på högre 
reinvesteringar där utbyte av den cen-
trala kommunikationsinfrastrukturen 
samt utbyte av lagringsmiljö står för en 
stor andel.

Höglandet kommunalförbund har fattat 
beslut om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och tillämpning av den 
under 2015. Målsättningnen är att driva 
verksamheten så kostnadseffektivt och 
rationellt som möjligt.

Konsekvenserna av det senaste årets 
ekonomiska situation har satt sina 
tydliga spår i 2015 års bokslut. Samtliga 
ekonomiska nyckeltal har förbättrats 
jämfört med föregående år.

Framtid
Digitaliseringen kommer att ställa stora 
krav på ny kompetens och nya arbets-
sätt. Behovet av specialist och verksam-
hetsutvecklingskompetens ökar. Vård- 
och omsorgsområdet står inför stora 

Höglandets kommunalförbund
Höglandets kommunalförbund startade sin verksamhet 2002 med medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Vet-
landa och Sävsjö. 

Enligt förbundsordningen är huvuduppgifterna regional utveckling, marknadsföring och eftergymnasial utbildning. 
Medlemskommunerna har efterhand kommit överrens om samarbete i andra frågor. En reviderad förbundsordning 
antogs att gälla 2013-06-01. Direkrektionen har beslutat om vision och verksamhetsidé för förbundet.

Korta fakta
Antal ledamöter 
10

Medlemskommuner
Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Vetlanda och Sävsjö 

Investeringar 2015
15,4mkr

Budgetavvikelse:
 5 509 tkr
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2015

Utfall 
2014

Utfall 
2013

Intäkter 104 823 103 897 79 987
Personalkostnader -34 205 -33 743 -27 725
Övriga kostnader -63 503 -71 642 -51 950
Finansnetto -906 -956 427
Resultat före dispositioner och 
skatt +6 209 -2 444 739

förändringar med intåget av så kallad 
välfärdstekonologi. Det handlar om 
allt från digitala trygghetslarm, digital 
nattövervakning till vård på distan via 
digitala verktyg. Skolan står för stora 
utmaningar då fler elever behöver få 
möjlighet att använda digitala verktyg i 
undervisningen. 
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Räkenskaper

Sävsjö kommun Sävsjö kommun-
sammanställning

Belopp i tkr Not 2015 2014 2015 2014

Verksamhetens intäkter 1 199 633 190 549 302 784 295 181
Verksamhetens kostnader 2 -764 190 -730 471 -826 585 -795 040
Avskrivningar -28 507 -30 814 -53 148 -53 887
Verksamhetens nettokostnader -593 064 -570 736 -576 949 -553 745
Skatteintäkter 3 414 813 402 586 414 813 402 586
Kommunalekonomisk utjämning 3 186 274 179 758 186 274 179 758
Rörelseresultat 8 023 11 608 24 138 28 599
Finansiella intäkter 4,21 2 991 2 947 1 279 1 648
Finansiella kostnader 4,21 -1 939 -3 170 -6 724 -11 314
Resultat efter finansiella poster 5 9 075 11 385 18 693 18 932
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Betald skatt -234 -255
Uppskjuten skatt -1 447 -1 332

Årets resultat 9 075 11 385 17 012 17 345

Resultaträkning - kommunen
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Sävsjö kommun Sävsjö kommun-
sammanställning

Belopp i tkr Not 2015 2014 2015 2014

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella Anläggningstillgångar 9,22 460 218 431 245 1 016 787 924 967
Finansiella anläggningstillgångar 10,22 53 458 51 224 45 957 43 485
Summa anläggningstillgångar 513 676 482 469 1 062 744 968 452

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd, lager och exploateringsfastigheter 1 585 1 501 2 703 2 688
Kortfristiga fordringar 11,23 60 072 58 876 79 599 69 644
Kassa och bank 12 36 476 24 348 45 626 26 204
Summa omsättningstillgångar 98 133 84 725 127 928 98 536 

SUMMA TILLGÅNGAR 611 809 567 194 1 190 672 1 066 988
 
EGET KAPITAL 13,24 337 096 326 481 382 976 365 424

AVSÄTTNINGAR
  14,25

Avsättning för pensioner 6 369 6 501 6 447 6 589
Övriga avsättningar 1 500 1 500 2 480 1 751
Uppskjuten skatt (koncern) 5 855 4 793

SKULDER
Långfristiga skulder 15,26 90 169 89 445 571 429 506 793
Kortfristiga skulder 16,27 176 675 143 267 221 485 181 638
Summa skulder 266 844 232 712 792 914 688 431

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 611 809 567 194 1 190 672 1 066 988 

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Fastighetsinteckningar Inga Inga 200 200

Ansvarsförbindelser
Utfästa borgensåtagande 17 522 171 490 216 522 171 490 216  
Övriga ansvarsförbindelser 18 - 471 898
Leasingavtal och övriga långtidsavtal 19 - -
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998, 
inkl. löneskatt 20 290 099 298 508 290 099 298 508

Balansräkning - kommunen
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Sävsjö kommun Sävsjö kommun-
sammanställning

Belopp i tkr Not 2015 2014 2015 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 9 075 11 385 17 012 17 345
Justering för av- och nedskrivningar 28 507 30 814 53 148 53 887
Justering för gjorda avsättningar 14 -132 -5 464 -5 132 -4 536

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 37 450 36 735 65 028 66 696

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 11 -1 196 1 014 - 9 955 2 222
Ökning /minskning förråd, lager och  
exploateringsfastighet -84 -30 -15 37
Ökning/ minskning kortfristiga skulder 16 33 408 17 342 39 847 22 960
Kassaflöde från den löpande verk-
samheten 69 578 55 061 94 905 91 915

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggnings-
tillgångar -58 931 -36 855 -146 093 -101 704

Erhållna investeringsbidrag och andra 
inkomster  2 183 -371 7 751 877

Försäljning av materiella anläggnings-
tillgångar 6 695 714 695 714
Kassaflöde från investerings
verksamheten -56 053 -36 512 -137 647 -100 113

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 7 46 500 64 000 28 422
Amortering av långfristiga skulder 8 -46 500 -25 000 0 -25 000
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar 10
Förändring av långfristiga skulder 837 273 636 273
Förändring av finansiella anläggnings-
tillgångar -2 234 -21 879 -2 472 -22 427
Kassaflöde från finansierings
verksamheten -1 397 -46 606 62 164 -18 732

Årets kassflöde 12 128 -28 057 19 422 -26 930
Likvida medel vid årets början 24 348 52 405 26 204 53 134
Likvida medel vid årets slut 36 476 24 348 45 626 26 204

Kassaflödesanalys - kommunen
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Driftredovisning - kommunen
(inklusive interna poster)

Driftresultat  nämnder  inkl. resultatfonder

Belopp i tkr

Budget 2015 
inkl.  

resultatfond
Utfall 

20151231

Utfall  
i % av  

budget

Differens mot 
budget inkl.  
resultatfond

Kommunfullmäktige 1 178 1 150 97,6 28
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott 62 009 58 734 94,7 3 2 75
Barn- och utbildningsnämnd 272 952 276 141 101,2 -3 189
Socialnämnd 226 287 230 134 101,7 -3 847
Kultur- och fritidsnämnd 19 469 19 756 101,5 -287
Myndighetsnämnd 13  036 12 571 96,4 465
Överförmyndarnämnd 1  331 1 294 97,2 37
Valnämnd 5 6 120,0 -1
Revision 595 590 99,2 5
Summa nämnder 596 862 600 376 100,6 - 3 514

De interna transaktionerna uppgår till sammanlagt 376,5 mkr (354,2mkr). Av dessa är 40,8 mkr (38,5 mkr) kapital-
tjänstkostnader, 136,6mkr (128,3mkr) internt personalomkostnadspålägg så kallat po-pålägg, 43,7 mkr (42,4mkr) 
interna hyror och 155,4 (145,0 mkr) övriga interna varor och tjänster.

