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Kommunfullmäktige 
39 ledamöter

Revision 
5

Val beredning 
5

Kommunstyrelsen 
9 ledamöter

Förvaltnings   - 
organisation

Utskott för allmänna 
och tekniska frågor 

4 ledamöter

Överförmyndar-
nämnd 

3 ledamöter

Barn- och utbild-
ningsnämnd 
9 ledamöter

Socialnämnd 
9 ledamöter

Kultur- och fritids-
nämnd 

7 ledamöter

Myndighetsnämnd 
7 ledamöter

Valnämnd 
5 ledamöter

Kommunala  
Pensionärsrådet 

2 (8)

Företagshälsan  
Sävsjö AB 

1 (9)

Kulturhuset 
1 (10)

Välfärdsrådet 
9 (12)

Kommunala 
Handikapprådet 

3 (10)

Stockaryds-
terminalen 

AB 
3 (6)

Sävsjö Energi 
AB 

3(6)

Sävebo AB 
5 (5)

AB Sävsjö 
Industri-

byggnader 
5 (5)

Sävsjö 
Närings livs AB 

3 (9)

Sävsjö Skytte-
Center   

ek fören 
3 (5)

SavMan AB 
3 (5)

Smålands 
Bredband AB 

1 (4)

Sävsjö- 
Vetlanda Fiber AB 

2 (4)

Region  
Jönköpings län

Kommunal  
Energirådgivning 

Vätternbygden AB 
1 (10)

MediaCenter 
1 (13)

Höglandets 
kommunal förbund  

2 (10)

Arbets-
utskott 

4 ledamöter

Arbets-
utskott 

4 ledamöter
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En stark ekonomi, bra verk-
samhet och god måluppfyl-
lelse 
Det är beundransvärt att det, trots 
stora påfrestningar, bedrivs ett arbete 
i kommunens verksamheter med så 
hög kvalitet. Det är dessutom starkt 
gjort av nämnderna att i de flesta fall 
visa ekonomiska överskott. För 2016 
är det ekonomiska resultatet totalt 
rekordstora 30,4 miljoner kronor. 
Det är ett bra resultat som förstås 
också till dels beror på att staten gett 
extra statsbidrag till vår kommun för 
vårt stora åtagande för att ta emot 
flyktingar. Årets resultat, tillsam-
mans med många år av god ekonomi, 
har medverkat till en låg låneskuld. 
Dock finns ett relativt stort borgenså-
tagande som skapats av satsningar på 
hyresbostäder och industrilokaler i 
de kommunala bolagen. Men sam-
mantaget har vi med råge klarat våra 
finansiella mål och vi har stärkt kom-
munens ekonomi inför de lite tuffare 
år som väntas framöver.

Konflikter och politiska risker 
i omvärlden
Under året har osäkerheten i världen 
ökat. Konflikter och krigshandlingar 
har medfört att människor befinner 
sig på flykt med följd att allt fler vill 
till Europa. Samarbetet inom EU har 
utsatts för stora påfrestningar och 
Sverige har som eget land skärpt upp 
sin flyktingpolitik. Detta har gjort 
att inströmningen av flyktingar till 
Sverige kraftigt reducerats. Brexit, 
presidentvalet i USA, händelseut-

vecklingen i Nordkorea, Turkiet med 
flera länder har ökat osäkerheten. 
Det finns samtidigt positiva exempel 
som senaste valet i Nederländerna 
som verkar ge förutsättningar för en 
stabil politisk ledning.

Näringsliv i stark konjunktur 
ger bra arbetsmarknad
Världsläget har skapat en viss försik-
tighet inom det svenska näringslivet. 
Samtidigt har hushållen generellt det 
bra ekonomiskt, det driver på kon-
sumtionen och vi har ett bra kon-
junkturläge. Detta bekräftas också 
vid våra företagsbesök där många 
företag berättar att de planerar för 
expansion men i en del fall hindras 
på grund av svårighet att få tag i den 
personal som behövs. Samtidigt är 
det bekymmersamt att det finns en 
stor arbetskapacitet bland invandrar-
grupper som trots högkonjunkturen 
har svårt att komma in på arbets-
marknaden. Det finns dock i vår 
kommun flera lyckosamma exempel 
på hur det genom samverkan går att 
hitta vägar för att också denna del 
av arbetskraften ska komma företa-
gen till del, men mer måste göras. 
Insatserna för att få personer med 
utländsk bakgrund i arbete måste öka 
och bli effektivare.

Samordning och effektivitet - 
ledorden för verksamhet 
Inom kommunens ekonomi är läget 
stabilt och alla nämnder förutom 
barn- och utbildningsnämnden och 
myndighetsnämnden redovisar över-

skott. Det är samtidigt viktigt att vara 
medveten om att ekonomin också 
på nämndsnivå påverkas mycket av 
ersättningar från Migrationsverket. 
Exempelvis genererar dessa ersätt-
ningar ett överskott på socialnämn-
den med drygt 10 miljoner. Investe-
ringar har gjorts inom, skola, VA och 
omsorg där den största investering 
är den stora om- och tillbyggnaden 
av Göransgården som nu är helt klar. 
Ett stort förändringsarbete pågår 
för att skapa bättre samordning och 
effektivitet. Personalpool, bilpool och 
gemensam fastighetsförvaltning är 
exempel på detta. En stor förändring 
är att VA-verksamheten samordnats 
genom bolaget Njudung energi. 

Vision och strategi blir mät-
bara mål
Under 2016 slutfördes arbetet med 
en ny utvecklingsstrategi, med vision 
och mål. Vi har nu skapat ett synner-
ligen bra utgångsläge där vi med en 
god ekonomi, bra verksamhet och 
väl genomarbetade mål kan jobba för 
visionen ”Tillsammans skapar vi Sve-
riges mest barnvänliga, inkluderande 
och gröna kommun”.

Stefan Gustafsson, (kd) 
kommunstyrelsens ordförande

Ur kommunalrådets synvinkel



7

Inledning

Stefan Gustafsson,  
kommunstyrelsens ordförande.
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Övergripande mål
Sävsjö kommuns verksamhet är till för alla som 
bor och verkar i vår kommun. Som kommun är 
det vår huvuduppgift att leverera god och effektiv 
service till våra medlemmar. Vi har fyra övergri-
pande mål för all vår verksamhet:

Vi ska leverera kommunal service  
och tjänster med god kvalitet. 

Vi ska arbeta för kostnadseffektivi- 
sering och god ekonomisk hushåll-
ning. 

Vi ska skapa delaktighet och sam- 
arbete, såväl inom organisationen 
som i möten med medborgare.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 

för att långsiktigt kunna försörja  

organisationen med god kompetens.

kr

Vision
Visionen bestämmer riktningen på vårt arbete de kommande åren med sikte mot 2030. Visionens tre 
delar; Barnvänliga Sävsjö, Gröna Sävsjö och Inkluderande Sävsjö ska vara ledstjärnor i det vi gör och 
prioriterar.

• Ta ett personligt ansvar för alla människors 

rätt till att utveckla sina unika förmågor, del-

ta i det demokratiska arbetet och ingå i en 

gemenskap, 

• Verka för jämställdhet och mångfald, 

• Motverka alla former av diskriminering,  

kränkande behandling och förtryck.

Utvecklingsområde
Sävsjö kommun arbetar med nio utvecklingsområden. Dessa har arbetats fram utifrån kommande utmaningar och i dialog med 
politiker, tjänstemän och allmänhet.

Framgångsfaktorer
Målen uppnås inte av sig själva, utan kräver att vi arbetar tillsammans och använder oss av våra många tillgångar för att skapa 
tillväxt.

Tillsammans 
Tillgång 
Tillväxt

Barnvänlig 
Grön 
Inkluderande } 1. Ungdomars initiativ och engagemang.

2. Säkra och snabba kommunikationer.     
3. Livslångt lärande.        
4. Kreativa offentliga miljöer. 
5. Klimatsmarta livs- och boendemiljöer.
6. Entreprenörskap för framtiden.
7. Öppenhet och gemenskap.
8. Alla får plats hela livet.
9. Jämlika och jämställda arbetsplatser.

Värdegrund
Anställda i Sävsjö kommun ska med utgångspunkt i alla 
människors lika värde:
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Tillväxt - Växande
Befolkning 
År 2020 ska vi vara 11 400 medborg-
are! Så lyder målet enligt den tidigare 
utvecklingsstrategin. 

Den 31 december 2016 fanns i Sävsjö 
kommun 11 396 kommuninnevånare. 
Befolkningen ökade med 168 personer 
i jämförelse med året innan. Ökningen 
beror på en positiv utveckling av flytt-
nettot men också på ett positivt födelse-
överskott.

Utvecklingen de senaste fem åren har 
varit positiv. Sedan 2012 har Sävsjö ökat 
med 552 invånare.

Under 2016 föddes 147 barn. Det är 24 
fler barn än året innan. Under året avled 
119 personer. Födelsenettot blev därmed 
28 personer.

I Sävsjö är andelen äldre över 65 år 
något högre om man jämför med länet 
och riket. Andelen äldre över 65 år var 
23,4% vilket motsvarar 2 663 invåna-
re. Även medelåldern är något högre i 
Sävsjö.

Medelåldern för Sävsjö kommuns 
invånare var 42,6 år 2016. I länet var 
medelåldern 41,5 år och i riket 41,2 år.

Åldersgruppen 0-17 år har ökat med 61 
personer och åldersgruppen 18-24 år 
har ökat med 6 personer. I åldersgrup-
pen 24-44 år har befolkningen ökat med  
68 personer. Befolkningen i åldrarna 
45-64 år har minskat med 16 personer. 

Åldrarna 0-17 år motsvarar 21,7 % 
av befolkningen och det är fler än 
både snittet i länet (21,4%) och i riket 
(20,8%)

Alla orter i Sävsjö kommun utom Rörvik 
(Hjälmseryds församling) har haft en 
befolkningsökning. Störst förändring 
hade Hultsjö med 30 fler invånare vilket 
motsvarar en ökning med 7 %.

Männens andel motsvarar 51,5 % av 
befolkningen vilket är högre än snittet i 
både länet och i riket.

Näringsliv
År 2015 fanns det 479 företag i Sävsjö 
med 2 580 anställda vilket är en ökning 
med 20 företag och 143 anställda från 
året innan. 

Under 2015 (senaste uppgifter) drev 7 % 
av befolkningen i åldrarna 20-64 år eget 
företag (riket 11,9 %). 2016 rankades 
Sävsjö på plats 85 av Sveriges kom-
muner i antal nyregistrerade företag/ 
1 000 invånare. (4,3 nya företag/ 1 000 
invånare).

Bostäder
I kvarteret Kopparslagaren har Sävebo 
AB startat nybyggnation av 24 lägenhe-
ter som beräknas vara klara till våren 
2018.
    

Tillsammans – Livskvalitet
Utflyttning från Sävsjö Kommun
Utflyttningen från Sävsjö kommun ska 
understiga 350 personer per år 2020. 
Målet är inte uppnått.

Övergripande mål i Sävsjö kommuns

Utvecklingsstrategi (US)
aktuellt läge i några områden

Utvecklingsstrategin som arbetades fram 2011 ersattes i maj månad 2016 av en ny utvecklingsstrategi. Nya beslut har 
tagits vad gäller mål, styrtal och prioriterade utvecklingsområden för 2017 och framåt. För 2016 gäller dock de över-
gripande målen och prioriterade områdena enligt den ”gamla” utvecklingsstrategin. Nedan följer en kort lägesrapport 
över hur det ser ut idag inom dessa områden. 

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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Under 2016 har 695 personer flyttat 
från kommunen och det är 83 fler än 
2015. Till Sävsjö har 830 personer 
flyttat vilket är en ökning med 98 
personer från året innan.

Flyttnettot för 2016 blev positivt, 
+135 personer. Detta bidrog till den 
positiva befolkningsökningen.

Pendling
År 2015 (senaste uppgifter) bodde 
och arbetade 3 719 personer i Sävsjö 
kommun. (+55 från föregående år). 

Under året pendlade 1 559 personer 
ut från kommunen (+37) och 1 118 
personer pendlade in till Sävsjö (- 
82). Det är fler män än kvinnor som 
arbetspendlar. Andelen män som 
pendlade till Sävsjö var 62,4 % (60 
%) och andelen män som pendlade 
ut från Sävsjö var 57,6 %, (59%).

Arbetslöshet 
Två anledningar till att människor 
flyttar är på grund av arbete eller 
studier på annan ort. En ökad ar-
betslöshet i kommunen kan där-
med 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 7,6 %. (8,8 % år 2015). I okto-
ber 2016 var 216 personer öppet 
arbetslösa och 254 personer fanns 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 2014-2015 
har prognostiseras för Sävsjö kom-
mun till 79,9 år för män (riket 80,1 
år) och för kvinnor 82,8 år (riket 
83,8 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 2016 hade Sävsjö ett ohälsotal på 
28,3 dagar vilket är bättre än snittet 
i Jönköpings län (29,9 dagar) men 

sämre än snittet i riket (27,8 dagar). 
Det skiljer mellan männen och kvin-
norna. Männen hade ett ohälsotal 
på 24,1 dagar vilket är en förbättring 
med 0,6 dagar från föregående år. 
Kvinnorna hade ett ohälsotal på 32,9 
dagar och det är en förbättring med 
1,1 dagar i jämförelse med föregåen-
de 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 2016 var antal anmälda brott 8 
452 per hundratusen (preliminära 
siffror) av medelfolkmängden vilket 
är en ökning sedan föregående år 
med 1 146 annmälda brott. Av de 
anmälda brotten hamnar 30,2 % av 
brotten inom kategorin stöld, rån- 
och häleribrott.

Källa: SCB, Ekonomifakta, Brå, SKL, 
Region Jönköpings län, Kolada och 
nyföretagarbarometern. Bisnode Nä-
ringslivsanalys Jönköpings län.

Tingshusparken i vårblomning.
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Tillväxt - Växande
Arbetet med att ta fram en ny utveck-
lingsstrategi har präglat en stor del av 
året och nya mål, styrtal och priotierade 
utvecklingsområden har arbetats fram. 
Inom flera områden är de prioriterade 
områdena som togs fram i den tidigare 
utvecklingsstrategin fortsatt aktuella i 
den nya utvecklingsstrategin. 

Nedan följer några exempel på aktivite-
ter som genomförts under året inom de 
prioriterade områdena. I verksamhets-
berättelserna finns mer att läsa.

Näringsliv
Under året har planering pågått för ett 
nytt tillväxthus med olika näringslivs-
funktioner. Under våren 2017 kommer 
SNAB, utvecklingsavdelningen, sam-
hällsbyggnad, myndighetsförvaltningen 
och Science Park samlas i samma loka-
ler för att kunna möta nya och befintliga 
näringsidkare. 

Skola och utbildning
Aleholm rankades på plats 3 i landet 
avseende betygsnitt för gymnasieelever 
med examen eller studiebevis. Eleverna 
lyckas långt över det resultat eleverna 
förväntas utifrån sina sociala förutsätt-
ningar.

Bygga och bo
Det finns ett stort behov av bostäder i 
kommunen och för att underlätta har 
tomter sålts på Tällevad för nybygg-
nation och arbete påbörjats för att 
iordningställa 16 tomter på Eksjöhov-
gårdsängen. Dessa tomter blir klara för 
byggnation under april 2017 och har 
stor efterfrågan.

Kommunikationer och infrastruktur 
Under 2016 har 79 personer utnytt-
jat möjlighet till resebidrag vilket är 7 
personer färre än året innan. Av dessa 
är det 41 personer som har pendlat till 
Jönköping och 30 har pendlat till Växjö. 
Det är övervägande kvinnor, nästan 
80% (63 st) som tagit del av resebidra-
get. Lärarutbildningen och sjukskö-
terskeprogrammet är de utbildningar 
som flest pendlat till, (22, respektive 15 
personer).

Ett snabbt och säkert bredband under-
lättar för företag att driva verksamhet. 
Det ger också en effektivare samhälls-
tjänst och bidrar till ökad frihet för alla 
invånare i kommunen. Savman har nu 2 
250 kunder med snabb bredbandsupp-
koppling.

Tillväxt 
Livslångt lärande
En satsning har gjorts på IT-teknik för 
arbetsgrupperna inom personlig ass-
sistans under hösten 2016. Samtliga 
enheter inom socialförvaltningen har 
genomfört minst ett förbättringsarbe-
te vardera. Personalavdelningen har 
arrangerat flera olika utbildningar för 
kommunens personalgrupper.

Entreprenörskap för framtiden
Samverkan skola och näringsliv är ett 
viktigt och omfattande arbete i Sävsjö 
Närinsliv AB:s verksamhet. En av de 
större aktiviteterna 2016 var att låta 
130 lärare i alla tätorter få komma ut på 
studiebesök till närliggande företag.
SNAB deltar också i UF-arbetet (Ung 

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.

Prioriterade 
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

Nya utvecklingsstra-
tegin - Tillväxt

Livslångt lärande

Entreprnörskap för 
framtiden

Jämlika och jämställ-
da arbetsplatser för 
alla
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företagsamhet), både på lokal och regio-
nal nivå och har medverkat till att införa 
månadens yrke på högstadieskolorna.

I februari 2016 arrangerade Utveck-
lingsavdelningen en framtidskickoff i 
kulturhuset. Syftet med träffen var att 
inspirera till nya projektidéer och en 
av föreläsarna som deltog var Ramona 
Karlsson, entreprenör och rallyförare. 

Jämlika och jämställda arbetsplatser 
för alla.
Arbete med att planera för införande av 
bemanningspool har pågått under året. 
Bemanningspoolen träder i kraft vid 
årsskiftet 2017 och ambitionen är att få 
ner vikariekostnader och öka andelen 
heltidanställda.

UF-företagare Lukas Josefsson, VD vid Kakvännerna UF.
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Tillsammans – Livskvalitet
Arbetet med att ta fram en ny utveck-
lingsstrategi har präglat en stor del av 
året och nya mål, styrtal och priotierade 
utvecklingsområden har arbetats fram. 
Inom flera områden är de prioriterade 
områdena som togs fram i den tidigare 
utvecklingsstrategin fortsatt aktuella i 
den nya utvecklingsstrategin. 

Nedan följer några exempel på aktivite-
ter som genomförts under året inom de 
prioriterade områdena. I verksamhets-
berättelserna finns mer att läsa.

Kommun och demokrati
Under hösten 2016 genomfördes en 
workshop om det goda äldrelivet med 
cirka 100 deltagare från olika mål-
grupper. Många nya ideér kom fram 
som kommer till användning i arbetet 
med en ny långsiktig plan om det goda 
äldrelivet.

Synpunktsfoldrar är synliga och lättill-
gängliga för brukare och anhöriga inom 
alla socialförvaltningens verksamheter.
Det går också att lämna synpunkter på 
kommunens webbplats.

Ett grönt samhälle
Mini -ÅVC, lokal återvinningscentral, 
har provats under året i kommunen och 
satsningen kommer att fortsätta även 
2017.

Under 2016 har 584 ton kalk spridits ut 
i sjöar och vattendrag för att motverka 
försurning.