Externa intäkter
Belopp i tkr Utfall 2015 % Utfall 2014 %

Försäljning varor 14 855 7,4 14 254 7,5
Taxor och avgifter 51 265 25,6 50 479 26,5
Hyror och arrenden 12 707 6,4 12 279 6,4
Erhållna bidrag 97 301 48,8 92 541 48,6
Försäljning övriga tjänster 18 007 9,1 18 308 9,6
Försäljning mark/byggnad 277 0,1 2 688 1,4
Återbetalning av AFA försäkringspremier 5 221 2,6 0 0
Summa intäkter 199 633 100 190 549 100

Externa kostnader
Belopp i tkr Utfall 2015 % Utfall 2014 %

Inköp varor 5 805 0,8 4 950 0,7
Utlämnade bidrag 35 261 4,6 37 639 5,1
Köpta tjänster 203 185 26,6 193 833 26,6
Personalkostnader 506 949 66,3 480 223 65,7
Övriga kostnader 12 990 1,7 13 826 1,9
Summa intäkter 764 190 100  730 471 100

Summa nettokostnad 564 557 539 922

Verksamhetens  intäkter och kostnader (exklusive interna poster)
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Belopp i tkr  Budet 2015
Utfall 

20151231
Utfall i % av 

budget
Differens mot 

budget

Kommunstyrelsen 981 3 752 382,4% -2 771
Barn- och utbildningsnämnd 3  550 3  035 85,5% 515
Socialnämnd 2 750 1 314 47,8 % 1 436
Tekniskt utskott 38 467 37 635 97,8 % 832
Kultur- och fritidsnämnd 5 270 9 600 182,2% -4 330
Myndighetsnämnd 2 700 2 604 96,4 % 96
Summa investeringar i nämnder 53 718 57 940 107,8% -4 222

Investeringsredovisning - kommunen
Investeringar nämnder 2015

Belopp i tkr  Budet 2015
Utfall 

20151231
Utfall i % av 

budget
Differens mot 

budget

Ombyggnad Göransgården ( 20 106) 11 000 12 282 111,6 % -1 282
Vallsjöskolan fritids ( 6 900) 1 200 4 619 384,9 % - 3 419
Väg 761,medfinansiering ( 3 350) 0 2  975 0 % -2 975
VA-Vallsjön ( 7 900) 3  500 2 421 69,2% 1  079
IT-satsning skolan 2 000 1  4 24 71,2% 576
Mjukfogar Hofgårdsskolan ( 2 000) 0 606 % -606
Avloppsverk 300 894 298% -594
Årliga energisparåtgärder 300 504 168 % -204
Asfaltbeläggning 1 500 715 47,7 % 785
Stockaryd VA gatuombyggnad ( 2 500)  1 500 2 188 145,8 % -688
Spångens föskola 6 500 5 440 83,7% 1 060
Takbeläggning enskilda vägar 450 536 119,2 % -86
Hjullastare ( 1 000) 0 1 000 % -1 000
Redskapsbärare- park 700 700 100 % 0
Konstgräsplan 4 000 8 557 213,9% -4 557
Tankbil 2 400 2 393 99,7 % 7
( totalbudget inom parentes)

Större inversteringar (överstigande 500 tkr)
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Fem år i sammandrag - kommunen

Belopp i tkr
Bokslut 

2011
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Årsbudget 

2015
Bokslut 

2015

Antal invånare (per 31december) 10 871 10 844 10 969 11 100 10 944 11 228

Utdebitering allmän kommu-
nalskatt kr (*skatteväxling hem-
sjukvården) 21,58 21,58 21,92 21,92 21,92 21,92
Antal anställda (tillsvidareanställda 
årsarbetare) 928 939 938 958 998

Personalkostnader tkr 423 757 440 782 457 203 480 223 500 330 507 050
Omsättning (intäkter, skattein-
täkter och kommunalekonomisk 
utjämning) tkr (minus AFA) 691 435 698 073 756 262 772 893 777 150 795  500
Avskrivningar/nedskrivningar tkr 26 810 26 380 27 967 30 814 30 000 28 507
Verksamhetens nettokostnader, tkr 514 935 523 553 526 551 570 735 598 001 593 064
Skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning, tkr 527 226 532 576 555 352 582 344 602 150 601 088
Finansnetto, tkr -2 181 -659 -1 450 -223 1 371 1 052

Årets resultat före extraordinära 
poster 10 111 8 364 27 351 11 385 2 550 9 075
Årets resultat enligt lagen om 
 ekonomisk balans 10 111 8 364 15 664 8 697 2 550 8 798
Nettoinvesteringar, tkr 29 757 37 964 32 605 36 855 51 925 57 940
Anläggningstillgångar, tkr 456 313 473 285 453 234 482 468 451 314 513 676
Kortfristiga fordringar och förråd, 
tkr 57 747 61 357 61 361 60 377 51 500 61 657

Likvida medel, tkr 8 686 21 423 52 405 24 348 11 451 36 476
Eget kapital, tkr 275 467 284 473 313 438 326 481 323 621 337 096
Avsättningar, tkr 3 130 3 239 13 465 8 001 3 700 7 869
Långfristiga lån, tkr 125 784 141 764 114 172 89 445 89 172 90 169
Kortfristiga skulder, tkr 118 165 126 588 125 925 143 267 120 000 176 675
Pensionsskuld inom linjen  
(inkl löneskatt), tkr 283 612 285 848 309 144 298 508 292 812 290 099
Rörelsekapital, tkr -51 932 -43 808 -12 159 -58 542 -57 049 -78 542
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Fem år i sammandrag - fortsättning

Belopp i tkr
Bokslut 

2011
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Årsbudget 

2015
Bokslut 

2015

Anläggningskapital, tkr 323 399 328 281 325 597 385 022 358 442 415 638
Verksamhetens nettokostnad i % 
av skatteintäkter och kommunalek. 
utjämning 97,7 98,3 94,8 98,0 99,3 98,7
Balanslikviditet  
(oms.tillg/kortfr. skulder) 0,58 0,65 0,90 0,59 0,52 0,56

Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 52,9 51,2 55,3 57,6 62,9 55,1
Soliditet inkl pensionsförpliktelser 
före 1998, % -1,6 -0,2 0,8 4,3 6,0 7,7
Skuldbetalningsförmåga = teoretisk 
återbetalningstid (långfr skulder/
res2), år (ej avskrivningar) 3,4 4,1 2,1 2,1 2,7 2,4
Kassaflöde (res/intäkter), %  
(ej avskrivningar) 5,3 5,0 7,3 5,5 4,2 4,7

Skuldflödesgrad  
(skulder/intäkter), % 18,2 20,3 15,1 11,6 11,5 11,3
Skuldbalansgrad  
(skulder/tillgångar), % 46,9 48,3 42,3 41,0 40,7 43,6
Finansnetto/skatteintäkter och 
Kommunalek.utjämning % 0,4 0,1 0,3 0 0,2 0,2
Investeringar 
Nettoinvesteringar/Nettokostnad % 5,8 7,3 6,2 6,4 8,6 9,7
Avskrivningar/Nettoinvesteringar 
% 90,1 69,5 85,8 83,6 57,8 49,2
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Belopp i tkr År 2011 2012 2013 2014 2015

Avstämning mot finansiella mål
Driftöverskott tkr 10 110 8 364 27 351 11 385 9 075
1% av skatteintäkter + kommunal-
ekonomisk utjämn. 5 272 5 326 5 553 5 823 6 010
Måluppfyllelse Ja Ja Ja Ja Ja

Årets investeringar < årets resultat + avskrivningar 
Årets investeringar 29 757 37 964 32 605 36 855 57 940
Resultat + avskrivning 38 171 34 744 43 631 42 199 37 583
Måluppfyllelse Ja Ja Ja Ja Nej