Myndighetsförvaltningen har fortsatt 
sitt arbete med att inventera förorenade 
områden enligt metodiken MIFO och 

har också deltagit i ett länsgemensamt 
projekt om fordonstvättar.

Beslut har tagits om att införa en bilpool 
och samordnad biladministration. En 
fordonssamordnare har anställts, vars 
arbete kommer att resultera i kostnads-
besparingar och förhoppningsvis också 
få en positiv påverkan på miljön.

En miljö- och hållbarhetsstrateg kom-
mer att anställas i början av 2017 vilket 
innebär ytterligare satsning på det 
gröna Sävsjö.

Myndighetsförvaltningen har inven-
terat enskilda avloppsanläggningar på 
fastigheter i området mellan Stigåsa och 
Rörvik. Totalt besöktes 66 fastigheter 
och sammanlagt bedömdes 73,6 % av 
de inventerade avloppsanläggningarna 
inom området vara bristfälliga.

Attraktivitet
I december månad fick kommunen klar-
tecken från Jordbruksverket (Leader) 
om bidrag till ett projekt som handlar 
om lokala och digitala informations-
punkter. Syftet med projektet är att öka 
antalet turister som besöker Sävsjö. Ett 
koncept kring ”framtidens virtuella tu-
ristbyrå” ska tas fram. I projektet ingår 
också att utrusta 10 strategiskt placera-
de informationspunkter i kommunen.

Även detta år var Sävsjö kommun med 
och bidrog till arrangemanget Sävsjö 
Celebration, ett arrangemang som lock-
ade många besökare.

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.

Prioriterade 
områden 
Prioriterade arbets-
områden

Kommunala webb-
platser

Högt valdeltagande

Nöjda anställda

Bra dricksvatten

Miljöarbete

Bäst att bo på Hög-
landet 

Föreningslivet

Fritidsaktiviteter

Nya utvecklingsstrate-
gin - Tillsammans

Ungdomars initiativ 
och engagemang

Kreativa och offentli-
ga miljöer

Öppenhet och ge-
menskap
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Det största arrangemanget i skyttecentret under året har varit 
Swedish Cup, en tävling som samlar en elit på närmare 600 skyt-
tar.

Levande landsbygd
Produktionen av småhus har varit god i kommunen. Det är främst 
på landsbygden som nybyggnationen är som störst. Cirka 20 
strandskyddsdispenser och förhandsbesked har också beviljats, 
vilket banar väg för framtida byggnation.

Berikande fritid
Sommaren 2016 kunde kultur- och fritidsförvaltningen tack vare 
ett extra statsbidrag arrangera ”Supersommar”. Ett flertal olika 
sommarlovsaktiviteter erbjöds gratis för barn och ungdomar.

Tillsammans
Ungdomars initiativ och engagemang
Barn- och utbildningsämndens ordförande och förvaltningsschef 
har startat upp ett arbete där de möter alla skolors elevråd i sina 
hemskolor för att diskutera inflytande och lokala elevrådsfrågor.

Kreativa och offentliga miljöer
På utvecklingsavdelningen arbetar man med ett centrumutveck-
lingsprojekt i Sävsjö och utvecklingsplan i Rörvik.

Sävsjös trädgård har arrangerat trädgårdsguidningar för kommu-
nens antställda. Syftet är att kommunens anställda ska bli goda 
ambassadörer för ”Sävsjös trädgård”.
En ny lekutrustning har köpts in på Natur- och miljöförskolan för 
att bättra på utemiljön.

Öppenhet och gemenskap
Barn- och utbildningsförvaltningen har utvecklat ett samarbete 
med den Globala skolan och alla medarbetare har deltagit i en 
föreläsning i Kulturhuset om kulturer i Afghanistan och Syrien. Supersommar för alla barn och ungdomar, 6-18 år.
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Tillit- Trygghet
Arbetet med att ta fram en ny utveck-
lingsstrategi har präglat en stor del av 
året och nya mål, styrtal och priotierade 
utvecklingsområden har arbetats fram. 
Inom flera områden är de prioriterade 
områdena, som togs fram i den tidigare 
utvecklingsstrategin, fortsatt aktuella i 
den nya utvecklingsstrategin. 

Nedan följer några exempel på aktivite-
ter som genomförts under året inom de 
prioriterade områdena. I verksamhets-
berättelserna finns mer att läsa.

Nöjda medborgare
Socialstyrelsens årliga brukarenkät visar 
att 88 % av de äldre anser att de, i sin 
helhet, är nöjda med hemtjänsten och 
kommunens äldreboende.

Enligt en enkätundersökning anger 97 % 
av eleverna i årskurs 8 och 98 % av elev-
erna i årskurs 5 att de känner sig trygga 
i skolan.

Nöjd Kund Index (NKI) för maten som 
kostenheten serverar var 3,40 på en 
fyrgradig skala.

God omsorg
Under våren 2016 färdigställdes Görans-
gårdens ombyggnation av äldreboende 
(etapp 2). Anläggningen har nu efter ny- 
och ombyggnation 26 bostäder.

Sävebo AB har färdigställt gruppboendet 
i kv Hasseln.

Säkerhet och trafik
En handlingsplan för samverkan kring 
hedersrelaterat våld och förtryck har 
tagits fram. Detta har gjorts i samverkan 

mellan barn- och utbildningsförvaltning-
en, socialförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen. Under hösten 2016 
genomfördes en tvådagars utbildning för 
politiker och tjänstemän i området.

Räddningstjänsten har utbildat 769 
personer i brandskydd.

Barnen i fokus
Inom ramen för kommunal utveckling 
social välfärd har Sävsjö (socialförvalt-
ningen) deltagit i projektet Letterbox 
club. Projektet riktar sig till socialt 
utsatta barn och placerade barn. Genom 
ett månatligt paket med böcker och 
räknespel har berörda barns kunskap i 
matematik och läsning förbättrats rejält. 
Letterbox club kommer ursprungligen 
från England. Totalt har 77 barn ingått i 
projektet.

Att skriva sig till läsning (ASL) är en 
metod som barn- och utbildningsför-
valtningen införde i årskurs 1 hösten 
2011. Metoden har varit lyckosam och 
man bedömer att detta arbetssätt lett till 
ökad måluppfyllelse. Idag arbetar man 
med metoden för alla elever i årskurs 1-3 
samt förskoleklassen.

Integration
För att ha resurser till att jobba med in-
tegration och jobbskapande åtgärder har 
beslut tagits om att inrätta en integra-
tionsfond av de medel som kommunen 
fått i statligt bidrag tillsammans med 
tidigare avsatta medel.

Under våren 2016 anställdes en integra-
tionsstrateg för att samordna integra-
tionsarbetet i kommunen.

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.

Prioriterade 
områden
Prioriterade arbets-
områden
Nöjd - Regionindex,-
medborgarindex och 
inflyttarindex

Gång och cykelvägar

Minskning av antal 
sjukdagar

Välfärdsbokslut 
inkluderande ett 
barnbokslut

Minskning av antal 
brott

Förebyggande dro-
ginsatser i skolan

Nya utvecklingsstra-
tegin - Tillgång

Säkra och snabba 
kommunikationer

Klimatsmarta boen-
demiljöer

Alla får plats hela 
livet
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Inkluderingsprojektet Grogrund 
skapades och startades under året på 
tekniska förvaltningen.Projektet går 
ut på att utbilda framtida parkarbe-
tare.

Flera intergrationssatsningar har ge-
nomförts under året på fritidsgårdar 
och bibliotek (Lillotek, Unga Vuxna 
och Mitt Liv). Föreningslivet har fått 
ta del av integrationsbidrag för olika 
integrationsprojekt.

Friskvård och hälsa
Under året har Sävsjö kommun 
erbjudit medarbetare olika frisk-
vårdsaktiviteter. Cirka 300 hälsoun-
dersökningar har genomförts via 
företagshälsovården och i de fall 
ohälsa har upptäckts har utbildning-
ar inom framför allt stresshantering 
genomförts.

God etik
År 2015 startades arbetet med ”Etik 

på nätet” avsett för elever, personal 
och vårdnadshavare. Arbetet har 
fortstt under 2016 och i stort sett 
alla skolklasser har genomgått en in-
troduktionsutbildning inom ämnet.

Tillgång
Säkra och snabba kommunikationer
Savman fortsätter sitt intensiva 
arbete med att kunna erbjuda bred-
band inom hela kommunen, även på 
landsbygden.

Klimatsmarta boendemiljöer
Under året har man beslutat om 
samordnad fastighetsskötsel för hela 
kommunkoncernens fastigheter.
Förhoppningen är att kunna hitta 
samordningsvinster men också kun-
na arbeta mer miljösmart.

Sävebo AB har arbetat med olika 
underhållsarbeten som exempelvis 
förbättrad isolering, takbyten och 
ventilation vilket kommer leda till 

en positiv inverkan på energikostna-
derna.

AB Industribyggnader har gjort en 
del energigenomgångar på vissa 
fastigheter. Större delen av bestån-
det värms idag med fjärrvärme från 
fastbränslecentral och i Vrigstad har 
man pelletspanna.

Alla får plats hela livet
Under året har Sävsjö Näringsliv AB 
varit med och startat projektet ”100 
dagar framåt” för att bidra till ökad 
inkludering och kompetensförsörj-
ning i Sävsjö kommun.

Genom överförmyndarnämndens ar-
bete med tillsyn är målsättningen att 
säkerställa att personer med behov 
av ställföreträdare inte lider rättsför-
luster. Detta gäller såväl vuxna med 
olika funktionshinder som omyndiga 
med förmögenhet eller omyndiga 
med behov av särskilt utsedd ställ-
företrädare. 

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som barn- och  
utbildningsförvaltningen införde i årskurs 1 hösten 2011.
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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
Flera större organisationsförändringar 
har utretts och belutats om under 2016. 
Under 2017 kommer dessa förändringar 
att genomföras. Syftet är att få en mer 
ändamålsenlig och kosntadseffektiv 
verksamhet. Några exempel är sam-
ordnad fastighetsskötsel, samordnad 
biladministration, bemanningsenhet och 
samordning kring tillväxftågor i ett nytt 

Tillväxthus.

Ekonomiavdelningen fortsätter med att 
se över betalningsströmmar och att säk-
ra arbetsmoment som är mest sårbara. 
Man tittar också på hur man kan arbeta 
med avtalstrohet när det gäller upp-
handling. 

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

På personalavdelningen arbetar man 
med att implementera den nya bema-
ningsenheten och man ser också över 
anställningsformerna.

Barn- och utbildningsförvaltningens in-
terna kontrollplan har under året följts 
upp och redovisats i nämnden. Fokus 
har legat på de risker som bedömts 

vara särskilt viktiga att beakta. Dessa 
är utbildningsprocessen (elevernas 
måluppfyllelse inom värdegrunds- och 
kunskapsmålen), rekrytering (utdrag 
ur brottsregistret), diarieföring och att 
erbjuda förskoleplats inom 4 månader. 
Dessa är de riskområden som ingår i 
den interna kontrollplanen. Nämnden 
har under 2016 beslutat om intern kon-
trollplan för 2017.

Inom socialnämnden har man valt 
ut fyra specifika områden utifrån ett 
internt kontrollperspektiv. Granskning 
av loggar genomförs utifrån aktuella ru-
tiner månatligen eller vid misstanke om 
oegentligt nyttjande av administratör.

Vad gäller Lex Sarah/Lex Maria inne-
fattar den interna kontrollen att utred-
ningstider hålls och blir korrekt utförda. 

Social dokumentation och aktuella 
genomförandeplaner är ytterligare ett 
område som man har fördjupat sig i. 
Här har man kontrollerat 10 slumpvist 
utvalda genomförandeplaner inom äld-
re- och funktionshinderomsorgen.

Det sista området som man har med i 
sin kontrollplan är att man ska gå ige-
nom samtliga utredningstider för samt-
liga ärenden under de senaste två måna-
derna (utifrån mätdatum). Detta för att 
ha kontroll på att samtliga utrednings-
tider hålls inom barn/unga, ekonomiskt 
bistånd och missbruk.Under perioden 
20161001-20161130 har 118 utredning-
nar varit aktuella inom barn och unga 
(13 har haft en utredningstid längre än 
4 månader), 107 utredningar har skett 
inom ekonomiskt bistånd  v arav 5 haft 
en längre utredningstid. 18 utredningar 

Intern kontroll
Intern kontroll handlar ytterst om att säkerställa att kommunfullmäktiges 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 till-
gångar, säkerställa att lagar efterlevs och att minimera risker.

I Kommunallagens 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

Ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv 
verksamhet

Tillförlitlig finansiell 
rapportering och 
information om verk-
samheten

Efterlevnad av 
tillämpliga lagar, 
föreskrifter, riktlinjer 
med mera.
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har varit aktuella inom missbruk 
samtliga med en utredningstid inom 
fyra månader.

På tekniska förvaltningen följer man 
fortlöpande en omfattande tidsplan 
för olika aktiviteter i ett särskilt 
dokumet. Dokument innefattar även 
fattade beslut och uppföljning sker 
kvartalsvis.

Kultur- och fritidsförvaltningen 
påbörjade arbetet med intern kon-
trollplan under 2016. Prioriterade 

områden för 2017 är rutiner för hot 
och våld samt att minska enhetens 
sårbarhet vid de tillfällen personal 
av olika anledningar inte kan utföra 
sina ordinarie arbetsuppgifter.

På myndighetsförvaltningen har en 
ny internkontrollplan tagits fram 
för 2017. De områden/rutiner som 
nämnden valt ut att fokusera på är 
bland annat uppföljning av ej avslu-
tade ärenden, inmätning av byggna-
der samt tillsyn enligt tillsynsplan. 

Arbetet med interna kontrollen löper 
på bra och den är mer eller mindre 
implementerad i det dagliga arbetet.

Överförmyndarnämnden antog i 
februari 2016 en intern kontrollplan. 
Verksamhetens sårbarhet identifie-
rades som den viktigaste risken att 
arbeta med. Arbetet med intern kon-
troll har följts upp vid varje nämnd-
sammanträde och samtliga åtgärder 
i planen har genomförts.

Framtidskickoff 2016
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Verksamhets- och måluppföljning - nämnder

Mål Måltal Utfall 161231 Status
Kommunstyrelsen Befolkningstillväxt 11 200 11 396

Rankning webbplatser < 100 130

Antal sjukdagar, delmål 2014,  
29 dagar

< 25 28,3

Tekniskt utskott Leverera gott dricksvatten < 10 % 8,70

Utbyggnad gång- och cykelvä-
gar

700 m/år 270

God mat NKI*=minst 3,3 3,4

Barn och utbild-
ningsnämnd

Förskolor tydlig profil Årlig utvärdering

Alla barn och elever trivs SKL**-trygghetsenkät 98% årskurs 5

97% årskurs 8

Resultaten i grundskolan Topp 20 i Sverige 2019 plats45 Rörvik skola

Behöriga till gymnasiet Årligen öka jfr 83% Rörvik 100%

Gymnasiet Topp 10 i Sverige Ranking 8 (2014)

SFI-årligen öka antalet godkän-
da elever

Årligen öka jfr 85% 82%

Socialnämnd Alla brukare får tjänster av god 
kvalité

85% 88%

Alla verksamheter har synfol-
drar synliga och lättillgängliga 
för brukare samt anhöriga

100% 100%

Personalen känner tivsel på sin 
arbetsplats

100% 75%

Aktuella enheter ska ha på-
börjat och genomfört minst ett 
förbättringsarbete

100% 100%

Färre andel personer med 
långvarigt försörjningsstöd, jmf 
med föreg år.

minst 10% 131%

Socialförvaltningens ekonomi 
är i balans

100% budgetuppfyllelse 104,4%

Kultur och fritids-
nämnd

Allaktivitetshus Sävsjö  fritids-
gård

Antal deltagande barn + 3% ordinarie verks

+ 130 % lovaktiviteter

Goda förutsättningar för  
barn och ungdomar 

Antal deltagartillfällen

Myndighetsnämnd Hållbar utveckling i samklang 
med de 16 miljömålen

Tillsynsbesök 90%

Skydda kommunens sjöar minst 1 projekt

Utbildning i skydd mot olyckor > 8% av invånarna 6,9%
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Mål Måltal Utfall 161231 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

100%

5 % av årsräkningarna 
djupgranskas

5,20%

Valnämnd Underlätta möjligheter att delta 
i allmänna val

Redovisa antal mottag-
na röster

Fokus på ansvarsfullt 
förvaltarskap

Driftöverskott år 31 december 
2016

> 1 % av skatteintäkter 
och kom ek utjämning-
ar

4,71%

Årets inversteringar 31 decem-
ber 2016

< årets resultat  
+ avskrivningar

30 004<59 228

Oförändrad kommunalskatt 21,92 21,92

 
* NKI nöjd kundindex

** SKL Sveriges kommuner och landsting

Percy Bjenning får Gulaschsoppa serverad av Martin Baum när det är 
Lagerbutiksdag i Stockaryd.
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Mål Måltal Utfall 161231 Status
Sävebo AB God kvalitet och ökad trivsel-

miljö
Enkät Arbete inlett med att 

reformera kösystemet
Utökade boendemöjligheter 1 områd/ år Ombyggnad i kv Has-

seln färdigställdes
Uthyrningsgrad minst 90% 100%

AB Sävsjö Industri-
byggnader

Uthyrningsgrad > 90 % 95%

Verksamhetsöverskott Budget 1,2 mkr 4,4 mkr

Medlem i Sävsjöortens Närings-
livsförening
Anslutning till förnybar energi Alla lokaler Alla lokaler

SvaMan AB Bredband inom Sävsjö komun Nya kunder 316 nya kunder 

med snabbt bredband

Njudung Energi Säv-
sjö AB

Affärsmässigt möta efterfrågan 
på fjärrvärmeanslutning

Mätning av lönsamhet 
på nyanslutningar

Genomfört investe-
ringar

Förstärka och förbättra elnäts-
distributionen

Mätning på avbrottstid 
på elnät

Nya system för nät-
dokumentation och 
fjärrövervakning

Effektivisering/stärka verksam-
heten

Samarbete med Vet-
landa

Synbara resultat både 
vad gäller ekonomi 
och kvalitet.

Sävsjö Näringslivs AB Företagsbesök 80 per år 80

Arrangera frukostmöten 7 per år 7

Arrangera företagsträffar 1 per år 1

Studieresa Glad Mat 1 per år 0

Arrangera företagsvecka 1 per år 1

Digitala nyhetsbrev 20 29

Sävsjö SkytteCenter 
ekonomisk förening

Väcka intresse Samverkan Samverkan mel-
lan kommunen och 
skyttegymnasiet vid 
Aleholm,även Sävsjö 
klätterklubb

Nationella och internationella 
tävlingar

Swedish Cup som 
samlar 600 skyttar.

Välbesökt och välrenommerad 
inomhusskytteanläggning

Stockaryds-
terminalen

Bearbetning av kunder > 195 heltåg 145

Aktiva kunder > 9 9

Tågväxlingar > 120 stycken 174

Verksamhets- och måluppföljning - bolag
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Johan Sjöberg visar en möbelutställning och berättar om möbelhistoria 
under en företagsdag i Stockaryd.
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Årets resultat
Sävsjö kommun redovisar ett po-
sitivt resultat på 30,4 mkr. I detta 
resultat ingår realisationsvinster 
på sammanlagt 0,5 mkr. (Realisa-
tionsvinster får ej räknas med i årets 
resultat enligt lagen om ekonomisk 
balans). 

Budgeterat resultat för 2016 var 4,5 
mkr och bör jämföras med ett utfall 
på 25,5 mkr (exklusive taxefinansie-
rat överskott och reavinster).

Nämnderna avviker från tilldelad 
budget med sammanlagt 12,6 mkr. 
Motsvarande siffra föregående år var 
-3,5 mkr. 

Samtliga nämnder, förutom barn- 
och utbildningsnämnden och 
myndighetsnämnden redovisar ett 
överskott.

Barn- och utbildningsnämnden 
redovisar ett underskott på sam-
manlagt -1,2 mkr. Detta beror på 
underskott för skolskjutsarna (-1,4 
mkr), att den enskilda förskolan 
Hoppetossa har startat, (-1,7 mkr) 
och ett ökat elevantal på den kristna 
skolan , (-1,4 )mkr. Dessa under-

skott har mildrats genom överskott 
för barnomsorgsintäker samt lägre 
kostnader för vårdnadsbidraget på 
sammanlagt 1 mkr. Även gymnasiet 
redovisar ett överskott på 1,5 mkr 
och ersättningarna från Migrations-
verket gav ett överskott på 1 mkr.

Socialnämnden redovisar ett över-
skott på drygt 10 mkr. Främst 
beror detta på outnyttjade medel 
som verksamheten genererat från 
Migrationsverket för att driva hem 
för vård- och boende för ensam-
kommande flyktingbarn. Även 
ekonomiskt bistånd visar en positiv 
avvikelse gentemot budget. Kost-
naderna för vuxnas missbruksvård 
har däremot överskridit budget med 
2,2 mkr. Likaså har kostnaderna för 
tekniska hjälpmedel och kostnader 
inom äldreomsorgen överskridit 
budget. Äldreomsorgen visar en 
negativ avvikelse med 1,2 mkr och 
tekniska hjälpmedel med 0,5 mkr. 
Kostnaderna för personlig assistans 
står dock för det största överskridan-
det av budgeten. Detta beroende på 
omprövade försäkringssärenden som 
kommunen inte har full kostnads-
täckning för. Här fattas det 5,9 mkr.

Inom tekniska utskottet gör VA-kol-
lektivet ett överskott på sammanlagt 
4,3 mkr. Gata -och park enheten har 
haft ökade kostnader för snöröjning.

Kultur- och fritidsnämnden redovi-
sar ett överskott på drygt 300 tkr. 
Orsaken är tillskott för evakuerings-
boende,statligt sommarlovsstöd, 
regionalt integrationsprojekt och 
interkommunala intergrationssats-
ningar.

Myndighetsnämnden redovisar ett 
underskott på knappt 0,5 mkr vilket 
beror på räddningstjänstens under-
skott på knappt 1 mkr. En ökning av 
antal larm och ett nytt beredskaps-
avtal för deltidsbrandmännen är 
några orsaker till att personalkostna-
derna stigit.

Överförmyndarnämnden redovisar 
ett överskott på 0,1 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden står för 84 % av 
nämndernas totala nettoram vilket 
är en minskning med 0,2 procenten-
heter från föregående år.

Ekonomisk översikt

Balanskravsutredning (tkr) 2016
Årets resultat 30 420
Avgår samtliga realisationsvinster -494
Tillägg för vissa realisationsvinster med mera enligt  
undantagsmöjlighet
Återstår: Årets resultat efter balanskravsjusteringar 29 926

Upphandlingsmöte
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Personalkostnader är den största 
kostnadsposten, med ett utfall på 
540 mkr vilket motsvarar en ökning 
med 6,4 %

Kommunens omsättning ökade med 
77,2 mkr och nådde upp till 872 
mkr för 2016. Intäkterna har till 
största delen varit skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Under 2016 
motsvarade dessa poster tillsam-
mans 645,6 mkr. 

Finansförvaltningen redovisar ett 
överskott med 8,0 mkr. Överskottet 
beror på lägre räntekostnader, utdel-
ningar, lägre kostnader för avskriv-
ningar och lönerevision än beräknat 
samt högre skatteintäkter.

Avstämning mot balanskravet
En uppställning som visar resultat 
och balansutredning finns på sid 24.

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 
839 mkr. Under perioden 2012-2016 
har ökningen varit 16,5%

Kommunens verksamhetsanknutna 
intäkter blev 227 mkr. Intäkterna 
har ökat med 28 % i jämförelse med 
år 2012. 

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 2016 var 95% 
vilket är en minskning med 3,7% 
enheter sedan föregående år.

Investeringar
År 2016 investerades för motsvaran-
de 30,0 mkr (netto) vilket är 27,9 
mkr mindre än 2015. 

De största investeringarna har gjorts 
i ombyggnationen av Göransgår-
den (4,6 mkr), förvärv av Yxan 1 
(3,1 mkr), avloppsverk (2,6 mkr), 
VA-vallsjöområdet (2,4 mkr) samt 
IT-satsningar i skolan (2,2 mkr).

För att undvika ytterligare lån krävs 
att årets avskrivningar och årets 
resultat tillsammans är högre än 
nettoinvesteringarna. År 2016 var 
investeringarna cirka 29,2 mkr lägre 
än årets avskrivningar och resultatet 
tillsammans.

Tillgångarnas förändring över tiden
De materiella tillgångarnas andel 
har ökat något och de finansiella 
tillgångarnas andel har minskat. 
Anläggningstillgångarnas andel 
motsvarar nu 75 % av de totala till-
gångarna.

Kassa/bank har ökat och motsvarar 
16 % av tillgångarna. Kassa och bank 
per sista december var 104,5 mkr.

Långfristiga lån
De långfristiga lånen ligger kvar på 
samma nivå. Nyupplåning har skett 
med 40,0 mkr och gamla lån har 
amorterats med 40,0 mkr. Den ge-
nomsnittliga räntan har varit 0,4 %.

Borgensåtagande och ansvarsför-
bindelser

Kommunens borgensåtaganden 
och ansvarsförbindelser uppgår till 
832,2 mkr (522,2 mkr). Till största 
delen avser detta lån i de kommuna-
la 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 
avskrivningar. 

• Den allmänna kommunalskatten 
ska vara oförändrad.

Alla mål är uppfyllda. 

Driftöverskottett var 4,7 % och den 
kommunala skatten är oförändrad. 
Investeringsnivån har varit cirka 
29,2 mkr lägre 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. 

En fortsatt god hushållning av 
kommunens medel är av största vikt 
för att stå rustade för framtidens 
utmaningar och vid årets slut beslu-
tades därför om nya finansiella och 
övergripande mål för 2017. 
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Den statistik som redovisas under 
detta avsnitt avser tillsvidareanställ-
da med månadslön. Mätdatum är 
per den 31 december respektive år, 
om inget annat anges. 

I slutet av 2016 genomfördes en 
organisationsförändring där tek-
niska förvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen slogs ihop. Den 
statistik som redovisas här gäller 
därför den nyupprättade serviceför-
valtningen.

Antal anställda
Nedan följer fördelningen i antal 

mellan tillsvidareanställda och viss-
tidsanställda i Sävsjö kommun 2015 
och 2016, samt det totala antalet 
anställda.

Antalet anställda har sedan 2015 
ökat med 71 personer. Detta beror 
till stor del på ett ökat elevunder-
lag inom skola samt behov av nya 
HVB-hem inom socialförvaltningen. 
Andelen visstidsanställda har också 
ökat i förhållande till tillsvidare-
anställda vilket beror på lärarbrist 
inom skolan där lagkrav förhindrar 
verksamheten från att tillsvidarean-
ställa olegitimerad personal.

Fördelning heltid-/deltidstjänster
Nedan redovisas andel heltidsan-
ställda i procent inom kommunens 
förvaltningar. Statistiken omfattar 
visstidsanställda och tillsvidarean-
ställda. 

Under 2016 tecknades nytt kollektiv-
avtal med Kommunal vilket kräver 
att kommunen arbetar aktivt med 
att införa heltid som norm. Ande-
len heltidsanställda ökade med 2% 
mellan 2015 och 2016. Kommunen 
har en stor utmaning i att nå upp till 
heltid som norm.

Antal anställda
Förvaltning 2016 2015

Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare
Kommunledningskontor 6 40 6 34
Socialförvaltning 53 455 47 449
Barn- och utbildningsförvaltning 119 369 78 354
Serviceförvaltning 5 135 11 133
Myndighetsförvaltning 1 11 1 10
Total 184 1 010 143 980
Total/år 1 194 1 123

Fördelning heltid/deltid
Förvaltning 2016 2015

Heltid Deltid Heltid Deltid
Kommunledningskontor 85 15 75 25
Socialförvaltning 31 69 30 70
Barn- och utbildningsförvaltning 75 25 73 27
Serviceförvaltning 45 55 46 54
Myndighetsförvaltning 100 0 100 0
Total/år 54 % 46 % 52 % 48 %

Personalöversikt
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Könsfördelning
Förvaltning 2016 2015

Kvinnor Män Kvinnor Män
Kommunledningskontor 66 34 66 34
Socialförvaltning 90 10 90 10
Barn- och utbildningförvaltning 86 14 86 14
Serviceförvaltning 79 21 78 22
Myndighetsförvaltning 44 55 40 60
Totalt 83 17 83 17

Könsfördelning
Nedan följer könsfördelningen i procent bland tillsvida-
reanställda.

I Sävsjö kommun är andelen kvinnor betydligt större 
än andelen män. Det finns totalt sett ingen förändring i 
könsfördelningen mellan 2015 och 2016. Däremot har 
myndighetsförvaltningen och serviceförvaltningen ökat 
andelen män. Att detta inte ger utslag på hela kom-
munen beror på att socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen står för cirka 83 % av kommu-
nens totala anställningar.

Åldersfördelning 
Kommunens åldersfördelning i jämförelse mellan 2015 
och 2016.

Medelåldern för kommunens anställda är 48 år för 2016 
vilket är ett år äldre än 2015. Samtidigt syns en ökning av 
anställda i åldersgruppen 30-39år.

Personalomsättning
Personalomsättningen i Sävsjö kommun är 11,4 % för 
2016 vilket är en ökning med 1,6 % från föregående år. 
Ökad personalomsättning är en trend som syns över hela 

Ida, en av våra uppskattade undersköterskor.
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” ”

Höglandet men där Sävsjö står sig 
bra i jämförelse. 

Ökningarna på Höglandet varierar 
mellan 1,6 % upp till 7,1 %. På nästa 
sida redovisas Höglandskommuner-
nas personalomsättning.

Rekrytering och kompetens-
utveckling
På grund av ökad personalomsätt-
ning, ökande pensionsavgångar och 
den generella bristen på utbildad 
personal inom kommunens vanli-
gaste yrken kommer rekrytering att 
vara en viktig del i den strategiska 
kompetensförsörjningen. 

Under 2016 genomfördes ett projekt 
för att starta en bemanningsenhet 
som ska underlätta vikarieanskaff-
ning och vara en väg till anställning 
i kommunen. Med bemanningsen-
heten möjliggjordes också en pool av 

tillsvidareanställda som kan täcka 
upp vid oplanerad frånvaro i kom-
munens olika verksamheter.

Under 2016 genomfördes utbild-
ningsinsatser gällande lönesättning 
för samtliga chefer och medarbetare 
vilka syftade till att skapa förståelse 
för lönesättningsprocessen. Vida-
re har utbildning inom hjärt- och 
lungräddning genomförts för cirka 
300 medarbetare. En upphandling 
påbörjades dessutom för att starta 
ett ledarskapsprogram under 2017. 

Rekrytering
År 2016 genomfördes 290 anställ-
ningsprövningar vilka enligt Sävsjö 
kommuns rekryteringsprocess ska 
genomföras innan tillsättning av 
tjänst. Av dessa anställningspröv-
ningar annonserades 191 tjänster 
på kommunens webbplats och i 
andra rekryteringskanaler. Samtliga 
annonser har genererat 2917 an-

sökningar vilket i snitt motsvarar 15 
ansökningar per tjänst.

Introduktion för nyanställda
En god introduktion är viktig för 
att vara en attraktiv arbetsgivare. I 
Sävsjö kommun är närmaste chef 
huvudansvarig för introduktionen av 
nya medarbetare men 2 gånger per 
år sker också en kommungemensam 
introduktion där förvaltnings- och 
avdelningschefer presenterar sina 
verksamheter. 

Under 2016 deltog 66 nya medar-
betare i den kommungemensamma 
introduktionen.

Arbetsmiljö och hälsa
Sävsjö kommuns värdegrund tar 
avstamp i alla människors lika värde 
vilket är direkt applicerbart till ar-
betsmiljö. Ingen person eller yrkes-
grupp ska behöva känna sig otrygg 
på sin arbetsplats. Sävsjö kommun 

Pensionsavgångar
Förvaltning 2017 2018 2019 2020 Total

Kommunledningskontor 1 1 3 1 6
Socialförvaltning 18 14 13 15 60
Barn- och utbildningsförvaltning 6 11 13 10 40
Serviceförvaltning 5 5 5 7 22
Myndighetsförvaltning 0 0 0 1 1
Totalt 29 31 35 44 129
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Åldersintervall
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Bland kommu-
nens anställda 
är medelåldern 
48 år 2016.

Åldersfördelning i kommunen totalt under 2016 jämfört med 2015 

Det finns ett antal förväntade pensionsavgångar, utifrån pensionsåldern 65 år. Tabellen ger en indikation på ökade pensionsavgångar under de 
närmaste åren vilket stämmer med riket i stort.
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Friskvård
Aktivitet 2016 2015
Friskvårds kuponger (400 kr/anställd) 568 614

genomför regelbundet medarbe-
tarundersökningar som en del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Un-
der slutet av 2015 genomfördes den 
senaste medarbetarundersökningen 
vilken under 2016 har redovisats. I 
verksamheten har handlingsplaner 
upprättats för att hantera resultatet 
från undersökningen. 

Sävsjö kommun har genomfört cirka 
300 hälsoundersökningar via före-
tagshälsovården. I de fall ohälsa har 
upptäckts har utbildningar, inom 
framförallt stresshantering, genom-
förts.

Under mars 2016 trädde en ny 
arbetsmiljöföreskrift i kraft. Sävsjö 
kommun har under året genomfört 
utbildningar för chefer och huvud-
skyddsombud för att säkerställa att 
kommunen arbetar utefter dessa nya 
föreskrifter som framförallt handlar 
om organisatorisk och social arbets-
miljö.

Arbetsskador
Sedan några år tillbaka har Sävsjö 
kommun ett system för rapporte-
ring och hantering av arbetsskador 
och tillbud. Under 2016 har antalet 
anmälningar i systemet ökar från 
56 anmälningar 2015 till 118. Att 
anmälningarna har ökat så mycket 
beror till stor del på att medarbetare 
och chefer utbildades under slutet 
av 2015 och nu använder systemet 

i mycket större utsträckning. De 
anmälningar som toppar statistiken 
är ”tillbud” och ”nollskada” vilket 
innebär att personen som råkade ut 
för händelsen inte blev skadad. Dessa 
två grupper står för 75 % av de totala 
anmälningarna.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron räknas i procent och 
enligt SKLs riktlinjer.

Sävsjö kommun har en historik av låg 
sjukfrånvaro vilket också är tydligt 
för 2016 då den totala sjukfrånvaron 
är 4,7 %. Trenden i Sverige är att 
sjukskrivningarna ökar, medan de i 
Sävsjö ligger stabilt runt 4,6 till 4,9 
%. Ovan redovisas total sjukfrånvaro 
för Höglandskommunerna.

Långtidssjukskrivningar räknas i 
procent av total sjukfrånvaro. För att 
betraktas som långtidssjukfrånvaro 
ska sjukskrivningen ha passerat 60 
dagar. 

Långtidssjukfrånvaron är 62 % av 4,7 
%, vilket är en minskning från 2015 
med 1 %.

Friskvård
Under året har Sävsjö kommun 
erbjudit medarbetare olika frisk-
vårdsaktiviteter; friskvårdskuponger, 
gratis deltagande i stadslopp samt 
gruppträningspass.

Personalomsättning
Kommun Aneby Eksjö Nässjö Vetlanda Sävsjö

Personal-
omsättning 

14,1 % 16,3 % 12,4 % 12,7 % 11,4%

Paus i Patricias famn.

Här redovisas användandet av friskvårdskuponger.

Sjukfrånvaro
Kommun Aneby Eksjö Nässjö Vetlanda Sävsjö

Sjukfrånvaro 4,9 % 6,7 % 6,4 % 6,9 % 4,7%
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Per Danielsson 
Ordförande

Viktiga händelser under året
Kommunfullmäktige har under året, 
i vanlig ordning, hanterat en mängd 
ärenden.

De har handlat om allt från att svara på 
motioner och medborgarförslag till att 
besluta om årsredovisning och budget.

Nytt för 2016 var att budgetramarna 
fastställdes redan i juni, genom att en ny 
budgetprocess beslutats. 

Nedan följer ett lite axplock av de beslut 
som tagits under 2016.

• Riktlinjer för exploateringsavtal i 
Sävsjö kommun.

• Beslut om att anta handbok enligt 
FN-konventionen för personer med 
funktionsersättning.

• Beslut om hur hanteringen av extra 
statsbidrag för flyktingmottagning 
ska ske.

• Pensionsreglemente för heltidspoli-
tiker i Sävsjö kommun.

• Förvärv av fastigheten Yxan 1.

• Finansiering av förskoleavdelning i 
Vrigstad.

• Beslut om samordnad fastighetsför-
valtning.

• Beslut om gemensam bilpool och 
fordonsadministration.

• Utvecklingsstrategi 2016-2022.

• Integrationspolitiskt program 2016-
2022.

• Utökat samarbete mellan Sävsjö 
och Vetlanda kommuner inom det 
kommunaltekniska området.

• Inrättande av bemanningsenhet.

• Utökad kommunal borgen för AB 
Sävsjö Industribyggnad för utveck-
ling av industrilokaler.

• Utökad kommunal borgen för Säve-
bo AB för nybyggnation i kvarteret 
Kopparslagaren.

• Försäljning av industrimark.

• Försäljning av tomter på Tällevad.

• Handlingsplan polis- och trygghets-
frågor.

• Beslut om kriskommunikationsplan 
och krisledningsplan.

• Fastställande av styrtal till kom-
munfullmäktiges övergripande mål.

Personal
Ingen personal anställd.

Ekonomisk analys
Bokslutet uppvisar ett överskott på 
30 tkr. Kommunalt partistöd betala-
des ut till de politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktige 
efter gjord redovisning. Grundstödet är 
10 000 kronor per parti samt ett man-
datstöd på 7 000 kronor.