Tillgångarna förändring över tiden
Finansiella tillgångar 8% 9% 5% 9% 9%
Summa anläggningstillgångar 87% 85% 80% 85% 84%
Kortfristiga fordringar 11% 11% 11% 10% 10%
Kassa och Bank 2% 4% 9% 4% 6%
Summa omsättningstillgångar 13% 15% 20% 15% 16%

Summa 100% 100% 100% 100% 100%

Borgensåtagande och ansvarsför-
bindelse 338,1 362,7 388,2 490,2 522,2

Nettokostnad per kommuninnevånare i kr
Nettokostnad totalt /invånare 47 368 48 280 48 003 51 418 52 820

Gator, vägar och allmänna platser 1 116 1 217 1 126 1 005 1 059

Enskilda vägar, belysning 220 201 176 180 337
Parker, grönytor och lekplatser 347 375 337 418 382
Bostadsanpassning 148 192 171 169 192
Grundskola, förskoleklass 9 214 9 380 9 421 9 572 10 071
Gymnasieskola 5 659 5 946 5 491 5 635 5 886
Musikskola 224 241 251 258 259

Förskola, familjedaghem och fritids 5 620 5 813 5 985 5 917 6 448

Individ- och familjeomsorg 3 020 3 437 3 334 3 156 2 998
Stöd till äldre 9 801 9 872 10 664 10 920 11 095
Stöd till funktionshindrade 4 120 4 306 4 493 4 607 5 317
Familjebad 461 462 431 397 409
Idrotts-, fritids- och turistanlägg-
ningar 423 424 409 410 448
Biblioteksverksamhet 344 354 332 347 372
Räddningstjänst 790 803 831 990 884
Miljö- och hälsoskydd 47 106 58 90 34

Fem år i sammandrag - fortsättning
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Fem år i sammandrag - fortsättning
Befolkningsutveckling 2011-2015

Belopp i tkr År 2011 2012 2013 2014 2015

Antal invånare (per 31 december) 10 871 10 844 10 969 11 100 11 228
Antal födda 106 93 119 130 123
Födelsenetto -12 -37 -14 -4 -2
Flyttnetto 52 11 134 136 120

Åldersfördelning

Åldersgrupp
0-6 år 814 822 858 901 934
7-17 år 1 446 1 426 1 421 1 474 1 482
18-24 år 1 026 990 996 971 955
24-44 år 2 317 2 296 2 351 2 381 2 411
45-64 år 2 867 2 855 2 837 2 815 2 832
65-79 år 1 631 1 681 1 739 1 805 1 863
+ 80 770 774 767 753 751
Summa 10 871 10 844 10 969 11 100 11 228

Befolkning per församling

Sävsjö 6 225 6 233 6 346 6 380 6 418
Vrigstad-Hylletofta 1 888 1 893 1 925 1 942 1 949
Hjälmseryd 1 172 1 165 1 151 1 201 1 253
Stockaryd 1 146 1 130 1 126 1 155 1 182
Hultsjö 440 423 421 422 426
Summa 10 871 10 844 10 969 11 100 11 228

Ohälsotal*

Totala dagar i Sävsjö 28,5 28,9 29,4 29,1 29,1
män 23,9 23,5 24,1 23,6 24,7
kvinnor 33,4 34,6 35,1 35,1 34,0
Totala dagar i länet 27,9 27,4 27,8 28,6 29,8
Totala dagar i riket 27,7 27,0 26,8 27,3 28,0

*Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadsperiod.
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Nothänvisningar

Sävsjö kommun
Belopp i tkr 2015 2014

Not 1
Verksamhetens intäkter 
Nämndsrelaterade intäkter ( enligt driftredovisning) 348 428 332 870

Återbetalning av AFA sjukförsäkringspremier 5 221
Realisationsvinster värdepapper, fastigheter och inventarier 277 2 688
Avgår finansiella poster i driftredovisningen 1 105 0
Avgår interna intäkter -155 399 -145 010
Summa verksamhetens intäkter 199 632 190 548

Not 2 Verksamhetens kostnader
Nämndrelaterade kostnader (enligt driftredovisning) -948 804 -903 099
Utbetalda pensioner för tidigare anställda inkl löneskatt och  
inkl administration -11 729 -12 413
Förändring semesterlöner - och övertidsskuld inkl lönebikostnader 35 87
Förändring skuld för timlöner mm -1 192 -15
Finansiella poster i driftredovisningen, förlust på fordringar, samt 
differens på kalkylerat personalomkostnadspålägg mm 1 269 1 422
Avgår interna kapitaltjänstkostnader 40 832 38 537
Avgår interna kostnader 155 399 145 010
Summa verksamhetens kostnader -764 190 -730 471

Not 3 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Kommunalskatteintäkter
Preliminära skatteintäkter 414 490 402 660
Slutavräkning ( korrigering föregående år) -843 -1 185

Mellankommunal kostnadsutjämning 690 1 035
Preliminär slutavräkning ( preliminärt innevarande år) 476 76
Summa  kommunalskatteintäkter 414 813 402 586

Strukturbidrag 1 152 1 138
Inkomstutjämningsbidrag 134 814 122 201
Kostnadsutjämningsbidrag 23 385 26 577
Införandebidrag 835 0
Regleringsbidrag / avgift -429 2 540
Kostnadsutjämningsbidrag LSS 8 292 9 687
Kommunal fastighetsavgift 18 225 17 615
Summa generella statsbidrag och utjämning 186 274 179 758

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 601 087 582 344

Avräkningsbelopp allmän kommunalskatt per invånare -70 -353
Slutavräkning (korrigering föreg. år)
Preliminär slutavräkning (preliminärt innevarande  år) +43 +7
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Not 4 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Utdelning aktier och andelar 1 016 1 016
Ränta på likvida medel 174 344

Räntor på utlämnade lån 24 0
Återvunna kundförluster 7 14
Övriga finansiella intäkter 1 770 1 573
Summa finansiella intäkter 2 991 2 947

Finansiella kostnader
Räntekostnader på lån - 1 662 -2 648
Ränta på pensionsavsättning 0 0
Dröjsmålsräntor -9 -5
Bank– och plusgiroavgifter -212 -136
Övriga finansiella kostnader -56 -381
Summa finansiella kostnader -1 939 -3 170
Summa finansnetto 1 052 -223

Not 5 Årets resultat
Utredning av balanskravet enligt kommunallagen 8 kap 5§:
Årets resultat enligt resultaträkningen 9 075 11 385

Avgår realisationsvinster enligt särskild not nedan -277 -2 688

Tillägg för vissa realisationsvinster mm enligt undantagsmöjlighet

Årets resultat enligt lagen om ekonomisk balans 8 798 8 697

Not 6 Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning 695 374
- varav bokfört värde 418 100
Skadereglering LSS-byggnad 3 028
- varv bokfört värde 614
Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar 
(försäljningspris) 695 3 402

Realisationsvinster 277 2 688
Realisationsförluster
Summa bokfört värde försålda anläggningstillgångar 418 714

Not 7 Nyupptagna lån
Swedbank AB
Kommuninvest i Sverige AB 46 500 0
Summa upptagna lån 46 500 0

Not 8 Amortering av skulder
Kommuninvest i Sverige AB -46 500 -10 000
Handelsbanken -0 -15 000
Summa amortering av skulder -46 500 -25 000
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Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar
Ackumulerade ingående anskaffningsvärden 859 916 829 640
Avyttringar -695 -714
Omföring aktuella projekt 432 4 443
Utrangering
Nyanskaffningar 47 738 28 962
Investeringsbidrag -257 -2 415
Ackumulerade utgående anskaffningsvärde 907 134 859 916

Ackumulerade ingående avskrivningar / nedskrivningar -451 500 -427 695
Utrangering
Årets avskrivningar / nedskrivningar -22 050 -23 805
Ackumulerade utgående avskrivningar / nedskrivningar -473 550 -451 500