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
101 kr / invånare

Antal anställda
0

Investeringar 2016
0

Budgetavvikelse:   
+ 30 tkr (+0,3%)
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Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 0 0 0
Personalkostnader -363 -363 -361
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -686 -719 -789
Resultat/Nettokostnad -1 049 -1 079 -1 224

Verksamhetsmått Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Antal ordinarie ledamöter 39 39 45
Antal ersättare 23 23 25
Antal sammanträden 10 10 9
Antal ärenden = totalt § 132 126 190

Polisens kontor, i Sävsjö, bemannas enligt medborgarlöfte. På bilden: Marina Engstrand, polis, Stefan 
Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande och Lars-Göran Andersson, räddningschef. 
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Stefan Gustafsson 
Ordförande

Mål och måluppfyllelse
Varje år fram till 2020 ska vi ha en be-
folkningsökning på minst 50 personer
För 2016 kan vi konstatera att vi nått 
detta mål med ganska stor marginal. 
Sävsjö kommun ökade med 168 invåna-
re under 2016

I SKL:s undersökning av kommunala 
webbplatser ska vi ligga bland de 100 
bästa kommunerna
Här har vi inte nått ända fram, i 
KKiK-resultaten som SKL redovisat 
ligger vi på delad 130 plats. 

Det totala antalet sjukdagar för kom-
munens invånare ska i snitt understiga 
25 dagar. 
Kommunens invånare hade totalt 28,3 
sjukdagar 2016 att jämföra med 29,1 
dagar 2015.

Viktiga händelser under året
År 2016 har varit ett år av mycket ut-
vecklingsarbete, med start av många nya 
projekt och framarbetande av underlag 
till politiska beslut.

Arbetet med en ny utvecklingsstrategi 
påbörjades hösten 2015 men fortsatte 
i hög takt våren 2016. Detta skedde i 
samspel med politiken för att sedan 
beslutas under maj månad i kommun-
fullmäktige. Efter beslut i kommun-
fullmäktige har arbetet fortsatt med att 
arbeta fram mål, styrtal och aktiviteter 
för verksamheterna.

För att kunna följa mål, styrtal och 
aktiviteter har ett verksamhetssystem 
upphandlats, Stratsys, och arbete pågår 
för implementering av detta system.

Under 2016 har det fortsatt att komma 
många nyanlända till Sävsjö. För att ha 
resurser till att jobba med integration 
och jobbskapande åtgärder beslutades 
att inrätta en integrationsfond av de 
medel som kommunen fick i statligt 
bidrag tillsammans med tidigare avsatta 
medel. Tillsammans uppgick dessa till 
cirka 50 mkr.

Dessa medel ska användas under 2016-
2018.

Under våren anställdes också en inte-
grationsstrateg för att samordna inte-
grationsarbetet.

Efter beslut om att överlåta VA och ren-
hållning till Sävsjö Energi AB (Njudung 
Energi Sävsjö AB) har arbete med en ny 
förvaltningsorganisation genomförts. 
Detta resulterade i att kultur- och fri-
tidsförvaltningen och kvarvarande tek-
niska förvaltningen samlades i service-
förvaltningen med en förvaltningschef.

För att kunna lösa behovet av kontorsar-
betsplatser och att möjliggöra för social-
förvaltningens ledningsgrupp att finnas 
i Kommunalhuset har avtal ingåtts med 
Eksjöhus om att hyra kontorslokaler i 
före detta Sävsjö trähus lokaler. Utveck-
lingsavdelningen, myndighetsförvalt-
ningen och SNAB kommer att samordna 
sina verksamheter och beräknas flytta 
in den 1 mars 2017. Ett Tillväxthus med 
näringslivsfunktioner, SNAB och Sci-
ence Park ska skapa grunden för ett bra 
näringslivsarbete.

Rekrytering har genomförts för anställ-
ning av en näringslivsstrateg och en 
hållbarhetsstrateg.

På kommunstyrelsens uppdrag gjor-
des en genomlysning av genomförda 
upphandlingar av vissa hantverkstjäns-
ter och efterlevnaden av dessa avtal. 
Utredaren konstaterade att upphand-
lingarna hanterats på ett korrekt sätt 
och att kommunen har god kontroll på 
sina ramavtal. Det kan dock konstateras 
att det finns vissa branschproblem.  

Nytt för 2016 är att det har arrangerats 
två chefsträffar per halvår för Sävsjö 
kommuns samtliga chefer. Avsikten 
med dessa träffar är att stödja och ut-
veckla våra chefer. 

Under hösten uppgraderades vårt eko-
nomisystem till en mycket modernare 
version. Systemet har på så sätt blivit 
mer användarvänligt, speciellt för säll-
ananvändare.

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
3 340 kr

Antal anställda
40 tillsvidareanställ-
da

Investeringar 2016
3 618 tkr

Budgetavvikelse:   
+2 938 tkr (+7,2%)

Jan Holmqvist 
Kommunchef
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Utöver detta som redan beskrivits har arbete 
påbörjats för att från årsskiftet starta en beman-
ningspool och samordnad biladministration.

Efter beslut om att inrätta en bemanningspool 
för hantering av kommunens totala vikariebehov 
startade arbetet med att bilda denna personal-
pool under oktober 2016. Personalpoolen är nu 
i full gång från årsskiftet och omfattade nästan 
5000 bemanningstimmar under januari 2017.

Enligt beslutet ska samtliga fordon upp till 3,5 
ton i kommunkoncernen samlas i en gemensam 
biladministration. Detta kommer att innebära 
en samsyn i hanterandet av kommunens for-
donspark med en kostnadsreduktion, men också 
mycket frilagd tid ute i verksamheterna. 

Det finns ett stort behov av nya bostäder i kom-
munen och för att nämna något så har tomter på 
Tällevad sålts för nybyggnation, arbete påbörjats 
för att iordningställa 16 tomter på Eksjöhov-
gårdsängen. Dessa tomter blir klara för byggna-
tion under april 2017 och har stor efterfrågan.

Personal
Antalet anställda inom kommunledningskonto-
ret har ökat något under året till följd av att en 
integrationsstrateg anställts samt personal till 
bemanningspool och fordonsadministration.

Sjukfrånvaron inom kommunledningskontoret 
är fortsatt låg, i snitt 2,0 %.

Ekonomisk analys 
Kommunstyrelsen som helhet uppvisar ett po-
sitivt resultat på 2,9 mkr. Överskottet beror till 
viss del på ej utnyttjande av oförutsedda medel, 
lägre personalkostnader samt lägre projektkost-
nader än beräknat.

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 22 900 20 374 25 059
Personalkostnader -22 865 -23 424 -23 183
Kapitalkostnader -114 -97 -398
Övriga kostnader -37 789 -37 659 -35 976
Resultat/Nettokostnad -37 868 -40 806 -34 498

Verksamhetsmått Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Antal sammanträden 10 10 9
Antal ärenden = totalt § 188 167 174
Antal leverantörsfakturor 
(bokföringsdatum)

30 429 28 832 26 792

Antal utannonserade upp-
handlingar

64 59 50

Framtiden och arbete med utvecklingsstrategin
Det finns många utmaningar inför framtiden, inte minst i vårt 
integrationsarbete.

Vi har också flera projekt som har påbörjats eller ska igångsät-
tas, diarie-och ärendehanteringssystem (DÄHS), e-arkiv, 
e-tjänster i stort och utveckling av verksamhetssystem. 

Vi har också ett stort arbete med att kartlägga och arbeta med 
alla våra processer.

Översiktsplanen ska revideras och detaljplaner ska antas.

För att förverkliga uppsatta mål och styrtal i utvecklingsstrate-
gin har inom kommunledningskontoret tagits fram en mängd 
aktiviteter som kommer att följas upp under 2017.

Jan Holmqvist, kommunchef, Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, Håkan 
Sörman, landshövding Jönköping, Mats Hermansson, M och Annelie Wirthén, länsråd.
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Anna-Karin Yngvesson 
Ordförande

Mål och måluppfyllelse
Att alla barn och elever trivs
Enligt SKL: s öppna jämförelse har Säv-
sjö kommun haft höga sammanvägda 
resultat för årskurs 5 och årskurs 8 un-
der flera år. Så även 2016. Till exempel 
placerar sig Sävsjö på plats 2 i årskurs 
8 i Sverige. Där uttrycker eleverna en 
positiv syn på skolan där trivsel och 
trygghetsfrågorna ingår.

I jämförelse i KOLADA anger 98 % av 
eleverna i årskurs 5 att de känner sig 
trygga.

I jämförelse i KOLADA anger 97 % av 
eleverna i årskurs 8 att 97 % att de kän-
ner sig trygga.

Att alla förskolor har en tydlig profil
Under 2016 har nämnden inte beslutat 
om några profileringar. 

Att resultaten i SKL: s öppna jämfö-
relser för grundskolan årligen ska öka 
och nå topp 20 vid jämförelsen 2019, 
(jämförelsetal 2015: Ranking 65)
Meritvärdet på Hofgårdsskolan, exklu-
sive nyanlända elever, var 220,1 och 
för nyanlända elever 54,7. Värdena är 
framtagna lokalt på skolan. Rörviks 
sammanlagda meritvärde var 239. 

På grund av missförstånd vid inrappor-
teringen till SCB från Hofgårdsskolan 
har rankingen blivit missvisande efter-
som Hofgårdsskolans meritvärde inte 
finns med. Plats 45 i rankingen för 2016 
gäller därmed enbart Rörviks skola.

Andelen elever som är behöriga till 
gymnasiet ska årligen öka fram till och 
med 2019. (Jämförelsetal 2015 83 %).
Rörviks skolas meritvärde var det 
högsta värdet som uppvisats. 100% av 
eleverna var behöriga till gymnasiet. För 
Hofgårdsskolans del finns inget värde 
att redovisa.

Att folkbokförda gymnasieelever i 
kommunen i SKL: s Öppna jämförelser 
som fullföljt sin gymnasieutbildning 
inom tre år exklusive introduktionspro-

gram årligen rankas topp 10. (Jämförel-
setal i utgåva 2014, ranking 8).
Från och med 2016 redovisar SKL: s 
Öppna jämförelse endast detta inklusive 
elever som studerat på introduktions-
programmen. Sävsjö kommun fick plats 
68 i rankingen (gul färg).

Att årligen öka andelen godkända 
elever inom Sfi, Svenska för invandra-
re, (jämförelsetal 2013: 85 %, rikssnitt 
61 %).
För 2016 var siffran 82 %.

Viktiga händelser under året
Politisk verksamhet och övergripande 
administration
Beslutet att förlägga nämndens sam-
manträden ute i de olika verksamheter-
na tillsammans med verksamhetsbesök 
har verkställts. Under 2016 har nämn-
dens ordförande, tillsammans med 
förvaltningschefen, påbörjat arbetet 
med att möta alla skolors elevråd (på 
deras hemskola) för att föra diskussio-
ner om det reella inflytandet samt lokala 
elevrådsfrågor.

Inom ansvarsområdet har tre nya rekto-
rer och en ny biträdande rektor tillsatts. 
Med anledning av ett stort inflöde av 
barn och elever som har fått permanent 
uppehållstillstånd eller är asylsökande 
så har förvaltningen anställt en utveck-
lingsledare med inriktning mot nyan-
ländas lärande. Under 2016 har Skolin-
spektionen genomfört sin regelbundna 
tillsyn. Särskilt fokus lades på särskolan 
vid Hägneskolan, samt på Vrigstad sko-
la. Utöver detta har Skolinspektionen 
genomfört en riktad tillsyn omfattande 
”nyanländas mottagande”. 

Arbetet med att ta fram mål och styrtal 
för nämndens ansvarsområde har varit 
ett prioriterat område och barn- och 
utbildningsnämnden beslutade i ärendet 
vid sitt decembersammanträde.

Skolövergripande
Den skolövergripande verksamheten 
ligger till stor del ute på olika resulta-
tenheter såsom skolskjutsorganisation 

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för allt inom barn- och utbildningsområdet i Sävsjö 
kommun.

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

Antal ledamöter i 
nämnden 9

Nämndkostnad per 
invånare
25 165 kronor 
47% av samtliga 
nämnders nettokost-
nad

Antal anställda 354 
stycken

Investeringar 2016 

3 289 tkr

Budgetavvikelse:   
-1 201 tkr (-0,4%)

Stefan Claesson 
Förvaltningschef
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Teater i förskolan.
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på utvecklingsavdelningen samt 
kost, lokalvård, fastigheter och vakt-
mästeri på tekniska förvaltningen. 
Det som finns kvar är skolläkare, 
skolpsykolog (upphandlad tjänst 
via Bräcke diakoni), talpedagog, 
IKT-pedagog, skolutvecklare med 
olika uppdrag och en liten del av 
administrationen. Året har präglats 
av ständiga diskussioner kring resul-
tat-enheten för skolskjutsorganisa-
tionen och dess ökade kostnader och 
barn/elever i asylprocessen som ska 
erbjudas förskola eller skola. 

Grundskola, förskoleklass och 
särskola
Under året har beslut fattats om en 
utbyggnad av särskolans verksamhet 
vid Hägneskolan. 

Under året har också ett fortsatt 
stort fokus varit på att ta emot 
många nyanlända elever i befintlig 
organisation. Detta har inneburit en 
stor arbetsbelastning för personalen, 
svårigheter att hitta pedagoger och 
stora utmaningar att lösa lokalbeho-
vet på vissa av skolorna. 

Med anledning av att flera asyl-
boenden har öppnats har en mot-

tagningsgrupp för F-6 öppnats 
på Ljunga Park under ledning av 
Vallsjöskolans skolområde. 

Kommunens resursfördelningssys-
tem gällande elevbidrag till sär-
skola och så kallad barnpeng inom 
pedagogisk omsorg har nämnden 
beslutat om för 2017. Detta har inte 
funnits tidigare.

Under 2016 har ytterligare ett 
statsbidrag införts, lärarlönelyftet. 
Arbetet med införandet har varit 
krävande och har processats i nära 
samarbete med berörda arbets-
tagarorganisationer. Beslut om 
förutsättningar för lärarlönelyftet 
gäller under kommande två år för att 
sedan utvärderas. År 2016 har också 
präglats av ständigt arbete med att 
få fler förskoleplatser i alla tätorter. 

Inom grundskolan, från förskole-
klass till årskurs 9, finns 1 339 elever 
i kommunens skolor. Utöver detta 
finns 113 elever i friskolan, Sävsjö 
kristna skola.

 Ett fortsatt arbete mot elevernas 
ökade måluppfyllelse finns ständigt 
på agendan i alla verksamheter. För 

att fler elever ska nå målen så ge-
nomförs det en rad olika kommunö-
vergripande och lokala utvecklings-
arbeten. Exempelvis ett lokalt läslyft, 
ämnesnätverk med mera.

Under året har de årliga skolplans-
dialogerna genomförts inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet 
i alla verksamheter. Vid detta tillfälle 
mötte de politiska representanterna 
ett urval av barn som går i fritids-
hemsverksamheten för fokusinter-
vjuer.

 Att skriva sig till läsning (ASL) 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 
en dator (Ipad) per elev. Förvalt-
ningen bedömer att metoden under 
2016 har lett till en ökad måluppfyl-
lelse.

År 2015 var också startskottet på att 
arbeta med ”Etik på nätet” avsett 
för elever, personal och vårdnads-
havare. Under 2016 har detta arbete 
fortsatt och i stort sett alla klasser 
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har nu getts en introduktionsutbild-
ning inom ämnesområdet.

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

Aleholm
I SKL: s Öppna jämförelser använ-
des nya mätvärden jämfört med ti-
digare år. Aleholm rankades på plats 
3 i landet avseende betygssnitt för 
gymnasieelever med examen eller 
studiebevis.

Eleverna lyckas långt över det resul-
tat eleverna förväntas utifrån sina 
sociala förutsättningar. 

Vid höstterminens start hade cirka 
50 % av eleverna valt utbildning i 
annan kommun, dock valde ovanligt 
många att återvända under hösten, 
(cirka 15 elever). 

IM, Introduktionsprogrammet, mot-
svarar sedan 2016 cirka 35 procent 
av gymnasiet

År 2016 har präglats av ett inten-
sivt arbete med att ta emot många 
nyanlända elever. IM har idag cirka 
110 elever varav 98 % är nyanlända. 

Överlag har den stora inströmningen 
av nyanlända varit en stor organi-
satorisk utmaning och stora utma-
ningar återstår för att kunna öka 
möjligheterna för IM-eleverna att bli 
behöriga till ett nationellt program. 

En lokalanpassning för att moder-
nisera och utvidga lokalerna för 
gymnasie-programmet Vård- och 
omsorg har färdigställts under året. 

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 275 elever som 
fått undervisning i musikskolan 
under 2016. 

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

Förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem
Under 2016 har efterfrågan på för-
skoleplatser varit konstant hög inom 
förskolorna och pedagogisk omsorg 
i kommunen. Lekutrustning på Na-
tur- och miljöförskolan har inköpts 
då utemiljön där har stora behov 
av underhåll och uppfräschning på 
grund av hårt slitage. 

Två av de tre tillfälliga avdelning-
arna har avvecklats till förmån för 
två nybyggda avdelningarna på 
Spången som togs i anspråk 2015. I 
stort sett på alla förskolor tillämpas 
överinskrivning för att möta behovet 
och kravet på förskoleplats. Arbetet 
med en nybyggnation av ytterligare 
två förskoleavdelningar på Prästha-
gens förskola och Palettens förskola i 
Vrigstad har påbörjats. Utöver detta 
har besluts fattats som innebär att 
en förskolemodul/paviljong med 
plats för upp till 20 barn ska hyras 
under 3 år i Rörvik och i Stockaryd. 
Den enskilda förskolan Hoppetos-
sa startade sin verksamhet i mars 
månad.

Nybakade studenter
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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 ges en konstant kompe-
tensutveckling utifrån de behov som 
finns i organisationen. Under året 
har arbetet med att hitta fullt behö-
rig personal varit särskilt svårt inom 
förskolan samt att hitta lärarkompe-
tens inom svenska som andraspråk, 
SvA. Utöver detta har införandet av 
lärarlönelyftet lett till en ökad rörlig-
het av lärare mellan kommunerna. 
Lärare har lämnat Sävsjö och lärare 
har sökt sig till Sävsjö.

Ekonomisk analys
Bokslutet visar ett underskott på 1,2 
miljoner. 

Huvudorsaken till det är att skol-
skjutsarna redovisar ett underskott 
på 1,4 miljoner.

Under året har den enskilda för-
skolan Hoppetossa startat och det 
medförde en budgetavvikelse på -1,7 
miljoner. Samtidigt ökade eleverna 
på Sävsjö kristna skola vilket också 
medförde an negativ avvikelse för 
förvaltningen på drygt 1,4 miljoner. 
Dessa underskott har mildrats av 
överskott på barnomsorgs-intäkter-
na samt på kostnaderna för vård-
nadsbidrag på totalt 1 miljon kronor.

Under höstterminen såg vi ett 
trendbrott när det gällde val av gym-
nasieskola. Antal elever som sökt 
sig till Sävsjö från annan kommun 
ökade, och det gjorde även andelen 
Sävsjöelever som valt Aleholm. Det 
innebar att våra interkommunala 
intäkter och kostnader på gymnasiet 
gick med ett överskott på 1,5 miljon 
kronor. 

Ersättningarna från Migrations-
verket gick med ett överskott på 1 
miljon kronor, vilket främst beror på 
en fördröjning i att kunna rekrytera 
personal samma takt som ökningen 
av nyanlända sker.