Bokfört värde fastigheter och anläggningar 433 584 408 416

Maskiner, fordon och inventarier
Ackumulerade ingående anskaffningsvärden 72 585 64 693
Avyttringar -
Justering iB -
Utrangering
Nyanskaffningar 11 193 7 892
Investeringsbidrag -930 -
Ackumulerade utgående anskaffningsvärde 82 848 72 585

Ackumulerade ingående avskrivningar / nedskrivningar -49 758 -42 749
Utrangering -
Årets avskrivningar / nedskrivningar -6 456 -7 009
Ackumulerade utgående avskrivningar/nedskrivningar 56 214 -49 758

Bokfört värde maskiner, fordon och inventarier 26 634 22 828
Summa materiella anläggningstillgångar 460 218 431 244

Specifikation:
Markreserv 11 363 11 520
Verksamhetsfastigheter 206 098 209 481
Fastigheter för affärsverksamhet 101 184 101 876
Publika fastigheter 59 138 51 668
Fastigheter för annan verksamhet 765 868
Pågående arbeten 55 036 32 749
Exploateringsmark 0 254
Maskiner, fordon och inventarier 26 634 22 828
Summa materiella anläggningstillgångar 460 218 431 244

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
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Aktier AB Sävsjö Industribyggnader 1 000 1 000
Aktier Sävebo AB 1 300 1 300
Aktier Sävsjö Energi AB 2 000 2 000
Aktier Savman AB 2 400 2 400
Aktier Sävsjö Näringslivs AB 100 100

Aktier Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB 10 10
Aktier Smålands Turism AB 12 12

Aktier Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB 20 20
Aktier Jönköpings Länstrafik AB 0
Aktier Kommunassurans Syd Försäkrings AB 533 533
Aktier Stockarydsterminalen AB 2 000 2 000

Andel Kreditgarantiförenig i Jönköpings län ekonomisk förening 161 161

Andel i Sävsjö Skytte Center ekonomisk förening 80 80
Andel i Kommuninvest ekonomisk förening* 9 990 4 481
Summa aktier och andelar 19 606 14 097

Förlagslån Kommuninvest 2 000 2 000
Utlämnade lån Folkets Hus-föreningen 0 0
Utlämnade lån Boda Borg Sävsjö AB 0 0
Utlämnade lån Sävebo AB 0 0
Utlämnade lån övriga 30 30
Utlämnade lån Savman 0 3 000
Utlämnade lån trafikverket 26 300 26 300
Statlig infrastruktur 5 522 5 797
Summa långfristiga fordringar 33 852 37 127

Summa finansiella anläggningstillgångar 53 458 51 224

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har 
därefter beslutat om insatsemission om sammanlagt 5 508 725 kr för Sävsjö kommuns del. Sävsjö kommuns totala andelskapi-
tal uppgår därmed 2015-12-31 till 9 990 000 kr (4 481 275 kr)

Not 11 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 987 8 700
Diverse kortfristiga fordringar 39 146 33 638
- varav statsbidragsfordringar 15 391 12 064
- varav avräkning och kortfristiga lån till kommunala företag 12 154 12 557
- varav nästa års amortering på utlämnade lån 0 0
- varav fordran för mervärdesskatt 11 454 8 947
- varav handkassor 11 10
- varav fordran FORA / SKL 0 0
- varav övriga kortfristiga fordringar 136 60

Förutbetalda kostnader 16 939 16 538

Upplupna skatteintäkter 0 0
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Upplupna intäkter, övriga 0 0
Summa kortfristiga fordringar 60 072 58 876

Not 12 Kassa och Bank
Kassa 28 27
Plusgiro 0 0
Bank checkkonto 35 048 20 991
Bank Checkkonto koncernkonto 1 401 3 330
Summa kassa och bank 36 477 24 348

Not 13 Eget kapital
Ingående balans eget kapital 326 480 313 438
Årets resultat 9  075 11 385
Resultatutjämningsreserv på 11 300 ingår i
Ingående balans (KF § 138)
Övrigt eget kapital, vinstutdelning Kommuninvest 1 541 1 657
Utgående balans eget kapital 337  096 326 480

Not 14 Avsättningar
Avsättning för pensioner
PA-KL pensioner 1 527 1 692

Efterlevandepensioner / förmånsbestämd ÅP
Särskild avtalspension 3 598 3 540
Särskild löneskatt 1 243 1 269
Summa pensionsavsättningar ( inkl särskild löneskatt) 6 368 6 501

Ingående avsättning 6 501 2 123
Pensionsutbetalning -165 119
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 4 234
Särskild avtalspension -26 -3
Förändring av löneskatt 58 28
Utgående avsättning 6 368 6 501

Förpliktelse minskad försäkring (premie inkl löneskatt) 14 662 15 191
Överskottsmedel i försäkringen 1 1

Aktualiseringsgrad 99% 99 %

Ingående övriga avsättningar 1 500 11 342

Övriga avsättningar 0 -850

Avsättning för sanering av tomt Aleholm 1 0 -8 992

Framtida återställning av avfallsdeponier 0 0
Summa övriga avsättningar 1 500 1 500

Summa avsättningar 7 868 8 001
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Not 15 Långfristiga skulder
Låneskuld
Ingående låneskuld 89 445 114 172
Nyupplåning 46 500 0
Amorteringar -46 500 -25 000

Periodisering anläggningsavgift VA/Avlopp 723 273
Summa långfristiga skulder 90  168 89 445

Kreditgivare
Kommuninvest i Sverige AB 86 500 86 500
Swedbank AB 0 0
Stadshypotek 0 0
Summa långivare 86 500 86 500

Låneskuldens struktur 1 – förfallodatum (villkorsändring)

Andel med villkorsändring inom 3 månader 54% 19%
Andel med villkorsändring om 1-2 år 46% 81%
Andel med villkorsändring om 3-5 år 0
Summa 100% 100%

Låneskuldens struktur 2 – lånelängd (löptid)
Andel lån med löptid tills vidare 19% 19%
Andel lån med löptid mellan 0-2 år 81% 81%
Andel lån med löptid mellan 3-5 år
Summa 100% 100%

Övriga uppgifter kring låneskulden
Genomsnittsränta % 1,93 % 2,67 %
Utlandslån 0 0

Not 16 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0 0

- utnyttjad del av checkräkningskredit i bank 0 0
Limit för checkräkningskrediten i Swedbank uppgår till 40 mkr.

Leverantörsskulder 24 588 31 859

Övriga kortfristiga skulder 14 734 17 192
- varav källskatt 7 803 7 128
- varav koncernkonto samt avräkning  med kommunala företag 5 855 8 158
- varav övriga kortfristiga skulder 1 076 1 906

Förutbetalda intäkter 57 161 17 940
-varav schablonersättning för flyktingar 4 548 4 548

- varav statsbidrag 50 293 7 402
- varav förutbetalda intäkter 483 850
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- varav periodiserade kundfakturor 1 547 1 381
- varav förutbetalda skatteintäkter 290 3 759

Upplupna kostnader 80 192 76 276
- varav räntor på långfristiga lån 681 1 286
- varav pensionskostnader (avgiftsbestämd ålderspension) 16  328 15 411
- varav särskild löneskatt (avgiftsbestämd ålderspension) 4 464 3 740
- varav upplupen semesterlöneskuld 33 057 32 804
- varav upplupna arbetsgivaravgifter 8 981 8 142
- varav upplupna löner 9 992 9 819
 övriga upplupna kostnader 6 689 5 074
Summa kortfristiga skulder 176 675 143 267

Not 17 Borgensåtagande
Kommunägda företag (limit):
Sävebo AB 141 000 141 000
AB Industribyggnader 280 000 265 000
Sävsjö Energi AB 60 000 60 000
Savman AB 30 000 13 000
Stockarydsterminalen AB 5 000 5 000
Sävsjö Skyttecenter 6 000 6 000
Summa kommunägda företag 522 000 490 000

Egna hem och småhus:
SBAB 171 216
Övriga 0 0
Summa egna hem och småhus 171 216

Föreningar och övriga 0 0
Summa totala borgensåtagande 522 171 490 216
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Not 18 Övriga ansvarsförbindelser

Sävsjö kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var med-
lemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reg-
lerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på 
de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sävsjö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 325 620 649 807  kronor och totala tillgångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 683 471 129 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
671 056 047 kr.   

Kommunförbundet Jönköpings län avvecklades som organisation per den 31 december 2005. Kommu-
nerna i Jönköpings län har övertagit pensionsförpliktelserna för den tidigare anställda personalen. Ad-
ministrationen sköts av Jönköpings kommun. Avsatta medel för pensionerna finns i en stiftelse. Dessa 
räcker förmodligen för att säkerställa finansieringen av framtida pensionsutbetalningar. Om så inte sker 
ska kostnaderna fördelas mellan länets samtliga kommuner. Vid årets utgång överstiger värdet av place-
ringarna det totala pensionsåtagandet med 1 598 335 kronor. Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har 
godkänt avtalet 2006-02-07§ 19.

Not 19 Leasingavtal och andra långtidskontrakt

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisa som vanlig operationell 
leasing, det vill säga leasingavgifter kostnadsförs löpande. De flesta avser inventarier på mindre belopp 
och har en löptid på maximalt 3 år. Kommunen är bunden till avtalet under hela perioden men någon 
skyldighet att köpa varan vid leasingperiodens slut finns normalt inte. Dessutom finne ett antal hy-
reskontrakt med längre löptider, som försvårar alternativa lösningar. De största redovisas nedan.

- Äldreboende Högagärde i Sävsjö, avtal till och med 2023-12-31 
- Avtal om utbildning för hotell-, restaurang- och turismelever vid Ljunga Park, Sävsjö, avtal till och 
med 2018-06-30.  

Leasingkontrakt och längre hyresavtal finns förtecknande i kommunens bokslut.
Not 20 Pensionsförpliktelser före 1998 och särskild löneskatt på pensionsförpliktelser.

Enligt redovisningslagen för kommuner betraktas intjänad pensionsrätt till och med 1997 inte som 
skuld utan som en ansvarsförbindelse. Denna del av pensionsskulden uppräknas med förändringen av 
basbeloppet. Särskild löneskatt utgår på pensioner men betalas först när utbetalningen sker. Löneskat-
ten uppgår för närvarande till 24,26 %.

Visstidspension kan betalas ut till anställda eller förtroendevalda som har ett visstidsförordnande. Ett 
visstidsförordande ger vanligtvis den anställde möjlighet att ta ut pension efter ett visst antal år. Pensio-
nens storlek påverkas av hur länge den anställde har haft förordnandet men ett avtal leder inte alltid till 
att pensionen kommer att betalas ut, eftersom samordning ofta sker med annan inkomst eller pension. 
Avtal om visstidspension upprättas även för förtroendevalda. Vid årets slut finns sådant avtal för kom-
munstyrelsens ordförande som haft sitt förordnande sedan 2000-05-01. Rätt till full pension gäller efter 
12 års förordnande. Visstidspensionen ingår i beräkningen av pensionsförpliktelserna nedan.
Pensionsmedelsförvaltning (ink särskild löneskatt)
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 6 369 6 501
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Ansvarsförbindelse – pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland avsättningar 290 099 298 508
Finansiella placeringar (bokfört värde) 0 0
Totala förpliktelser ./. finansiella placeringar (bokfört 
värde) 296 468 305 009

Finansiella placeringar (marknadsvärde) 0 0
Finansiella placeringar (marknadsvärde. /. bokfört värde) 0 0
Summa realisations – vinster / förluster under året 0 0
Realiserad och orealiserad avkastning/vinst/förlust på finansiella 
placeringar i relation till genomsnittlig finansiell placering 0 0
Återlåning i verksamheten 296 468 305 009

Ingående ansvarsförbindelse 298 508 309 144
Pensionsutbetalning -8 681 -8 476
Nyintjänad pension 2 990 4 378
Ränte- och basbeloppsuppräkningar -91 -659
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 -3 407
Övrigt -985 -1 352
Sänkning av diskonteringsränta inkl. korrigering - -
Visstidspension förtroendevalda (förändring) 0 362
Förändring av löneskatt -1 642 -1 482
Utgående ansvarsförbindelse 290 099 298 508

Sammanfattning av årets pensionskostnader
Premie försäkring tjänstepension (KAP-KL/PFA) 1 993 2 259
Avgiftsbestämd ålderspension 15 942 14 583
Skuldförändring exkl. särskild ålderpension och garantipension -176 92
Förändrign övriga pensioner och liknande 33
Skuldförändring särskild ålderspension och garantipension 0 3 372
Finansiell kostnad 36 59
Utbetalningar avseende pension intjänad efter 1998 183 189
Utbetalningar avseende pension intjänad före 1998 9 043 9 154
Utbetalningar av särskild ålderspension och garantipension - -
Utbetalningar av övriga pensioner och liknande 8 -
Summa pensionskostnad (exkl särskild löneskatt) 27 062 29 708

Särskild löneskatt 24,26 % 6 565 7 207

Summa pensionskostnad inkl löneskatt 33 627 36 915
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Kommunen – extern redo-
visning
Den kommunala redovisningen reg-
leras av Kommunallagens åttonde 
kapitel samt av Lag om Kommunal 
redovisning. Dessutom lämnar 
Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) rekommendationer för kom-
munsektorns redovisning. Nedan 
redovisas avvikelse gällande rekom-
mendationer och praxis.

Rådet för kommunal redovisning 
har givit ut 16 rekommendationer. 
Kommunen tillämpar samtliga utom 
nr 13.1 avseende redovisning av hy-
res-/leasingavtal. Enligt rekommen-
dationen ska leasingavtal tecknade 
från år 2003 och med en avtalstid 
överstigande tre år redovisas som 
anläggningstillgång med därtill hö-
rande avskrivningar m m. 

Enligt rekommendation nr 15.1 ska 
lånekostnader i samband med större 
investeringar inräknas i anskaff-
ningsvärdet. Denna rekommen-
dation tillämpas i kommunen på 
investeringsprojekt överstigande en 
miljon kronor.

Värdering av pensionsförpliktelser 
sker enligt SKL:s beräkningsmodell 
RIPS 07 i enlighet med rekommen-
dation nr 17 från RKR.

Löner för timanställda och 
motsvarande
Löner för timanställda och kost-
nadsersättningar som utbetalas 
månaden efter intjänandemånaden 
periodisera fullt ut, vilket innebär 
att det som intjänats under decem-
ber och betalats ut i januari belastar 
föregående års resultat. Förändring-
en mellan åren som är relativt liten 
belastar i normala fall inte nämnder-
na utan redovisas under finansför-
valtningen (KS).

Avsättningar med mera
Kommunen följer inte rekommenda-
tion (nr 10.1) fullt ut, med nuvärdes-
beräkning.

Anläggningstillgångar RKR 
11.1
Anläggningstillgångar har i ba-
lansräkningen upptagits till an-
skaffningsvärdet efter avdrag för 
planenliga avskrivningar under 
nyttjandeperioden. Avskrivningar 
påbörjas närmaste kvartal efter att 
investeringen har tagits i bruk. Till-
gångarna skrivs av systematiskt över 
dess nyttjandeperiod.

Avskrivningstiderna som tillämpas 
är:

Bilar och maskiner 5-10 år 
Inventarier 10 år 
Byggnader 30-50 år 
Vatten- och avloppsverk 25-33 år 
Vatten- och avloppsledningar 50 år 

Sedan ett antal år tillbaka har kom-
munen som beloppsgräns 20 000 
kronor vad det gäller vad som ska 
bedömas som inventarier av mindre 
värde och därför inte ska aktiveras. 
Därutöver tillämpas praxis som 
anger att nyttjandeperioden ska 
överstiga tre år.