Kommunal service redovisar ett 
underskott på 500 tkr för skolmålti-

derna, men går totalt med överskott 
på 200 tkr.

Internationellt arbete
År 2016 har varit ett år utan EU-pro-
jekt inom barn- och utbildningsför-
valtningen.

Däremot har förvaltningen utvecklat 
ett samarbete med Globala skolan 
där alla medarbetare deltagit i en 
föreläsning i Kulturhuset kring 
kulturer i Afghanistan och Syri-
en. Ambitionen är att påbörja de 
internationella kontakterna så att 
personal och elever ges möjlighet till 
utbyte med personal och elever från 
andra länder och kulturer.

Ett internationellt samarbete är en 
förutsättning för att möta kraven 
i läroplaner och kursplaner. Det 
ger goda pedagogiska vinster, inte 
minst i form av en ökad motivation 
för lärandet och förståelse för andra 
kulturer. 

Framtiden och arbete med 
utvecklingsstrategin
Förvaltningens allra största utma-
ning är kompetensförsörjning vad 
det gäller förskollärare och lärare 
allt ifrån förskola till övriga skolfor-
mer. Utöver detta är utmaningen 
att erbjuda plats inom förskola för 
behoven inom Sävsjö tätort, samt 
att erbjuda asylsökande barn och 
elever en plats inom skola och 
förskola. Skollagen säger att skola 
ska erbjudas inom 1 månad och att 
allmän förskola ska erbjudas inom 4 
månader. I utmaningen ligger också 
att hitta kompetent personal och att 
fysiskt få plats i alla verksamheter. 

Under 2017 räknar förvaltning-
en med ett färdigställande av en 
förskoleavdelning vardera i Rörvik, 
Stockaryd och vid Palettens förskola 
i Vrigstad. En investering och lokal-
anpassning för särskolans elever åk 
1-9 vid Hägneskolan är nödvändig. 
Det bör också utredas i samband 
med detta en utbyggnad av grund-
skolan på Hägneskolan. 

Den gymnasiala delen av Aleholm 
utmanas starkt av grannkommuner-
nas gymnasieutbildningsutbud trots 
att Aleholm också erbjuder ett flertal 

av dessa utbildningar. Inriktningen 
och målet är att Aleholm ska erbjuda 
en så hög kvalitet som leder till att 
fler elever attraheras av att genom-
föra sina gymnasiestudier i Sävsjö 
kommun. Ett fortsatt arbete med att 
överväga fler lärlingsutbildningar är 
en del i detta arbete. 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 har stått på 
önskelistan under en längre tid och 
bedöms även fortsättningsvis vara 
aktuell. 

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

Samma gäller för ett antal förskolor 
som har stora renoveringsbehov, 
exempelvis Prästhagens förskola i 
Vrigstad.

Arbetet med att ytterligare förbättra 
resultaten i grundskolan kommer 
fortsättningsvis att prioriteras mot 
en ökad måluppfyllelse. En del i det-
ta är att förskolechefer och rektorer 
så långt det är möjligt ska kunna 
styra över sin inre organisation.

Arbetet med utvecklingsstrategin 
(US:en) kommer regelbundet följas 
upp av förvaltningschefen där res-
pektive chef då också ges möjlighet 
till ett erfarenhetsutbyte tillsam-
mans med övriga chefer så att man 
lär av varandra. Genom en regelbun-
den uppföljning av US: en så ser vi 
att den blir ett levande dokument 
där förvaltningen som helhet och 
respektive chef i sina ansvarsområ-
den mer lokalt kan följa utveckling 
mot de mål och styrtal som är fast-
ställda. Detta blir då en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet

Inför de kommande åren krävs 
också ett arbete för en god ekono-
misk hushållning och med att ha en 
budget i balans, samt att fokusera på 
en kostnadseffektiv organisation.
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Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 54 560 45 803 32 602
Personalkostnader -200 315 -198 953 -175 261
Kapitalkostnader -2 762 -2 762 -3 331
Övriga kostnader -138 260 -129 664 -130 151
Resultat/Nettokostnad -286 777 -285 576 -276 141

Verksamhetsmått Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Antal barn i förskola och familjedaghem 517 496 507
Antal elever i fritids 395 405 379
Antal elever i förskoleklass 139 129 112
Antal elever i grundskoleklass 1 200 1 153 1 102
Antal gymnasieelever 321 297 283
Antal gymnasieelever i andra kommuner 205 213 208
Antal elever i Sävsjö kristna skola 113 103 92
Antal barn i förskolan Tussilagon 34 31 33
Antal barn i förskolan Tingeling 19 19 19
Antal barn i förskolan Hoppetossa 16 0 0
Antal lärare i grundskolan heltid/100 elever 8,5 8,2 8,4
Total nettokostnad förskola och familjedaghem (kr) 110 330 106 716 107 005
Total nettokostnad fritids (kr) 31 400 30 090 25 457
Total nettokostnad grundskola (kr) 92 576 92 422 90 213
- varav undervisning 43 313 43 344 41 782
Total nettokostnad Aleholm gymnasium (kr) 105 692 111 171 111 389
- varav undervisning 54 024 55 428 57 898

Öppet hus på Aleholm.
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Anette Gustafsson  
Ordförande

Mål och måluppfyllelse
Alla brukare inom socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården får tjäns-
ter av god kvalitet
Styrtal: 85 % andel nöjda brukare 
sett ur ett helhetsperspektiv.

Resultat: 103,5 % 

Brukarenkäten 2016 visar att 88 % 
av de äldre anser att de är nöjda i sin 
helhet med hemtjänsten och kom-
munens äldreboende. Fördelat på 
hemtjänst respektive äldreboende 
anser 91 % (rikssnitt 89 %) av de 
äldre i hemtjänsten att de är nöjda 
med äldreomsorgen i sin helhet och 
för äldreboenden 84 % (rikssnitt 
83 %).

Målen mäts i Socialstyrelsens årliga 
nationella brukarenkät inom vård 
och omsorg om äldre. ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen 2016?” 

Alla brukare inom socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården ges möj-
lighet till inflytande och delaktighet
Styrtal: 100 % av socialförvaltning-
ens verksamheter har synpunktsfol-
drar synliga och lättillgängliga för 
brukarna och anhöriga. 

Resultat: 100 % 

Samtliga verksamheter inom soci-

alförvaltningen har synpunktsfol-
drarna synliga och lättillgängliga. 
De finns uppsatta på anslagstavlor 
samt delas ut aktivt i samband med 
ny kontakt inom flera verksamheter. 
Det går också att lämna synpunkter 
på www.savsjo.se.

Sävsjö känns igen som en attraktiv 
arbetsgivare 
Styrtal: 100 % andel av personalen 
känner trivsel på sin arbetsplats

Resultat: 75 % 

75 % av medarbetarna uppger att de 
trivs på sin arbetsplats och har sva-
rat siffran 5 eller 6 vilket innebär ett 
mycket bra resultat och god trivsel. 
Medelvärdet var 5,09 på skalan 1-6. 
Svarsfrekvens för socialförvaltning-
en var 60,7 %.

Målet mäts i kommunens medarbe-
tarundersökning. Resultatet pre-
senterades 2016 och baseras på en 
digital enkätundersökning genom-
förd hösten 2015. 

Socialförvaltningen bedriver ett 
kontinuerligt förbättringsarbete
Styrtal: 100 % av aktuella enheter 
inom socialförvaltningen ska ha på-
börjat minst ett förbättringsarbete

Resultat: 100 % 

Samtliga enheter har genomfört 
minst ett förbättringsarbete vardera. 
Exempel på förbättringsarbeten som 
genomförts är förbättrad måltids-
miljö, minskad nattfasta, genom-
förandeplaner, statistikprogram 
Analysen, förtydliga och ta fram nya 
arbetsflöden och rutiner, handled-
ning, brukarenkäter, sprida informa-
tion om verksamheten, temperera 
mat och egenkontroll samt förse 
arbetsgrupper med arbetsdator och 
smartphones.

Minska behovet av försörjningsstöd
Styrtal: Minst 10 % färre andel per-
soner med långvarigt försörjnings-
stöd jämfört med föregående år

Resultat: 130,6 %

För år 2016 är motsvarande siffra 
5 %.

För år 2015 var det 8 % av försörj-
ningsstödtagarna som uppburit 
långvarigt bistånd. 

Långvarigt försörjningsstöd avser 
mottaget försörjningsstöd 10-12 
månader under året.

Socialförvaltningens ekonomi är i 
balans
Styrtal: 100 % budgetuppfyllelse. Be-
slutad gemensam budget ska hållas.

Resultat: 104,4 % 

Socialnämnden
Socialnämnden har ansvar för kommunens socialtjänst, hälso- och sjukvård, flyktingmottagning samt arbetsmark-
nads- och sysselsättningsåtgärder. Verksamhetsområdena inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är äldre, 
funktionshinder, individ, familj, hälso- och sjukvård i särskilt och ordinärt boende. 

Nämndens uppgifter är reglerade i styrande lagstiftningar såsom bland andra socialtjänstlagen, lag om stöd och servi-
ce 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
19 886 kr

Antal anställda
508 stycken

Investeringar 2016:
1 169 tkr

Budgetavvikelse:   
10 015 tkrMiriam Markusson-Berg 

Förvaltningschef
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Hantverk från dagverksamheten Smörblomman.
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Gemensam budget hålls. Dock finns 
obalans mellan verksamheterna. 
Den främsta bidragande orsaken 
till måluppfyllelsen är outnyttjade 
medel som verksamhetens genererat 
från Migrationsverket.

Viktiga händelser under året
Vid 2016 års upplaga av Socialsty-
relsens brukarundersökning inom 
äldreomsorgen visar att Sävsjö kom-
mun återigen får mycket goda re-
sultat. Hela 99 % av brukarna inom 
hemtjänsten anser att de får ett gott 
bemötande av personalen och inom 
särskilt boende anser 95 % att de får 
ett gott bemötande. Verksamheten 
utmärks av låga kostnader och hög 
kvalitet.

Under våren färdigställdes Görans-
gårdens ombyggnation etapp 2. 
Anläggningen har nu, efter ny- och 
ombyggntion 26 bostäder, vilket är 
en minskning med 3 bostäder.

En avveckling av 2 enheter har skett 
på Högliden med 22 boendeplatser 
fram till mitten av april 2016.

Politiskt beslut har fattats att en ny 
äldreplan ska tas fram. Under hös-
ten genomfördes en workshop med 
cirka 100 deltagare som gav många 
nya idéer med utgångspunkt från 
kommunens utvecklingsstrategi.

Inom funktionshinderomsorgen har 
Försäkringskassan även under 2016 
genomfört så kallade tvåårsompröv-
ningar av beslut om insatsen person-
lig assistans. Omprövningarna har 
lett fram till 4 avslag som överklagas 
samt ytterligare 2 som Försäkrings-
kassan kommunicerar om. 

Då planerad tillbyggnad av 2 bo-
städer på gruppbostaden vid Eksjö-
hovgårdsvägen har försenats har 3 
beslut om gruppbostad inte kunnat 
verkställas inom 3 månader som är 
kravet på verkställighetstid.

För att öka brukarmedverkan inom 
funktionshinderomsorgen har me-
toden delaktighetsmodellen införts 
och prövats med gott resultat 

Satsning på IT-teknik till arbets-
grupperna inom personlig assistans 
har skett under hösten. 

Brygghörnan har haft tisdagsakti-

viteter på kvällstid för målgruppen 
ungdomar, vilket varit mycket 
uppskattat. Under året har också 
Skogsduvans verksamhet integrerats 
i lokalerna.

Under 2016 har planeringen av den 
kommande upphandlingen av digi-
tala trygghetslarm förberetts.

En hemsjukvårdsavgift har införts 
under 2016.

Under våren blev ombyggnationen 
av fastigheten vid kvarteret Hasseln 
klar. Dit har Västra Esplanadens 
boende för personer med psykisk 
funktionsnedsättning flyttat.

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

Samtidigt påbörjades under hösten 
en omställning av verksamheten 
för en anpassning efter det nya 
ersättningssystemet för mottagande 
av ensamkommande barn. Detta 
kommer att gälla från och med den 1 
juli 2017.

Politiskt beslut har fattats om hand-
lingsplanen för samverkan kring 
hedersrelaterat våld och förtryck i 
Sävsjö    kommun. Planen har tagits 
fram genom samverkan mellan 
barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen samt kultur- och 
fritidsförvaltningen. Under hösten 
genomfördes en två dagars utbild-
ning för politiker och tjänstemän.

Personal
Samtlig personal inom socialför-
valtningen har haft genomgång av 
kommunens utvecklingsstrategi och 
har påbörjat ett antal förbättringsar-
beten inom sina verksamheter.

Genom statsbidraget ”Ökad beman-
ning inom äldreomsorgen” har 5,5 
årsarbetare kunnat höja kvaliteten 
inom äldreomsorgen dag-, kvälls- 
och nattetid.

Socialstyrelsens stimulansmedel för 
stärkt bemanning inom den sociala 
barn- och ungdomsvården har möj-
liggjort en höjning av bemanningen 
med 1,0 årsarbetare under året.

Ekonomisk analys
Årsbokslutet visar på en positiv avvi-
kelse på 10 015 tkr.

Förvaltningen arbetar aktivt med att 
fullgöra det politiska uppdraget att 
utfallet av verksamhetens kostnader 
är inom tilldelad ram. Alla har under 
året haft ansvar för att bevaka en 
god resurshållning. Trots ett positivt 
resultat 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.

Liksom förra året har försäkrings-
kassan, omprövat och avslagit flera 
pågående personliga assistansären-
den. Detta har gett som konsekvens 
att kommunen har fått fullt kost-
nadsansvar för insatser som den inte 
har täckning för. Det fattas 5 190 tkr 
avseende personlig assistans.

Kostnader för externa placeringar 
har tillkommit i och med att Hasseln 
inte stod klart vid årsskiftet.

Familjehemsvård och institutions-
vård för barn och unga har varit 
kraftigt ansträngda under året. 
Flera barnavårds- utredningar har 
genomförts som resulterat i insatser 
i form av institutions- och familje-
hemsplaceringar. Institutionsvården 
har kostat 104 tkr mer än budget och 
familjehemsvården har kostat 1 300 
tkr mer än budget.

Kostnaderna för vuxnas missbruks-
vård har överskridit budget med 
2 200 tkr. Det totala anslaget som 
finns att tillgå för vuxnas missbruks-
vård är 2 500 tkr, vilket motsvarar 
cirka 3,5 platser i heldygnsvård per 
år.

Kostnadsutvecklingen av tekniska 
hjälpmedel pekar på högre kost-
nader än budgeterat vilket är ett 
mönster för många av länets kom-
muner. Kostnaden blev 500 tkr mer 
än budget.

Äldreområdet visar på en negativ 
avvikelse på 1 178 tkr i och med att 
vi inte fick helårseffekt på nedlägg-
ningen av två boenden på Högliden.
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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. 

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

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.

Internationellt arbete
Inom ramen för Kommunal utveck-
ling social välfärd, Region Jönkö-
pings län, har projektet Letterbox 
club som pågått under 1,5 år avslu-
tats och utvärderats. Letterbox club 
kommer ursprungligen från Englan-
doch är en genomförbar och verk-
sam intervention, som höjer utsatta 
barns läs/matematik förmåga och/
eller lust att lära.

I internationell forskning finns få 
skolinterventioner som riktar sig till 
socialt utsatta barn och specifikt till 
placerade barn. Detta trots vetska-
pen om att socialt utsatta barn och 
placerade barn har sämre skolresul-
tat än de flesta barn. Dåliga skolre-
sultat är den starkaste indikatorn i 
alla barns liv för hur det går senare 
i livet. 

Letterbox club är en av få interven-
tioner som visat sig ge signifikanta 
förbättringar av barns kunskaper. 
Genom ett månatligt paket med 
böcker och räknespel har berörda 
barn i projektets kunskap i matema-
tik och läsning förbättrats rejält.

Totalt har 77 barn ingått i projektet.

Framtiden och arbete med 
utvecklingsstrategin
Att använda IT till att utveckla 
verksamheten idag 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.

Inom ett decennium står den offent-
liga sektorn inför betydande utma-
ningar. Då börjar effekterna av det 
ökande antalet äldre ta fart. Dessa 
förändringar kommer att påverka 
alla sektorer i samhället. Äldre-
omsorgen är det område där för-
ändringarna sannolikt kommer att 
märkas allra mest och är därmed en 
verksamhet som kommer att behöva 
anpassas efter nya förutsättningar. 

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 indivi-
dens problem och att den enskilde 
är ”mottagare av insatser” håller 
på att ersättas av insikten att både 
individer och brukarorganisationer 
har kunskap och erfarenhet som 
är värdefulla för att verksamheter 
ska kunna utvecklas. Byggande och 
upprätthållande av attraktiviteten 
som arbetsgivare kräver ett målmed-
vetet och strategiskt utvecklingsar-
bete. Inom socialnämndens verk-
samhetsområde kommer cirka 25 
undersköterskor personer att uppnå 
pensionsålder inom 3 år. (som idag 
är anställda som undersköterska). 
En annan utmaning är att det vid 
anställning av kvalificerad arbets-
kraft så har urvalet blivit alltmer 
begränsat.

Behovet av kommunala arbetsmark-
nads- insatser bedöms fortsätta 
under de kommande åren. Då flera 
utsatta grupper, bland annat ungdo-
mar och flyktingar, saknar a-kassa 
kommer sannolikt efterfrågan på 

försörjningsstöd att ligga på en fort-
satt hög nivå.

Det förändrade ersättningssystemet 
för mottagande av ensamkommande 
ställer krav på omställning av verk-
samheten. Samtidigt ska verksam-
heten tillförsäkra den enskilde bra 
uppväxtvillkor under placeringsti-
den. En oro är den växande andelen 
barn med psykisk ohälsa. 

Den framtida flyktingtillströmning-
en är osäker och försvårar planering 
av insatser. Tillströmningen påver-
kar samtliga av socialnämndens 
verksamhetsområden. 

En utmaning är att finna och ut-
veckla arbetsmetoder som bidrar till 
integration och inkludering i sam-
hället.

Våld i nära relationer är ett stort 
samhällsproblem och inbegriper 
såväl 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 fortsätta att 
utveckla det förebyggande arbetet 
mot våld i nära relationer.

Samverkan och fokus på de riktigt 
tidiga barnaåren, skolgång och 
föräldraskap blir därför viktigt för 
att skapa bättre uppväxtvillkor, 
vilket i sin tur bör leda till väsentligt 
minskade behov av insatser från 
socialtjänsten.

Det har skett en ökad efterfrå-
gan av gruppbostadsplatser inom 
funktionshinderområdet. Det kan 
konstateras att fler platser behöver 
skapas till målgruppen.

Arbetet med utvecklingsstrategin 
har utgått från våra framtida utma-
ningar som bland annat innefattar 
verksamhetsutveckling med stöd 
av teknik, en åldrande befolkning, 
attraktivitet som arbetsgivare samt 
ständigt brukarfokus i våra verksam-
heter.

Förvaltningen har under året varit 
aktiv i arbetet med utvecklingsstra-
tegin i samverkan med andra för-
valtningar samt implementerat den 
i alla våra verksamheter. Samtliga 
enheter har arbetat med att priorite-
ra egna förbättringsarbeten kopplat 
till utvecklingsstrategin. För att 
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Anna-Lena, Hästskon.

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 120 063 101 5996 115 172
Personalkostnader -231 976 -228 857 -225 314
Kapitalkostnader -942 -1 682 -977
Övriga kostnader -113 777 -107 704 -119 014
Nettokostnad -226 631 -236 646 -230 133

skapa delaktighet och ett likvärdigt ar-
betssätt har varje enhet genomfört en 
utvecklingshalvdag tillsammans med 
förvaltningens stödfunktioner. Detta är 
en del av det systematiska kvalitetsar-
betet och ett led i få en uppfattning av 
helheten i vårt arbete. Personalen har 
upplevt utvecklingshalvdagarna som 
mycket positiva. En önskan finns om 
mer tid för liknande arbete i framtiden.

De förvaltningsövergripande förbätt-
ringsarbetena kopplat till utvecklings-
strategin som prioriterats inför kom-
mande år är: 

Värdegrundsarbete med fokus på 
bemötande. 

För visionen ska bilanvändning, gene-
rationsöverskridande aktiviteter initie-
ras utbildning i barnkonventionen och 
förutsättningar för mer brukarmed-
verkan vid förbättring/utveckling av 
verksamheten skapas. 

För nämndens mål ska en handlings-
plan för verksamhetsutveckling med 
stöd av teknik arbetas fram, 

Implementering av verksamhetssyste-
met Stratsys ska genomföras.

Struktur för användande och be-
arbetning av olika verksamhetsre-
sultat arbetas fram. Verka för att 
alla verksamheter får kontinuerliga 
arbetsplatsträffar (APT). Arbetet med 
utvecklingsstrategin fortsätter under 
kommande år.
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Verksamhetsmått Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Försörjningsstöd, total kostnad 10 071 12 856 14 550

Placeringar 0-20 år familjehem, total kostnad 7 481 6 734 5 142
Antal placeringar per år 32 33 32
Antal årsplatser 19,0 20,8 20,6
Antal placeringsdygn 6 921 7 606 7 510
Vårdkostnad per dygn 1 081 885 685

Instution vuxna, total kostnad 4 691 4 502 1 922
Antal placeringar per år 13 19 9
Antal placeringsdygn per år 1 182 2 855 1 351
Vårdkostnad per dygn 3 969 1 577 1 423

Instution barn, total kostnad 2 728 4 043 3 281
Antal placeringar per år 6 12 10
Antal placeringsdygn per år 1 397 2 337 1 816
Vårdkostnad per dygn 1 953 1 730 1 807

Medicinskt färdigbehandlade, total kostnad 39 0 10
Antal dygn 7 0 3

Särskilt boende enl SoL
Antal pensionärer över 65 år med plats i särskilt boende 121 136 135

Vårdboende
Kostnad per plats, tkr 510 541 532
Kostnad per dygn, kr 1 398 1 481 1 458

Gruppbostadför dementa
Kostnad per plats, tkr 654 642 631
Kostnad per dygn, kr 1 792 1 759 1 729

Korttidsplatser, äldreomsorg
Kostnad per plats, tkr 663 589 579
Kostnad per dygn, kr 2 152 2 051 1 910
Antal vårddagar 2 775 2 873 3 031

Hemtjänst
Antal pensionärer över 65 år med hemtjänst i eget 
 boende

322 324 296

Andel (%) pensionärer över 65 år med hemtjänst 12,1 12,4 11,6

Personlig assistans
Antal ärenden 45 34 37
Bruttokostnad LASS, tkr 45 666 47 545 50 004
Nettokostnad LAA, tkr 16 317 14 121 12 751
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Stefan Gustafsson 
Ordförande

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

För att säkerställa dricksvattenkvali-
teten så tas varje vecka vattenprover 
och resultatet följs upp för att justera 
dosering och hantering av vattnet innan 
det når konsumenterna. Utfall 2016 är 
8,7 %.

Att gång- och cykelvägar ska byggas ut 
för att skapa en trafiksäkrare miljö 
Utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet 
ska minst vara 700 m/år. Utfall 2016 är 
270 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 3,30 under 2016 
på en fyragradig skala. Utfallet 2016 
blev 3,40 av 4.

Viktiga händelser under året
Två större organisationsförändring-
ar har processats under 2016 och ny 
organisationsordning gäller från den 
1 januari 2017. Sävebo AB tar över 
kommunens fastighetsförvaltning och 
Njudung Energi AB tar över VA och ren-
hållning. Ansvaret för de kvarvarande 
delarna av tidigare tekniska förvaltning-
en organiseras från den 1 januari 2017 
tillsammans med kultur- och fritids-
förvaltningen i den nybildade service-
förvaltningen. I samband med detta tar 
gata-/parkenheten över verksamheter 
som rör exploateringsmark, arrenden, 
skogsförvaltning och administrationen 
gällande återvinningsstationer. 

Under 2016 har fastighetsenheten bland 
annat genomfört ombyggnationer i 
skolan i Vrigstad och projekteringar har 
genomförts för nya förskoleavdelningar 
i Vrigstad, Rörvik och Stockaryd.

Gata-/parkenheten anlade en ny lek-
plats anlades i Rörvik. Man påbörjade 
också arbetet med att anlägga vägnät 
och annan infrastruktur för det nya 
bostadsområdet på Eksjöhovgårdsäng-
en i Sävsjö. VA-nätet har byggts ut till 
Gåvan och Källeryd. Inkluderingspro-
jektet Grogrund skapades och startades 
upp för att utbilda framtida parkarbe-
tare. Gatubelysning och VA-ledningar 
förnyades på ett antal vägsträckor i 
Sävsjö. Verksamheten var också delaktig 
i arbetet med ny fordonsadministration. 
I samband med musikfestivalen Sävsjö 
Celebration utfördes kommunala tek-
niska tjänster som ett stöd till arrange-
manget.

Mini-ÅVC, återvinningscentral på plats 
i kommunen, har provats under året, 
detta fortsätter under 2017.

Inom kommunal service påbörjades en 
ny upphandling av livsmedel, med målet 
att slutföras i början av 2017.

Personal
I samband med omorganiseringarna 
har den tillförordnad tekniska chefen i 
slutet av 2016 gått tillbaka till ordinarie 
tjänst. Tjänsten teknisk chef ersätts inte, 
förvaltnings-chefsuppdraget samordnas 
från den 1 januari 2017 för hela service-
förvaltningen.

Ekonomisk analys
Gata/Park-enheten har överskridit 
budgeten med 390 tkr på grund av öka-
de snöröjningskostnader under första 
tertialet av 2016. Utfallet för Gata/Park 
ligger dock under den prognos på 450 
tkr som lämnades i samband med bud-
getuppföljningar.

Både VA-och renhållningsverksamheter 
har överträffat sina prognoser för 2016 
med +3.858 tkr respektive +500 tkr. 

Fastighetsenhetens resultat landar på 
2.320 tkr med 872 tkr under de budge-
terade värdena och detta på grund att 
ingen reglering av rörliga kostnader har 
skett under 2016.

Tekniska utskottet
Utskottet ansvarar för verksamheterna gata, park, vatten och avlopp samt renhållning och fastigheter. 

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

Antal ledamöter i 
nämnden 
4

Nämndkostnad per 
invånare
1 879 kronor

Antal anställda
112 stycken

Investeringar 2016
20 744 tkr

Budgetavvikelse:   
Tot +5 502 tkr

Skattefinans. 1 145 
tkr

Marcus Tingvall 
Tillförordnad förvaltnings-
chef
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Resultatet för bostadsanpassningar 
visar på 197 tkr under anslagna bud-
getramar och prognosen för 2016.

Kostenheten redovisade intäktsö-
verskott (+280 tkr) för tredje året 
i rad. Reglering mellan barn- och 
utbildningsnämnden och socialför-
valtningen har skett med -471 tkr 
respektive 750 tkr. Både lokalvård-
senheten och vaktmästeri har upp-
nått de prognostiserade resultaten.

Tekniska utskottet har förbrukat 
20.743 tkr dvs 62,6% av den anslag-
na investeringsbudgeten på 33.125 
tkr. För investeringar i fordon och 
maskiner redovisas 2.060 tkr vilket 
utgör 206% av årets budget för 
anskaffning av fordon och maskiner. 
Detta överskridande kan förklaras 
med ökade behov av att förnya ma-

skinparken samt fördröjd anskaff-
ning av  Scania-lastbilen.

Internationellt arbete
Tekniska förvaltningens arbete 
bedrivs till största del inom kom-
mungränsen. Samarbete och erfa-
renhetsutbyte förs med intilliggande 
kommuner. Något internationellt 
arbete har inte bedrivits under 2016.

Framtiden och arbete med 
utvecklingsstrategin
Tekniska nämnden har formulerat 
fyra mål för 2017 kopplade till ut-
vecklingsstrategin: 

Sävsjös trädgård ska utvecklas och 
varumärket förädlas. 

Personalen inom verksamheterna 
ska uppleva god trivsel och vara 
ambassadörer.

Ett aktivt arbete att genomföra ef-
fektiviseringar inom energiområdet 
ska inledas.

Upplevelsen kring måltider ska 
förbättras.

Inom måltidsservicen ska upplevel-
serna kring måltiderna ytterligare 
förbättras.

Samtliga verksamheter har upp-
draget att utforma, genomföra och 
utvärdera aktiviteter kopplade till 
mål, vision och värdegrund. 

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 166 433 159 321 163 190
Personalkostnader -49 277 -51 272 -50 287
Kapitalkostnader -32 3559 -33 521 -34 964
Övriga kostnader -106 169 -101 452 -102 176
Resultat/Nettokostnad total -21 372 -26 924 -24 237
Resultat/Nettokostnad exkl VA -25 179 -26 873 -26 963
Resutlat/Nettokostnad exkl kollekt. -25 679 -26 873 -26 488

Verksamhetsmått Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Beläggningsunderhåll, kr/m2 ** ** 0:92
Vinterväghållning, kr/m2 1,91 1,59 0,51
Barmarksrenhållning, kr/m2 0,77 1,02 0,90
Gatubelysning, kr/ljp 606 681 605
Skötselkostnad stb-väg, kr/lpm 16,56 17,13 10,87
Skötselkostnad utfartsväg, kr/lpm 8,72 8,92 6,08
Gårdsbelysning, kr/ljp 168 102 153
Sopkärl, st ** 4 594 4 543
Hushållsavfall, ton ** 2 235 2 166

Tillagningskök, st 5 5 5
Årlig städkostnad, kr/m2 256 253 247
Lekparker, st 18 22 25
Bidragsutbetalningar bostadsanpassning, tkr 1 269 1 899 1 623
Planerat underhåll fastighet, kr/m2 74,83 86,00 74,30*
Akut underhåll fastighet, kr/m2 19,85 19,56 18,47
Rörliga kostnader fastighet, kr/m2 212,81 203,64 208,60
Skogsavverkning, m3 fub. 3 096 3 350 4 100
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Mål och måluppfyllelse
Att arbeta för att Sävsjö fritidsgård 
utvecklas till att bli ett allaktivitets-
hus
Mäts genom antal deltagande barn 
och ungdomar inom den kommuna-
la fritidsgårdsverksamheten.

Antalet besökare har ökat från 2015 
till 2016 med 3 % i den ordinarie 
fritidsgårds-verksamheten. Den 
största ökningen ser vi dock i lovak-
tiviteterna där deltagandet ökade 
med 130 %. Främst på grund av våra 
sommarlovsaktiviteter.

Att skapa goda förutsättningar för 
idrott, rekreation, friluftsliv och 
kulturupplevelser för barn och 
ungdomar.
Mäts i antalet deltagartillfällen i för-
eningslivets aktiviteter för barn och 
ungdomar i åldern 7-19 år.

Det totala antalet aktivitetstillfällen 
som genomfördes hösten 2015 och 
våren 2016 är 68 536, detta är 1 631 
färre tillfällen än samma period 
föregående år. Anledningen till detta 
är att en större förening har avslutat 
sin verksamhet i kommunen. 

Viktiga händelser under året
Sävsjö Camping har varit ett tillfäl-
ligt evakuerings-boende på uppdrag 
av Migrationsverket. Detta gav förut-
sättningar för en ökad kvalitet och 
hög kundnöjdhet på campingen.

 ”Supersommar” – betydande stats-
bidrag gavs till gratis sommarlovsak-
tiviteter för barn och unga. Detta var 
år ett av fyra.

Flera integrationssatsningar på 
fritidsgårdar och bibliotek, (Lillotek, 
Unga Vuxna och Mitt Liv). Även 
integrationsbidrag till föreningslivet 
beviljades.

Simskoleverksamheten på Familje-
badet ökade.

Personal
Sävsjö Bibliotek/Fritidsgård/Tu-
rism har utvecklat säkerhetsrutiner, 
främst efter återkommande hotsitu-
ationer kring lokalerna.

Fritidsgårdarna har fortsatt utveck-
lats mot ett kontinuerligt arbetslag. 
Detta har inneburit färre timanställ-
da samt möjliggjort förstärkning på 
kultur- och fritidsförvaltningen samt 
projektledning av gemensamma 
satsningar tillsammans med biblio-
tek och skola.

Förstärkning i Familjebadets perso-
nalstyrka har genomförts.

Ekonomisk analys
Verksamheterna har följt budget 
på ett bra sätt. Överskottet beror 
på kraftiga externa tillskott såsom 
kostnadstäckning för evakuerings-
boende, statligt sommarlovsstöd, 
regionalt integrationsprojekt och 
internkommunala integrationssats-
ningar.

Internationellt arbete
Vi har under 2016 inte drivit några 
egna internationella utbyten. Vi är 
en del i Sävsjö kommuns arbets-
grupp kring internationella frågor.

Framtiden och arbetet med 
utvecklingsstrategin
Kultur- och fritidsnämndens mål för 
2017 är kopplade till utvecklingsstra-
tegin.  

Vi ska arbeta för en större andel del-
tagare, i förhållande till befolknings-
mängd, i verksamheter kopplade till 
nämndens ansvarsområden.

En ekonomisk besparing genom 
energibesparande åtgärder ska göras 
i driften av våra anläggningar.

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

Korta fakta
Verksamhet
- Politisk verksamhet, adminis-
tration 
- Familjebad 
- Idrotts,- fritids- och turist-
anläggningar 
- Biblioteksverksamhet 
- Bidragsverksamhet 
- Fritidsgårdar och lov-
verksamhet 
- Programverksamhet 
- Konsumentvägledning

Antal ledamöter i nämnden 
7

Nämndkostnad per invånare 
1 818 kronor 

Antal anställda
21 tillsvidare anställda

Investeringar 2016
802 tkr

Budgetavvikelse:
+384 tkr (+1,8%)

Susanne Sjögren 
Ordförande

Ola Bengtsson 
Kultur- och fritidschef
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Genom samverkan med interna och 
externa parter ska allaktivitetshus 
utredas. 

All personalen inom verksamheten 
ska uppleva att Sävsjö kommun är 
en arbetsplats de kan rekommende-
ra. 

Anordnande av kulturting i anslut-
ning till höst/läslovet, vars inrikt-
ning fokuseras mot kulturaktiviteter 
samt starta upp prova-på-verk-
samhet inom kulturområdet under 
hösten.

Införande av ett webbaserat system 
för föreningars ansökningar om 
lokalt aktivitetsstöd, andra bidrag 
samt bokningar. Detta kommer att 
innebära förenklingar för föreningar 
och handläggare. 

I vår strävan att ständigt utveckla 
stadsbiblioteket till att bli en ännu 
attraktivare mötesplats är det önsk-
värt att Sävsjö fritidsgård och turist-
byrån finns i samma byggnad. Detta 
leder till en bredare verksamhet och 
ger möjligheter till gemensamma 
satsningar, som oavsett ålder, bak-

grund och olikheter, tar tillvara våra 
invånares tillgångar och förmågor.

Verksamheten ska också arbeta vi-
dare med digital utveckling och ökad 
tillgänglighet.

För fritidsgården gäller ett fortsatt 
fokus på integration för unga vuxna 
samt samarbete med skolan i form 
av integrerande mellanstadieverk-
samhet.

Den statligt finansierade sommar-
lovsverksamheten ska fortsätta att 
utvecklas och kvalitetssäkras. 

Ständig utveckling av Familjebadet 
och dess verksamheter är nödvändig 
för att kunna bibehålla besöksanta-
let och även locka nya besökare till 
anläggningen.

Byte av ventilationsanläggning 
sker under sommaren 2017. Detta 
kommer att påverkar besöksantalet 
under ett antal månader. Teknisk 
kompetens ska säkerställas i verk-
samheten för service, underhåll och 
förebyggande åtgärder, liksom en 
uppgradering av kassasystemet. 

Större investeringar är att vänta i 
Familjebadet och på Hofgårdsvallen.

I och med personalförstärkningen 
i vaktmästeriet kan vi ta öka ambi-
tionsnivåerna gällande motionsspår 
och anläggningar.

Utveckling av spontanidrottsan-
läggningar såsom skateboardpark, 
nya omklädningsrum vid Hofgårds-
vallen, satsningar på förnyelsebar 
energi och utveckling av kommunala 
badplatser är prioriterade områden.

Översynen av bidragsnormerna 
ska färdigställas liksom införande 
av bidrag för spontanaktivitet för 
oorganiserade ungdomsgrupper 
och fortsatt satsning på föreningars 
integrationsarbete. 

Ett viktigt område att stärka är ock-
så att bredda förvaltningens kontak-
tytor med föreningslivet genom fler 
träffar och större tillgänglighet, både 
fysiskt och digitalt.

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 6 065 5 427 5 444
Personalkostnader -9 697 -9 569 -9 508
Kapitalkostnader -1 040 -1 040 -557
Övriga kostnader -15 980 -15 854 -15 135

Nettokostnad -20 652 -21 036 -19 756

Verksamhetsmått Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Sävsjö Sporthall, antal uthyrda timmar 2 290 2 166 1 977
Sävsjö Ishall, antal uthyrda timmar 1 490 1 489 1 490
Hofgårdsvallen fotboll, uthyrda timmar 1 653 564 808
Familjebadet, antal besökare 69 907 74 705 69 837
Fritidsgårdarna, antal besökare 5 629 5 474 6 646
Lokalaktiviteter,antal besökare 2 143 934 377
Antal aktiva låntagare 3 338 3 419 3 329
Antal mediautlån 76 024 81 205 82 536
Antal konsumentrådgivningsärenden 94 109 108
Antal föreningar som söker aktivitetsbidrag 
för barn-/ungdomsverksamhet 28 29 27
Totalt antal redovisade aktivitetstillfällen 
barn- och ungdomsverksamhet 68 536 70 167 64 569
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Sten Åke Claesson  
Ordförande 

Mål och 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 2016 har 584 ton kalk spridits ut 
i sjöar och vattendrag för att motverka 
försurning. Förvaltningen har genom-
fört ett projekt gällande biologisk åter-
ställning av Hjortsetån samt följt upp 
2015 års inventering av enskilda avlopp.