Effekter av övergång till 
komponentavskrivning
Sävsjö kommun har valt att för 
innevarande år inte redovisa en-
ligt RKR 11.4 föreskrifter gällande 
komponentavskrivningar. Man har 
bedömt att de effekter som kommer 
av avvikande redovisning vad gäller 
komponentavskrivningar endast 
marginellt påverkar resultat och 
ställning.

Exploateringstillgångar
Enligt RKR 11.1 ska exploaterings-
tillgångar redovisas som omsätt-
ningstillgång. Sedan 2006 efterlevs 
denna rekommendation till viss del 
då Södra industriområdet i Sävsjö 
exploaterats. I redovisningen betrak-
tas den del av investeringen som 
förväntas erhållas som köpeskilling 
vid försäljning som omsättningstill-
gång. Avräkning sker efter hand som 
markområden avyttras.

Bokfört värde vid försäljning av 
andra tomter avdrages från an-
skaffningsvärdet under materiella 
anläggningstillgångar. Realisations-
vinster alternativt realisationsförlus-
ter redovisas i resultaträkningen.

Privata medel
Sävsjö kommun förvaltar i ringa om-
fattning privata medel. Socialförvalt-
ningen hanteras i vissa fall klienters 
ersättning från försäkringskassan 
och de in- och utbetalningar som 
sker redovisas dels i verksamhets-
systemet och i ekonomisystemet. 
Privata medel för inneboende på 
olika institutioner redovisas i kassa-
böcker med full insyn av de boende 
och deras närstående.

En översiktlig dokumentation av 
redovisningssystemet har upprättats 
och bifogas till kommunens bokslut.

Kommunen  – intern redovis-
ning
Kapitaltjänstkostnad
Kapitaltjänstkostnaden utgörs av 
avskrivningar och intern ränta. Av-
skrivningen beräknas på tillgångens 
ursprungliga anskaffningskostnad 
och är linjär, d v s lika stort belopp 
varje år under nyttjandetiden. In-
tern ränta beräknas på tillgångens 
bokförda värden vid varje månads 
ingång. Räntesatsen för år 2015 var 
2,5 %. 

Personalomkostnadspålägg
I samband med bokföring av lön 
kostnadsförs personalomkostnader 
(arbetsgivaravgifter, avtalsförsäk-
ringar och intjänad pensionsrätt). 
Under år 2015 har kalkylerade per-
sonalomkostnads-pålägg varit 38,46 
% och följer rekommendationen från 
Sveriges kommuner och landsting. 
Personalomkostnadstillägget betalas 
som en intern ersättning från för-
valtningarna till finansförvaltningen, 
som ansvarar för utbetalningen av 
de externa kostnaderna.

Interna hyror
Tekniska utskottet förvaltar kommu-
nens fastigheter. De förvaltningar 
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som nyttjar fastigheterna betalar en 
intern hyra som är beräknad efter 
självkostnadspris. Vid årets slut görs 
en avräkning av driftskostnaderna 
och en slutreglering sker med in-
ternhyresgästerna. Underhållsansla-
get avräknas inte vid årets slut.

Interna tjänster
Varor som överförs från en nämnds 
verksamhet till en annan internfak-
tureras. Även tjänster som utförs av 
egen anställd personal internfaktu-
reras till självkostnadspris. Interna 
administrativa tjänster internfak-
tureras endast i speciella fall, t ex i 
vid genomförandet av vissa projekt, 
va- och avfallsredovisningen.

Resultatenheter
Interna IT- och telefonitjänster, 
städ, vaktmästeri, kost, färdtjänst 
och skolskjutsar hanteras som så 
kallad resultatenheter. Det innebär 
att de inte har något budgetanslag 
utan finansiering sker genom att 
de som nyttjar tjänsterna betalar 
en ersättning. Resultatet vid årets 
slut regleras genom återbetalning 
eller kompletterande betalning. I 

vissa fall överförs årsresultatet till 
nästkommande år. Styrelse för dessa 
resultatenheter utgörs av förvalt-
ningschefsgruppen eller utsedd 
styrgrupp.

Investeringar med egen personal
Vissa investeringar genomförs av 
egen personal. Detta avser i första 
hand lednings- och gatuarbeten, 
men också projektering med mera 
vid nybyggnation. Den lönekostnad 
som uppstår ingår i avskrivningsun-
derlaget och betraktas därmed som 
en investering (aktiveras).

Sammanställd redovisning 
(koncernen)
Den sammanställda redovisningen 
upprättas enligt den kommunala 
redovisningslagen kap 8, rekom-
mendation nr 8.2 från Rådet för 
kommunal redovisning och utfor-
mas enligt god redovisningssed. 
Den sammanställda redovisningen 
upprättas enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsoli dering. 
Med förvärvsmetoden menas att 
vid förvärvstillfället förvärvat eget 

kapital i kommunala företag elimi-
nerats, varefter intjänat kapital har 
räknats in i koncernens eget kapital. 
En propor tionell konsolideringen 
betyder att om de kommunala före-
tagen inte är helägda tas endast ägda 
andelar av posterna i räkenskaperna 
in i koncernredovisningen.

Redovisningen omfattar företag där 
ägandeandelen uppgår till minst 20 
% (betydande inflytande). Eventuel-
la dotterdotterföretag ingår endast 
om dotterföretagets ägarandel över-
stiger 50 % (bestämmande inflytan-
de). I annat fall betraktas dessa som 
intresseföretag.

Inom koncernen förekommer omfat-
tande transaktioner mellan företa-
gen. Alla transaktioner av väsentlig 
karaktär mellan företagen och mel-
lan kommunen och företagen har 
eliminerats för att ge en rättvisande 
bild av koncernens totala ekonomi.

Obeskattade reserver har efter 
avdrag för uppskjuten skatt hänförts 
till eget kapital. Uppskjuten skatt 
redovisas som avsättning.
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Sammanställd redovisning

Sävsjö kommun

Stockaryds-
terminalen 

AB 
50 %

Sävsjö Energi 
AB 

50 %

Sävebo AB 
100%

AB Sävsjö 
Industri-

byggnader 
100 %

Sävsjö 
Närings livs AB 

50 %

Sävsjö Skytte-
Center   

ek fören 
62%

SavMan AB 
100 %

Sävsjö- 
Vetlanda Fiber AB 

50 %

Höglandets 
kommunal 

förbund 
20%

Belopp i tkr Bokslut 
2010

Bokslut 
2011

Bokslut 
2012

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Årets resultat, tkr + 20 106 +14 210 +14 278     +33 195 17 345 + 17 011
Finansnetto, tkr -6 832 -12 677 -12 199 -12 297 -9 666 -4 954
Likvida medel/ invånare, kr 3 160 1 030 2 417 4 844 2 360 4 063

Låneskuld / invånare, kr 35 526 42 885 48 650 48 865 45 657 50 813
Eget kapital / invånare, kronor 26 232 27 431 28 614 31 604 32 921 34 116
Balanslikviditet 0,55 0,51 0,63 0,79 0,54 0,58
Soliditet, % 32,8 32,5 30,7 33,9 34,2 32,2
Skuldbetalningsförmåga, år 6,07 8,14 11,2 6,2 7,1 8,1
Kassaflöde, % 8,5 7,4 7,3 9,5 9,0 8,5
Skuldflödesgrad, % 51,6 60,6 67,1 59,0 63,7 69,1
Skuldbalansgrad, % 66,6 66,6 68,5 64,7 64,5 66,6

Smålands  
bredband AB 

25%
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Översikt
En del av den kommunala verksam-
heten bedrivs i aktiebolag eller an-
nan företagsform. Hela koncernens 
omsättning  uppgick till 904 mkr 
(877 mkr). Sävsjö har valt att bolagi-
sera boendet i flerfamiljshus (Sävebo 
AB), tillhandahållandet av industri-
lokaler och lokaler för tjänsteföretag  
(AB Sävsjö Industribyggnader), 
elnät och Fjärrvärme (Sävsjö Energi 
AB), bredbandsnät (Savman AB) och 
strategiskt näringslivsarbete (Sävsjö 
Näringslivs AB).