Att utbilda minst 8 % av Sävsjö kom-
muns invånare i skydd mot olyckor 
under 2016.
Räddningstjänsten har under 2016 
genomfört tillsyner enligt LSO och LBE. 
Utöver det har räddningstjänsten varit 
med på olika byggsamråd samt varit 
yttrandeinstans till olika myndigheter. 
Tillsammans har ovanstående händelser 
blivit ett hundratal olika ärenden.

Vi har även utbildat 769 personer inom 
brandskydd.

Viktiga händelser under året
Byggnation
Produktionen av småhus i kommunen 
har varit god. Dock inte på samma nivå 
som föregående år. Det är främst på 
landsbygden som nybyggnationen är 
som störst. De sista tomterna vid Slätt-
sjön har fått beviljade bygglov under 
året. Flerbostadshuset Kopparslagaren 
med 24 lägenheter samt Skruf Snus har 
beviljats bygglov och byggnationen är 
i full gång. Cirka 20 strandskyddsdis-
penser och förhandsbesked har också 
beviljats, vilket banar väg för framtida 
byggnation.

Miljö- och hälsoskydd
Under juni månad 2016 genomförde 
myndighetsförvaltningen en invente-
ring av enskilda avloppsanläggningar 
på fastigheter i området mellan Stigåsa 
och Rörvik. Totalt besöktes 66 fastig-
heter. Sammanlagt bedöms 73,6 % av 
de inventerade avloppsanläggningarna 
inom området som bristfälliga. En-
ligt Havs- och vattenmyndigheten bör 
åtgärdstakten ligga på 5% vilket inne-
bär för förvaltningen ett kontinuerligt 
inventeringsarbete.

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. Ett antal sanerings-
arbeten i samband med exploatering och 
infrastukturarbeten har genomförts eller 
påbörjats under året.

Avdelningen har också deltagit i ett 
länsgemensamt projekt om fordonstvät-
tar. Ett stort antal tillsyner har genom-
förts och krav på bästa möjliga teknik 
har ställts där verksamheter inte har 
nått upp till detta.

Som resultat av en stor inströmning av 
nyanlända till kommunen har behovet 
av bostäder och skolplatser ökat. Miljö- 
och byggavdelningen har under året 
fortsatt hantera många ärenden som 
kan kopplas till ett ökat behov av skol-/
förskoleplatser och bostäder.

Livsmedel
Under 2016 medverkade myndig-
hets-förvaltningen i ett länsgemensamt 
projekt om hantering av kebabkött. 
Syftet var att undersöka verksamheter-
nas hantering av kebab. Genom frågor 
och information till verksamheterna 
var målet att förbättra kunskapen kring 
hantering av kebabkött, om det skulle 
visa sig att den var bristfällig. Genom att 
medverka i länsgemensamma projekt 
skapas en samsyn över kommun-
gränserna. 

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 
1 221 kronor 

Antal anställda
11 heltids anställda 

36 deltidsbrandmän

Investeringar 2016
408 tkr

Budgetavvikelse: 
- 493 tkr

Maria Thulin 
Förvaltningschef
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Sverige jobbar för en enhetlig kon-
troll och genom projektet höjs inte 
bara verksamhetsutövarnas kunska-
per utan även kontrollmyndigheter-
nas gemensamma syn på kontrollen. 

Räddningstjänst
Räddningstjänsten har ryckt ut 
225 gånger under 2016. Detta är en 
ökning med 42 larm jämfört med 
2015. Ökningen beror till stor del 
på trafikolyckor samt bränder i skog 
och mark. Vi ser också en ökning av 
automatlarm. De största händelser-
na, där personal från vår kommun 
har medverkat, har skett i andra 
kommuner under året.

Personal
Under 2016 har miljö- och byg-
genheten fått en förstärkning av en 
miljöinspektör. Detta för att enheten 
ska kunna möta en ökad inström-
ning av ärenden.

Miljö- och byggenhetens miljösam-
ordnare har återträtt i tjänst efter sin 
föräldraledighet.

Räddningstjänsten har nyanställt 
fyra deltidsbrandmän i Vrigstad/
Stockaryd och tre deltidsbrandmän i 
Sävsjö. Det har anställts en ny ställ-
företrädande räddningschef. Med 
den utveckling som sker i samhället 
så ökar behovet av heltidsarbetande 
brandpersonal. Kommer uppdrag 
och larmfrekvens att öka som den 
har gjort de tre sista åren så kommer 
arbetsbelastningen inte att klaras 
med befintliga resurser.

Ekonomisk analys
Miljö- och byggenheten redovisar 
ett positivt resultat för 2016. Det 
beror dels på en positiv byggna-
tion i kommunen samt att enheten 
under året har minskat sina utgif-
ter. Räddningstjänsten belastas 
med ett minusresultat på grund av, 
bland annat, en markant ökning av 
larm samt nytt beredskapsavtal för 
deltidsbrandmännen. Ytterligare 
en orsak är att leasingkostnader för 
räddningstjänstens fordon belastar 
driftbudgeten. Myndighetsnämnden 
som helhet kommer att belastas med 
ett underskott för 2016.

Internationellt arbete
Myndighetsförvaltningen arbetar för 

närvarande inte med något interna-
tionellt arbete.

Framtiden och arbetet med 
utvecklingsstrategin
Miljö- och byggenheten
Myndighetsförvaltningens kompe-
tens är eftertraktad på arbetsmark-
naden. Det medför en hög persona-
lomsättning och en stor utmaning 
för förvaltningen att hitta ny per-
sonal. Under första kvartalet 2017 
behöver tre vakanta tjänster som 
miljöinspektör återbesättas. När va-
kanser uppstår innebär det en stark 
påfrestning på övriga medarbetare 
framför allt vid sjukskrivningar och 
föräldraledigheter. Förhoppningen 
är att miljö- och byggenheten snart 
ska vara fulltalig.

Den höga tillväxten i kommunen 
innebär också en hård press. För att 
säkerställa fortsatt hög kvalitet på 
det arbete som genomförs planeras 
för kvalitetshöjande åtgärder såsom 
upphandling av ett nytt

handläggarsystem, ökade möjlighe-
ter till digitalt arbete, utbildningar 
av personal samt arbeta fram nya 
och mer effektiva rutiner. 

Generellt har bygglovsärendena ökat 
genom åren. Antal ärenden påver-
kas dock av samhällsekonomiska 
förutsättningar. För närvarande är 
bostäder högt eftertraktade i Sävsjö. 
Då utbudet är lågt stiger priserna 
på begagnatmarknaden. Som en 
konsekvens av det ser vi en trend 
av att fler väljer nybyggnation. Det 
finns ett stort utbud av tomter i 
kommunen vilket troligtvis kommer 
att generera en ökning av bygglov-
sansökningar framöver.

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 år 2050. 

Arbetet med MIFO förväntas under 
de kommande åren kräva personal-
resurser motsvarande minst 1 hel-
tidstjänst på miljö- och byggenheten. 
För att klara detta måste priorite-
ringar av övrig tillsyn göras och viss 
tillsyn uteslutas. 

Servicemätningar av kommunens 
myndighetsutövande gentemot före-
tag har genomförts 2011 samt 2014. 
Då resultaten jämfördes framkom 
positiva förändringar. Mest nöjda 
var företagen med tillgängligheten 
till förvaltningen och effektiviteten 
av myndighetsutövandet. Förvalt-
ningen kommer fortsättningsvis att 
göra kontinuerliga servicemätningar.

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

Samhällstrukturen påverkar uppdra-
get och tid för att följa med i detta 
måste avsättas.

Det vi märker är att klimatpåverkan 
med snabba förändringar i vädret 
påverkar vår verksamhet. Detta 
föranleder en ökad frekvens av 
insatser men även en planering för 
att möta dessa typer av händelser. 
Det tydligaste under året är de låga 
grundvattennivåerna och vårt arbete 
med att transportera dricksvatten 
till drabbade kommuninvånare. Ett 
annat tydligt exempel är det höga 
antalet mark- och skogsbränder.

Rekrytering av deltidspersonal 
är svårare nu än förr. Vi behöver 
nyrekrytera deltidsbrandmän och 
måste försöka möta detta behov 
med nya infallsvinklar i hur vi kan 
besätta beredskapspersonal på våra 
brandstationer. Vi strävar efter att få 
in kvinnor i vår operativa verksam-
het och vill under året som kommer 
återigen verka för att kunna anställa 
fler kvinnor inom räddningstjänsten.

För att kunna ge alla kommunme-
dborgare lika god service så måste 
vi öka mångfalden inom vår egen 
organisation. 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 
vår samverkan mellan räddnings-
tjänsterna i länet. Vi har sett åtskil-
liga fördelar som vi kan dra nytta av, 
när vi samarbetar över gränserna i 
den operativa verksamheten. 

Den stora branden i Vaggeryd är 
ett exempel på detta där cirka 120 
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brandpersonal från hela länet sam-
verkade på ett förtjänstfullt sätt.

Vi ser mer och mer fördelar även 
inom de andra delarna i vår verk-
samhet exempelvis:förebyggande 
frågor och seminarium, framtagande 
av kartunderlag i sweref 99, gemen-
samma övningar på Axamo med 
mera. Allt detta leder till en kompe-
tenshöjning för länets räddnings-
tjänster.

Samverkan inom F-samverkan
F-samverkan är en grupp som består 
av alla räddningschefer i länet, 
regionen (landstingets beredskap-
senhet), polismyndigheten, försvars-
makten samt länsstyrelsen.

Vi har i detta gemensamma forum 
kunnat föra en snabb och effektiv 
dialog mellan kommunerna och 
övriga i denna grupp. Det har gjorts 
analyser av läget via kommuner-
nas beredskapssamordnare och 
en utsedd analysgrupp som följer 
lägesutvecklingen i länet och även 

i hela Sverige kontinuerligt. Vi som 
kommun har med denna gemen-
samma analys från F-samverkan 
kunnat följa utvecklingen och möta 
förändringar i ett tidigt skede. Med 
de kompetenser som finns i denna 
grupp så blir vi otroligt effektiva i 
samverkan. Under året har en extra 
analysgrupp bildats som arbetat med 
den låga grundvattenivån. 

Arbetet med utvecklingsstrategin
Myndighetsnämndens arbetar på 
följande sätt för att visionen och 
värdegrunden i utvecklingsstrategin 
ska förverkligas: 

Myndighetsnämnden bidrar genom 
tillsyn och bygglov, till att utbild-
nings- och barnomsorgslokaler, är 
ändamålsenliga och hälsosamma.

Att livsmedel hanteras på ett sätt 
som motverkar ohälsa samt att 
kemikalier hanteras i enlighet med 
gällande lagstiftning. 

Nämnden bidrar till att motverka 

tillkomsten av nya föroreningar och 
miljö- och hälsoskador från historis-
ka föroreningar.

Genom tillsyn och information 
bidrar nämnden till att företag, 
verksamheter och enskilda agerar på 
ett sätt som främjar uppfyllandet av 
miljö- och klimatmål.

Nämnden behandlar alla lika i sin 
handläggning av ärenden, oavsett 
ålder, kön, etnicitet, religion, social 
status och sexuell läggning.

Nämnden arbetar för att skapa för-
ståelse för dess arbete så att företag, 
verksamheter och enskilda känner 
sig delaktiga och uppmuntras att ta 
egna initiativ.

Byggpristagare 2016,  Rikard och Karin Gustavsson.
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Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 5 563 5 181 5 804
Personalkostnader -12 110 -12 017 -11 396
Kapitalkostnader -692 -692 -677
Övriga kostnader -6 672 -5 890 -6 302
Nettokostnad -13 911 -13 418 -12 571

Verksamhetsmått Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Antal larm räddningstjänst 225 183 167
Antal utbildade i skydd mot olyckor 769 859 688

Bygglovärenden 151 188 164
Anmälningar enligt PBL 49 57 54

Byggarbetsplatsbesök 30 36 22
Strandskyddsärenden 7 15 7
- varav landsbygdsutveckling 1 6 6
Förhandsbesked 13 4 7
Detaljplaneärenden 4 5 9
Utstakningsärenden 61 62 78
Värmepumpsanläggningar 30 51 55
Enskilda avloppsanläggningar 98 198 46
Ärenden förorenad mark 13 15 24
Tillsynsobjekt miljöskydd 91 83 79
Antal miljöinspektioner 71 67 70
Antal tillsynsobjekt miljöskydd med minst ett tillsyns-
besök

80 83 65

Miljöinspektioner/antalet tillsynsobjekt 0,78 0,81 0,9
Tillsyn tobak och receptfria läkemedel 23 21 19
Antal inspektioner tobak och receptfria läkemedel 23 1 16
Antal tillsynsobjekt tobak och receptfria läkemedel med 
minst ett tillsynsbesök

1,0 0,05 1

Tillsynsobjekt livsmedel 93 94 85
Antal livsmedelsinspektioner 95 82 97
Andel tillsynsobjekt livsmedel med minst ett tillsyns-
besök

1,02 1,0 1,0

Livsmedelsinspektioner/antalet tillsynsobjekt 1,02 0,87 1,01
Livsmedelsprover - - -
Mängd kalk (ton) 584 584 727
Kostnad (kr) per ton kalk 1 576 1 589 1 436
Antal vattenprover inom kalkningsverksamhet 42 98 95
Planerad vattenprovtagning/genomförd vattenprov-
tagning 

0,4 0,9 1,0

andel godkända strandbadvattenprover 1,0 1,0 1,0
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Hugo Cruz  
Ordförande

Mål och 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 
1 mars varje år kontrolleras att ställ-
företrädarna 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 2016.

Viktiga händelser under året
Antalet anvisningar av ensamkomman-
de barn har minskat betydligt, men 
ett antal barn har flyttat in från andra 
kommuner, vilket gör att dessa ärenden 
fortfarande ligger på en hög nivå.

Personal
Verksamheten har tillfällig förstärkning 
från februari 2016.

Ekonomisk analys
Överförmyndarnämnden redovisar en 
positiv avvikelse från budget. Kostnad 
för personal samt arvoden har varit 
lägre än budgeterat. På grund av detta 
är även intäkterna, vilka är en direkt 
ersättning för vissa arvodeskostnader, 
lägre än förväntat.

Framtiden och arbete med 
utvecklingsstrategin
Inströmningen av ensamkommande 
barn är för närvarande låg och det 
bedöms troligt att det fortsätter vara 
låga nivåer så länge den begränsande 
lagstiftningen gäller. Vi får dock plane-
ra för att ensamkommande barn är en 
varaktig och betydande del av verksam-
heten.

Under förutsättning att regeringens 
förslag om förändrat ersättningssystem 
för mottagandet av ensamkommande 
barn träder i kraft som förväntat under 
2017 kommer överförmyndarnämnden 
att sakna full täckning genom statsbi-
drag för de kostnader som uppstår för 
godmanskap för ensamkommande barn.

Nya lagstiftningar om framtidsfullmak-
ter samt anhörigbehörighet väntas träda 
i kraft under 2017. Det är oklart i vilken 
utsträckning dessa regler kommer att 
påverka behovet av godmanskap. 

Det finns ett fortsatt behov av att rekry-
tera ställföreträdare till alla typer av god 
man- och förvaltarskap, samt en svårig-
het att hitta lämpliga ställföreträdare till 
mer komplicerade uppdrag.

Överförmyndarnämndens övergripande 
mål, att utöva tillsyn över ställföreträd-
ares verksamhet, har en tydlig koppling 
till Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi. 
Gode män och förvaltare ska bevaka 
sin huvudmans rättigheter inom olika 
områden vilket gör att den enskilde, ge-
nom att till exempel få del av samhällets 
insatser, ges större möjlighet till delak-
tighet och jämlika villkor.

Samma objektiva, grundläggande krav 
ställs på alla som är intresserade av att 
få uppdrag som god man/förvaltare 
oavsett bakgrund. 

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden - en kommunal tillsynsmyndighet. 

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

Antal ledamöter i 
nämnden 
3

Nämndkostnad 
per invånare 
145 kronor 

Antal anställda
2

Investeringar 2016
Inga

Budgetavvikelse: 
+ 146 tkr

Ann-Charlotte Bardh 
Gunnarsson 
Handläggare
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Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 1 725 2 063 1 156
Personalkostnader -3 086 -3 416 -2 150
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -286 -440 -299
Resultat/Nettokostnad -1 648 -1 793 -1 294

Verksamhetsmått Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

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

0,017 0,01 0,01

Arvode/ärende 8 216 8 776 7 722
Nettokostnad/ärende 6 564 10 520 8 052
Från och med 2016 ingår samtliga typer av ärenden i beräk-
ningen av nyckeltal.

En god man betyder mycket för självständigheten.
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Bengt Persson  
ordförande 

Viktiga händelser under året
Under 2016 har inga val genomförts 
varför verksamheten varit i stort sett 
vilande.

Personal
Ingen anställd personal.

Ekonomisk analys
Inga kostnader har registrerats under 
2016, varför budgeten på 5 tkr är orörd. 

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 2016
Inga

Budgetavvikelse
 + 5 tkr
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Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 0 0 0
Personalkostnader 0 0 -3
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader 0 -5 -3
Resultat/Nettokostnad 0 -5 -6

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 %

Valarbete.
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Björn Svensson  
Ordförande 

Viktiga händelser under året
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 2016 har revisorerna utöver 
årsbokslut och delårsrapport, särskilt 
granskat:

• Granskning av gymnasieskolan.

• Övergripande granskning av kom-
munstyrelsen.

• Övergripande granskning av övriga 
nämnder.

• Kommunens flyktingmottagade.

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

Ekonomis analys
Bokslutet redovisar ett resultat något 
bättre än budget.

Framtiden
Granskningar under 2017 kommer att 
ske i enlighet med beslutad revisions-
plan.

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 
51 kronor 

Antal anställda
Inga

Investeringar 2016
Inga

Budgetavvikelse
+21 tkr (+3,5%)
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Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 0 0 0
Personalkostnader -163 -204 -204
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -412 -392 -386
Resultat/Nettokostnad -575 -596 -590

Starkare tillsammans.
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Verksamhet
Under året har verksamheten främst 
förberetts inför organisationssam-
manslagning med Vetab och bil-
dandet av Njudung Energi Sävsjö 
AB som från och med 2017-01-01 är 
VA-huvudman i kommunen.

En del av projektet VA Vallsjön har 
slutförts, Källeryd är numer ansluten 
till det kommunala ledningsnätet 
även på spillvattensidan. Upphand-
lingen är genomförd och entrepre-
naden kommer att påbörjas under 
första kvartalet 2017 och pågå fram 
till kvartal 2 2018. 

Hultagårds reningsverk är i dåligt 
skick och projektering med överfö-
ringsledningar mellan Sävsjö och 
Hultagård är genomförd. Kvarståen-
de arbete är markavtal och entrepre-
nadarbete.

Pumpstation ön i Vrigstad är flyttad. 
Ett större ledningsarbete gjordes i 
samband med detta vilket har gett 
avsevärt mindre inläckage då även 
ledningar liggande längs med Vrig-
stad ån flyttades.

En sträcka på 180 meter i Graning-
evägen har fått sina vattenledningar 
utbytta.

En ny vattenanslutning från Vrigstad 
vattenverk har byggts för att minska 
sårbarhet från matarledning.