Ägarfrågor och ”koncern-
samordning”
Kommunen arbetar aktivt för att 
de kommunala företagen ska vara 
delaktiga i hela den kommunala 
verksamheten (koncernsamverkan). 
I företagens styrelser finns i många 
fall ledamöter som också är ledamö-
ter i kommunstyrelsens utskott för 
allmänna och tekniska frågor.

För flertalet av företagen sköts 
ekonomihanteringen av kommunens 
ekonomiavdelning och de använder 
kommunens ekonomisystem. De 
flesta av företagen är anslutna till 
det gemensamma koncernkonto-
systemet. Lönehanteringen sköts 
för sju av företagen av kommunled-
ningskontorets personalavdelning. 
Viss upphandling av varor och 
tjänster sker gemensamt, exempelvis 
eldningsolja, revisionstjänster och 
bank/betalningstjänster.

Bolagsordningarna har antagits vid 
årsstämmorna under 2007. 

Nya ägardirektiv har arbetats fram 
för bolagen som antogs våren 2014. 
Likaså en reviderad företagspolicy.

Viktiga händelser under året
Sävsjö Energi  AB 
Sävsjö Energi AB ägs till lika delar av 
Sävsjö kommun och Vetlanda Energi 
och Teknik AB. 

Under året har man fattat beslut 
om att uppföra en ny huvudproduk-

tionsanläggning för fjärrvärme samt 
en ny etabelering av hela bolagets 
verksamhet i kv Bulten på södra 
industriområdet i Sävsjö. De här 
stora investeringarna och föränd-
ringarna som kommer att ske under 
2016 kommer  att ge bolaget en 
helt ny plattform för framtiden. Ett 
stort utvecklingsprojekt pågår också 
tillsammans med Sävsjö kommun 
och Vetab om möjligheten att utöka 
bolagets verksamhet med VA och 
renhållning i Sävsjö kommun.

Stockarydsterminalen  AB 
Bolaget är ett samverkansprojekt 
mellan Sävsjö kommun och Säv-
sjö Transport AB för att utveckla 
verksamheten vid den öppna järn-
vägsterminalen i Stockaryd. Syftet 
är bland annat att flytta transporter 
från bil till järnväg. Stockarydster-
minalen bildades 2008 och bedriver 
terminalverksamhet i första hand för 
skogsråvaror och biobränslen.

Verksamhetsåret 2015 har haft min-
dre antal tåglastningar/lossningar 
än planerat. Ändrade flöden med 
anledning av den omstrukturering 
som skett de senaste åren inom 
papersbrukssidan både i Sverige och 
i Norge är en av orsakerna. Även 
de senaste årens stormar påverkan 
flöden av skogsprodukter. Låga driv-
medelspriser har bidragit till ökad 
konkurens mellan trafikslag som 
lastbil och tåg. Under året har man 
hanterat 139 tåg (118 tåg). Dessutom 
har man utfört 125 växlingstjänster 
(105 st).

För 2016 bedöms efterfrågan på 
tjänsterna öka inom skogssektorn. 

Savman AB 
Savman ägs till 100 % av Säv-
sjö kommun. Savman är i sin tur 
delägare i två dotterbolag. Sävsjö 
Vetlanda Fiber AB ägs till 50 % 
tillsammans med Vetlanda Energi 
och Teknik AB som äger den andra 
delen. Innehållet i detta bolag är en 
gemensamt ägd svartfiber. Savman 
är dessutom ägare med 25 % i Små-
lands Bredband AB. Övriga delägare 
i detta bolag är Vetlanda Energi och 
Teknik AB, Eksjö Energi AB och 

Citynätet i Nässjö AB. Detta är ett 
säljbolag med syfte att affärsmässigt 
erbjuda marknaden fiberförbindel-
ser som efterfrågas mellan stadsnä-
ten.

Under året har arbetet i Savman 
koncentrerats på uppdraget att 
nyttja redan nerlagd investering i 
stamnät. Detta har skett genom att 
marknadsföringen har koncentrerats 
till de områden där kapacitet och 
möjlighet till nya kundanslutningar 
har kunnat erbjudas på ett kostnads-
effektivt sätt.En marknadsförings- 
plan har tagits fram som beskriver 
den långsiktiga planeringen och 
en mer kortsiktig aktivitetsplan för 
arbetet som genomförts under året. 
Kundunderlaget har ökat med 236 
inkopplade nya kunder under året 
och antalet inkopplade kunder i Sav-
man var vid årets slut 1 860 stycken.

Sävsjö SkytteCenter ekonomisk 
förening
Sävsjö SkytteCenter ekonomisk 
förening ägs till 62 % av Sävsjö 
kommun, till 36 % av Svenska 
Skyttesportförbundet och till 2 % av 
Sävsjö Skytteallians.

Sävsjö SkytteCenters mål för verk-
samheten är att väcka ungdomars 
intresse för skyttesporten och Sävsjö 
Skyttegymnasium. Skyttegymnasiet 
har numera riksintag och de elever 
som går där har i olika sammanhang 
utmärkt sig med synnerligen goda 
prestationer.

Aleholmsgymnasiet har under 2014 
och 2015 ansvarat för driften av 
upplevelseverksamheten men läm-
nar detta till en privat entreprenör 
från 2016.Från och med hösten 2014 
finns även Sävsjö klätterklubb in-
rymnd i lokalerna där de bedriver en 
omfattande verksamhet.  Samtliga 
kontors-, verksamhets- och lagerlo-
kaler i anläggningen har under 2015 
varit uthyrda. Det största arrange-
manget i skyttecentret under året 
har som vanligt varit Swedish Cup i 
januari. Denna tävling samlar en elit 
på närmare 600 skyttar och genom-
förs på ett mycket professionellt sätt 
med många frivilliga medhjälpare.

Sammanställd redovisning
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Sävebo AB
Sävebo AB ägs till 100 % av Sävsjö 
kommun. Under 2015 har man haft 
en synneligen god uthyrning med 
full uthyrning under hela året. Säv-
sjö har numera en rejäl bostadsbrist.

Under året har byggnationen av 11 
nya trygghetsbostäder i Bryggaren-
komplexet färdigställts.

En ombygnad pågår i kv Hasseln till 
en moderna gruppbostad som kom-
mer att hyras av socialförvaltningen. 
Inflyttning berknas till 1 april 2016. 
Planering av nya bostäder i kv Kop-
parslagaren fortsätter.

Inom miljöområdet sker ständig 
utveckling när det gäller mer energi-
effektiv ventilation. LED belysning, 
sophanteringssystem. Arbetet med 
fokus på kundmötet fortsätter.

AB Industribyggnader
AB Industribyggnader ägs till 100 % 
av Sävsjö kommun.

Uthyrningsläget har varit stabilt 
under året och vakansgraden är nära 
noll. Större tillbyggnad av Skruf 
Snus AB har börjat projekteras 
under 2015. Det är en utökning av 
fabrikskapaciteten som kommer att 
stå klar under mitten av 2017.

I kv Aleholm har en tillbyggnad i 
form av tillverkningslokaler och 
kontor färdigställts. I kv Fabriken 
har fabriksytorna byggts till.  Under 
sommaren drabbades fastigheten 
av brand och kontorsytorna to-
talförstördes. En återuppbyggnad 
beräknas stå klar under sommaren 
2016. Beslut om förvärv av fastig-
heter samt byggnation i Rörvik togs 
av styrelsen under 2014 och har 
genomförts under året. Det är en till-
byggnad som kommer att hyras av 
Nort Chemical AB (Aktiv Kemi).

Sävsjö Näringslivs AB
Sävsjö Näringsliv AB är ett utveck-
lingsbolag för näringslivet i Sävsjö 
kommun. Bolaget ägs till 50 % av 
Sävsjö kommun och 50 % av Sävsjö-
ortens Näringslivsförening. Bolagets 
målsättning är att skapa förutsätt-

ningar för en positiv utveckling av 
Sävsjö kommuns näringsliv. 

Ägardirektiven för bolaget ändrades 
under 2013 vilket påverkade SNAB:s 
verksamhet fullt ut 2014. I prakti-
ken innebar dessa förändringar att 
SNAB arbetar med företagsservice 
mot befintliga företag och samver-
kan skola-näringsliv.

Företagsbesök är en viktig del 
av SNAB:s arbete och under året 
genomfördes 93 företagsbesök . 
Man har också genomfört ett antal 
utbildningar, företagsträffar, arrang-
emang och drivit olika nätverk. Nytt 
koncept för året har varit företagar-
veckan som pågick mellan den 14-17 
september.

Resultat och ekonomisk 
ställning
Den sammanställda redovisningen 
för 2015 visar på ett positivt resultat 
på 17,0 mkr (17,3 mkr). Tillgångarna 
i den kommunala koncernen upp-
går till  1 191 mkr (1 067 mkr) och 
skulderna till  793 mkr (688 mkr). 
Soliditeten var vid årets utgång  
32,2% (34,2 %)

Interna affärer på 27 mkr
Köp och försäljning av varor och 
tjänster mellan kommunen, bolagen 
och mellan bolagen uppgår till 27 
mkr (22 mkr) De interna kortfristiga 
fordringarna och skulderna upp-
gick vid årets slut till 17,5 mkr (10,6 
mkr), där den största delen avser 
ersättning för vatten- avlopps och 
renhållningsavgifter för årets sista 
månader.
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Nothänvisningar - sammanställd redovisning
(belopp efter proportionell konsolidering och eliminering av koncerninterna poster)

Sävsjö kommunsammanställning
Belopp i tkr 2015 2014

Not 21 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Sävsjö kommun 1 143 1 495
Sävebo AB 86 78
AB Sävsjö Industribyggnader 15 28
Savman AB 26 23
Sävsjö Energi AB 7 20
Sävsjö Näringslivs AB 1 2
Stockarydsterminalen AB 0 1
Sävsjö Skyttecenter ek för. 1 1
Höglandets Kommunalförbund 0 0
Summa finansiella intäkter 1 279 1 648

Finansiella kostnader
Sävsjö kommun -1 938 -3 170
Sävebo AB -1 836 -2 747
AB Sävsjö Industribyggnader -1 930 -4 097
Savman AB -199 -316
Sävsjö Energi AB -499 -582
Sävsjö Näringslivs AB 0 0
Stockarydsterminalen AB -79 -144
Sävsjö Skyttecenter ek för. -62 -66
Höglandets Kommunalförbund -181 -192
Summa finansiella kostnader -6 724 -11 314

Summa finansnetto -5 445 -9 666

Not 22 Anläggningstillgångar
Sävsjö kommun 507 796 473 589
Sävebo AB 168 397 144 932
AB Sävsjö Industribyggnader 291 686 259 380
Savman AB 36 455 29 759
Sävsjö Energi AB 43 996 42 002
Sävsjö Näringslivs AB 100 100
Stockarydsterminalen AB 6 188 6 673
Sävsjö Skyttecenter ek för. 3 060 3 154
Höglandets Kommunalförbund 8 066 8 863
Summa anläggningstillgångar 1 062 744 968 452

Not 23 Kortfristiga fordringar
Sävsjö kommun 53 868 48 295
Sävebo AB 10 093 1 167
AB Sävsjö Industribyggnader 5 699 4 120
Savman AB 2 607 1 115
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Sävsjö kommunsammanställning

Belopp i tkr 2015 2014
Sävsjö Energi AB 10 111          7 802
Sävsjö Näringslivs AB 153             131
Stockarydsterminalen AB 831             595
Sävsjö Skyttecenter ek för. 61 69
Höglandets Kommunalförbund 5 176 6 350     
Summa kortfristiga fordringar 79 599         69 644

Not 24
Specifikation av eget kapital ( inkl. 78 % av obeskattade reser-
ver)
Sävsjö kommun 337 096 326 481
Sävebo AB 6 519 5 977
AB Sävsjö Industribyggnader 11 459 10 459
Savman AB 4 838 4 453
Sävsjö Energi AB 1 526 1 526
Sävsjö Näringslivs AB 139 212
Stockarydsterminalen AB -383 -435
Sävsjö Skyttecenter ek för. -135 -159
Höglandets Kommunalförbund 1 160 -82
Obeskattade reserver ( Sävsjö Energi AB) 20 757 16 992
Summa eget kapital 382 976 365 424

Not 25 Avsättningar
Sävsjö kommun 7 869 8 001
AB Sävsjö Industribyggnader 954 225
Sävsjö Energi AB 104 113
Uppskjuten skatt (koncernen – 22,0% av obeskattade reserver) 5 855 4 793
Summa avsättningar 14 782 13 132

Not 26 Långfristiga skulder
Sävsjö kommun 90 169 89 445
Sävebo AB 140 415 128 415
AB Sävsjö Industribyggnader 280 000 240 000
Savman AB 25 000 13 000
Sävsjö Energi AB 20 000 20 000
Stockarydsterminalen AB 3 785 3 713
Sävsjö Skyttecenter ek för. 3 100 3 100
Höglandets Kommunalförbund 8 960 9 120
Summa långfristiga skulder 571 429 506 793

Not 27 Kortfristiga skulder
Sävsjö kommun 175 888 131 807
Sävebo AB 9 521 8 769
AB Sävsjö Industribyggnader 10 148 12 226
Savman AB 5 518 10 047
Sävsjö Energi AB 3 730 3 472
Sävsjö Näringslivs AB 179 166
Stockarydsterminalen AB 1 480 1 807
Sävsjö Skyttecenter ek för. 127 771
Höglandets Kommunalförbund 14 894 12 573
Summa kortfristiga skulder 221 485 181 638



106

Revisionsberättelse



107

Revisionsberättelse



108

Räkenskaper



109

Räkenskaper

Sammanfattning årsredovisning 2015

Årets resultat uppgår till 9,1 mkr (11,4 mkr). 

Det budgeterade resultatet för 2015 uppgick till 2,5 mkr.

Budgetöverskottet är 6,6 mkr bättre än budget. (Här ingår realisationsvinster på 0,3 
och överskott VA –drift på 2,7 mkr).

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden redovi-
sar en negativ avvikelse mot budget. Sammantaget redovisar nämnderna ett underskott 
på -3,5 mkr.

Årets investeringar uppgick till 57,9 mkr netto (36,8 mkr). De största investeringarna 
avser ombyggnad Göransgården, Vallsjöskolans fritids Spångens förskola och konst-
gräsplan. 

Låneskulden uppgick till 86,5 mkr vilket är samma nivå som vid årets början.

Det totala pensionsåtagandet uppgick till 290,1 mkr vilket innebär en minskning med  
8,4 mkr.

Kommunens borgensåtaganden ökade med 32 mkr till 522 mkr. Det är utökad borgen 
till Savman AB (17 mkr) och AB Sävsjö Industribyggnader (15 mkr) som har fått utökad 
kommunal borgen. 

Befolkningsutvecklingen var positiv. Antalet invånare den 31 december 2015 uppgick 
till 11 228  invånare, vilket innebär en ökning med 128 personer jämfört med förra 
årsskiftet.

Budget för år 2016 har fastställts med ett resultat på 5,2 mkr. 

Arbetet med budget 2017 påbörjas under våren 2016.