En sträcka på 145 meter har totals-
anerats på Sturevallsgatan och nya 
spill- vatten- och dagvattenledningar 
har lagts dit. 

Ett nytt bostadsområde har påbör-
jats i Eksjöhovgårdsängen med 16 
nya anslutningar till kommunalt VA.

Personal
Inga förändringar i personalgruppen 
2016.

Ekonomis analys
Vatten- och avloppsverksamheten 
redovisar ett positivt resultat 3 807 
tkr.

Framtiden
Med en gemensam organisation i 
Vetlanda och Sävsjö kommer en hel 
del energi att läggas på att få ihop 
två olika organisationer för att få 
en så effektiv drift och organisation 
som möjligt. Samt kunna möta de 
stora utmaningar som VA-sidan 
står inför under de kommande åren. 
Både i form av ökad reinvestering 
i ledningsnät men även i form av 
ökade miljökrav.

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 RKRs 
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 ut-
skott för allmänna och tekniska frå-
gor och förvaltningens gemensamma 
administration belastar budgeten 
med 23 % (221 tkr). Interna tjänster 
för IT och telefoni belastar verk-
samheten. Gemensamma kostnader 
avseende kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen eller central förvalt-
ning belastar inte VA-verksamheten.

Särskild redovisning av VA-verksamheten
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Särskild redovisning av vatten- och avloppsredovisning

Resultaträkning

Belopp i tkr
Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Rörelsens intäkter Not 1 24 713 25 192
Rörelsens kostnader Not 2 -17 959 -17 770
Avskrivningar -4 756 -4 785

Rörelseresultat
Finansiella intäkter 0 0
Finansiella kostnader Not 3 -1 998 -2 637

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

Investeringar 9 238 7 615

Nettoomsättning 28 520 27 918

Balansräkning

Verksamhetsmått
Bokslut 

2016
Bokslut 

2015
Anläggningstillgångar Not 5 89 625 84 309
Pågående investeringar Not 5 9 504 0
Omsättninsgtillgångar Not 6 - 6 157 -2 359
Summa tillgångar 92 972 81 959

Eget kapital 0 0
Avsättningar 0 0
Långfristiga skulder Not 7 99 129 84 309
Kortfristiga skulder Not 8 -6 157 -2 359
Summa eget kapital 
och skulder 92 972 81 959

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Not 9 Se not

Det livsviktiga vattnet.
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Särskild redovisning av vatten- och avloppsredovisning

Verksamhetsmått
Bokslut 

2016
Bokslut 

2015
Bokslut 

2014
Råvattentäkt, antal 7 7 7
Vattenverk, antal 7 7 7
Avloppsreningsverk, antal 8 8 8
Pumpstationer, antal 23 23 23
Antal vattenmätare, antal 2 985 2 975 2 975
Vatten, km 111,2 110,2 110,2
Spillvatten, km 111,4 108,4 108,4
Dagvatten, km 93,5 93,5 93,5
Producerad vattenmängd, milj m3 0,84 0,79 0,79
Finansieringsgrad VA-taxa, % 100% 100% 100%
Driftavbrott i vattenleveranser,  
> 10 abonnenter drabbats över 24 h 0 0 0
Vattenläckor på ledningsnät 21 24 24
Vattenanalyser med anmärkning, % 8,7 2,3 2,3
Fastigheter drabbade av källöversvämningar, antal 2 0 0

Noter
Belopp i tkr  Bokslut 2016  Bokslut 2015

Not 1 Rörelsens intäkter  
- varav 28 520 27 918
Anläggningsavgifter 0 0
Periodiserade anläggningsavgifter 89 113

Rörelsens intäkter  
- varav
Brukningsavgifter 25 163 24 370
Dagvattenhantering (kommun) 200 200
Externt brandvatten (kommun) 740 740
Gatuvattning (kommun) 715 715
Externt slam (kommun) 690 690
Uppdrag familjebad (kommun) 165 150
Övriga intäkter 758 940
Kortfristig fodran på abonnentkollektivet  
(årets underskott + / årets överskott -)                 -3 807 -2 726

Not 2 Rörelsens kostnader  
- varav 17 959 17 770
Gemensamma kostnader (förvaltning och nämnd) 0 93
Pensionskostnader avseende pensionsrätt intjänad före 1998 (inkl. 
löneskatt) 159 145

Not 3 Finansiella kostnader 1 998 2 637

Not 4 Årets resultat
Årets underskott hanteras som kortfristig fordran.  
Se omsättningstillgångar. 3 807 2 726
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Särskild redovisning av vatten- och avloppsredovisning

Noter
Belopp i tkr  Bokslut 2016  Bokslut 2015

Not 5 Anläggningstillgångar
Inventarier:
Ingående värde 1 271 1 458
Just ingående balans 0 0
Årets investeringar 0 0
Årets avskrivningar -187 -187
Årets försäljning 0 0
Nedskrivningar 0 0
Utgående värde 1 084 1 271

Ackumulerade investeringar 2 526 2 526
Ackumulerade avskrivningar 1 442 1 255

Fastigheter/anläggningar:
Ingående värde 83 038 83 141
Årets investeringar 11 563 4 490
Årets avskrivningar -6 061 -4 593
Utgående värde 88 541 83 038
Pgående ny,till,ombyggn 9 504 0

Ackumulerade investeringar 204 034 192 471

Ackumulerade avskrivningar 115 494 109 433
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
Överskott år 2015 -2 726 -2 726
Överskott år 2016 -3 807 -2 350
Fordran på abonnentkollektivet (årets underskott/överskott) -6 157

Not 7 Långfristiga skulder
Lån från Sävsjö kommun för anläggningstillgångar 99 129 80 640
Investeringsfond 0 0
Förutbetalda intäkter på anläggningsavgifter 5 830 3 669
Summa långfristiga skulder 99 129 84 309

Not 8 Kortfristiga skulder
Avräkning med Sävsjö kommun -6 157 -2 350

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

Therese Petersson 
Styrelseordförande

Mål och måluppfyllelse
En hyresgästundersökning ska genomföras 
för att mäta bolagets mål beträffande ökad 
trivselmiljö och god kvalitet.

Under 2016 har arbetet koncentrerats 
till att få en så god bild som möjligt över 
den stora grupp som står i kö till en 
bostad. Arbete har också inletts om att 
reformera kösystemet. 

På ett område ska bolaget kunna redovisa 
hur man medverkat till en utveckling av 
utökade boendemiljöer i kommunen.

Under 2016 färdigställdes ombyggnaden 
av kv Hasseln med målet att skapa ett 
modernt gruppboende och samtidigt 
renovera en av våra sämre fastigheter. 
Inflyttning skedde 1 maj 2016.

Nyproduktion i kv Kopparslagaren har 
påbörjats och entreprenaden sköts av 
Brantås Bygg som vann upphandlingen 
om att bygga 24 nya lägenheter.

Bolaget har också som målsättning att upp-
nå en uthyrningsgrad på minst 100 %

Uthyrningsgraden var vid årets slut 

100 %.

Viktiga händelser under året
Viktiga händelser under året

Urban Blücher tillträdde som ny VD 
efter det att Bo Widestadh gått i pension 
under våren 2016.

Gruppboendet på kv Hasseln färdigställ-
des och inflyttning skedde under våren.

Nybyggnationen av 24 st lägenheter 
på kv Kopparslagaren startades under 
hösten och beräknas vara färdigt till 
våren 2018.

Ett stort arbete under 2016 var för-
beredelserna inför den samordnade 
fastighetsförvaltningen som startade 
170101. Sävebo tog då över förvaltning-
en på alla kommunens fastigheter och 
i och med detta gick all personal från 
fastighets-avdelningen på kommunens 
tekniska förvaltning över till Sävebo.

Sävebo har under 2016 anlitat extern 
konsult som gått igenom underhållssta-
tus på alla våra fastigheter.

Under 2016 har bolaget gått igenom sitt 
affärssystem och beställt uppdatering 
och nya arbetsmoduler för att nå en 
högre effektivitet i sitt arbete.

Sävebo har under 2016 arbetat med er-
farenhetsutbyte och informationsutbyte 
inom bolaget mellan medarbetarna.

Personal
Under 2016 rekryterades en projekt-
ledare/nyproduktionsansvarig och en 
ny tjänst som förvaltningsutvecklare 
tillsattes med start januari 2017.

Under 2017 kan det bli aktuellt med en 
ny projektledare för att vi ska hinna med 
projekten på kommunens fastigheter.

Ekonomisk analys
År 2016 gav ett negativt resultat för 
Sävebo. Detta beror på flera stora re-
noveringsprojekt som avslutades under 
2016 men som startats under tidigare 
år. Vi har bland annat bytt/renoverat 
tak på Pinuten, Kantarellen och Rörvik 
1:185. Vi har bytt balkonger på Vilan 14 
och målat om Torkhagen 3 samt bytt 
ventilation på flertalet av Migrations-
verkets lägenheter och i samband med 
detta bytt kök. Vad gäller utemiljön på 
våra fastigheter har också stora resurser 
lagts ned på förbättringar.

Framtiden och arbete med 
kommunens utvecklingsstrategi
Sävebo kommer under 2017 att byta ut 
sin sista oljepanna mot förnybar energi. 
Vi kommer även arbeta med att förbätt-
ra utemiljö, sophantering med mera på 
våra fastigheter. Vi kommer även att 
utveckla en ny webbplats för att kunna 
ge bättre information till våra befintliga 
men även nytillkommande hyresgäster. 

Sävebo AB
Sävebo AB, Sävsjö kommuns allmännyttiga bostadsbolag med 477 lägenheter i Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd och Rörvik.

Korta fakta
Antal ledamöter 
5

Ägare 
Sävsjö kommun 100 
% 

Investeringar 2016
16 mkr

Budgetavvikelse
-1 434 tkr

Urban Blücher 
Verkställande direktör



65

Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 37 839 35 935 35 082
Personalkostnader -4 560 -4 242 -3 106
Övriga kostnader -32 306 -27 404 -29 161
Finansnetto -1 507 -3 389 -2 318
Resultat före dispositioner och 
skatt

-534 900 497

Verksamhetsmått Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Förvaltade lägenheter (antal) 477 477 466
Reparationer underhåll f-skötsel 14 506 11 495 11 430
Lediga lägenheter (antal 31 dec) 0 0 0
Soliditet, % 4,0 4,6 4,5
Avkastning på eget kapital, % neg 6,4 10,5

Första spadtaget till nybyggnationen av  
lägenheter på Kopparslagaren.
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Verksamhetsredovisning

Lena Persson 
styrelseordförande 2015

Mål och måluppfyllelse
Uthyrningsgrad
Bolaget har som mål att uthyrningsgra-
den ska vara 90 % och under 2016 har 
cirka 95 % varit uthyrt.

Verksamhetsöverskott
Ordinarie verksamhet ska lämna ett 
överskott. Budgeten var på + 1,2 Mkr 
men resultatet blir cirka + 4,4 Mkr.

Miljömål
Alla fastigheter ska vara anslutna till 
förnybar energi och det målet är upp-
fyllt.

Viktiga händelser under året
Tillbyggnationen av Skruven 1 påbör-
jades i september 2016. Skanska driver 
projektet och vann upphandlingen med 
ett anbud om 107,45 Mkr.

Ombyggnation på Fabriken 3, efter den 
brand som härjade 2015, slutfördes 
under 2016.

Håknatorp färdigställdes under våren 
men tyvärr så blev det en hyrestvist med 
hyresgästen North Chemical angående 
det hyresavtal som träffades i janua-
ri 2015. Hyresavtalet är uppsagt och 
förverkat.

Gästgivargården 1:235 har byggts om 
efter hyresgästen Rojos önskemål.

Utemiljön på Stockaryd 3:154, kon-
torshotellet, har genomgått en större 
ansiktslyftning.

Vi sålde Rörvik 1:155 för bokfört värde 
till hyresgästen Prepipe AB.

Personal
Urban Blücher tillträdde som ny VD 
efter Bo Widestadh.

Ekonomisk analys
Vi har under året gått igenom befintliga 
hyresavtal och på det sättet kunnat öka 
hyresintäkterna med cirka 700 000 kr. 
Räntorna är låga och vi har kunnat över-
träffa budget med cirka 3,2 Mkr.

Framtiden och arbete med 
kommunens utvecklingsstrategi
Vi fortsätter vårt arbete med en förbätt-
rad webbplats. Webbplatsen är viktig för 
att locka nya företag till kommunen och 
våra fastigheter. Förnybar energi är ock-
så en viktig ledstjärna för bolaget samt 
att ge våra hyresgäster en möjlighet att 
växa och utvecklas.

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 2016
70 842 tkr

Budgetavvikelse:
2 378 tkr

Urban Blücher 
Verkställande direktör
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 24 342 23 380 21 733
Personalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -18 415 -19 215 -16 781
Finansnetto -2 349 -2 965 -3 000
Resultat före dispositioner och 
skatt 3 578 1 200 1 952

Verksamhetsmått Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Hyresintäkter 23 514 21 048 22 972
Investeringar 70 461 41 576 27 280
Balansomslutning 365 988 307 414 267 828
Soliditet, % 4,2 4,2 4,3

Nya lokaler till Carrus.
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Verksamhetsredovisning

Linus Anderås 
Styrelseordförande

Mål och måluppfyllelse
Uppdraget ”Bredband inom Sävsjö 
kommun”
Ett intensivt arbete genomförs i syfte 
att kunna erbjuda bredband inom hela 
kommunen, även på landsbygden, som 
ett led i att försöka uppnå nationella 
mål. 

Viktiga händelser under året
Bolaget fortsätter med den strukture-
rade utbyggnaden av fibernätet som 
påbörjats. Ett område i sänder kommer 
att erbjudas fiberanslutning om intres-
set är tillräckligt stort. Tillsammans med 
Sävsjö kommuns utvecklingsavdelning, 
har bevakning av statliga bidragsmöj-
ligheter skett. Bidragen kommer inte att 
kunna nyttjas för en fortsatt utbyggnad. 
Därför har bolaget själv tagit tag i frågan 
och skapat förutsättningar för att ut-
byggnaden på landsbygden skall komma 
till stånd.

Visionen, ”Sverige helt uppkopplat år 
2025”, som regeringen presenterade 
i slutet av år 2016, kommer också att 
påverka om den antas som nya mål.

Personal
Bolaget har 5 anställda och VD-tjänsten 
köps.

Ekonomisk analys
Vid bredbandsprojekt som ägs av Sävsjö 
kommun och där SavMAN AB byggt 
nätet, åtar sig bolaget att, på samma sätt 
som Sävsjö kommun, följa det ansvar 
och åtagande som Sävsjö kommun har 
lovat bidragsgivaren.

För att klara den utmaning som gäl-
ler utbyggnaden på landsbygden och 
uppnå satta mål i Sävsjö kommuns 
bredbandsstrategi, behövs finansiering. 
Byggnationen ska betalas omgående och 
intäkterna kommer långt senare. För att 
klara detta har bolaget under året begärt 
utökad borgen med 15 miljoner kronor, 
totalt 45 miljoner i borgen vilket också 
har beviljats.

Framtiden och arbete med 
kommunens utvecklingsstrategi
Det övergripande målet är att Sävsjö 
kommun ska ha bredband i världsklass. 
En hög användning av IT och internet 
är bra för Sävsjö vad gäller tillväxt, 
konkurrenskraft och innovationsförmå-
ga. Det bidrar till utvecklingen och ett 
hållbart samhälle. 

SavMAN AB
SavMAN AB ägs till 100% av Sävsjö kommun. Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom att tillhandahålla 
IT-infrastruktur främja utvecklingen av informationsteknik. Detta till gagn för såväl offentlig verksamhet som närings-
liv och allmänhet inom Sävsjö kommun.

Korta fakta
Antal ledamöter 
5

Ägare 
Sävsjö kommun 100 
% 

Investeringar 2016
17 298 tkr

Budgetavvikelse
779 tkr

Bo Dahl 
Verkställande direktör
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 14 012 12 346 12 718
Personalkostnader -2 755 -2 800 -2 483
Övriga kostnader -10 162 -8 813 -9 029
Finansnetto -120 -537 -341
Resultat före dispositioner och 
skatt 975 196 865

Verksamhetsmått Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Inkopplade kunder, st 2 249 1 923 1 686
Soliditet, % 14,5 18,7 21,9

Bredbandsdragning på landsbyggden.



70

Verksamhetsredovisning

Lars Brihall 
Styrelseordförande

Mål och måluppfyllelse
Affärsmässigt möta efterfrågan på 
fjärrvärmeanslutningar.
De investeringar som gjorts i verksam-
heten har gett möjlighet att möta den 
efterfrågan som finns.

Förstärka och förbättra elnätsdistribu-
tionen
Arbetet med att vädersäkra nätet 
framskrider enligt upprättad plan, 
nya system för nätdokumentation och 
fjärrövervakning har börjat implemen-
teras.

Effektivisering / stärka verksamheten 
Detta är ett arbete som är ständigt 
pågående och samarbetet med Vetlanda 
har gett synbara resultat både vad gäller 
kvalitet och resultat i kronor.

Viktiga händelser under året
Ny produktionsanläggning inom fjärr-
värme samt nya lokaler för verkstäder, 
lager, kontor och personalutrymmen 
är under uppförande. Projektet kom-
mer att färdigställas under våren 2017. 
Under året har ett stort arbete genom-
förts för att etablera det nya varumärket 
Njudung Energi denna process har även 
medfört många förändringar i arbetsru-
tiner.

Personal
Verksamheten bedrivs med samma per-
sonalstyrka som de senaste åren. Från 
den 1 januari 2017 är samtlig tidigare 
anställd personal inrangerad i Njudung 
Energi Vetlanda AB.

Ekonomisk analys
Nettoomsättningen har minskat med 
1 % jämfört med föregående år med an-
ledning av lägre kostnader och intäkter 
inom gasverksamheten på grund av 
historiskt låga gaspriser. I de för resul-
tatet viktiga verksamheterna elnät och 
fjärrvärme kan konstateras volym- och 
intäktsökningar på grund av starkt kon-
junkturläge. Redovisat resultat belastas 
av nedskrivningar av anläggningstill-
gångar uppgående till 1,0 Mkr, men har 
trots detta ökat.

Resultatökningen beror framförallt på 
ökade energivolymer samt liten andel 
fossila bränslen i fjärrvärmeverksam-
heten.

Framtiden
De närmaste åren kommer den nya 
produktionsanläggningen för fjärrvärme 
att starkt påverka bolaget. Investeringen 
görs ur ett långsiktigt perspektiv och 
medför en driftsäkrare värmeproduk-
tion och minimering av fossila bränslen. 

Bolaget tar från och med årsskiftet 2017 
över verksamheterna VA och Renhåll-
ning från kommunen. 

Njudung Energi Sävsjö 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 %  
Njudung Energi och 
Vetlanda AB 50%

Investeringar 2016
70 000 tkr

Budgetavvikelse

+2 711 tkr

Ola Rosander 
Verkställande direktör
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 67 317 65 280 69 083
Personalkostnader -7 054 -7 497 6 943
Övriga kostnader -48 870 -48 686 51 047
Finansnetto -885 -1 300 983
Resultat före dispositioner och 
skatt 10 508 7 797 10 110

Verksamhetsmått (%) Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Avkastning eget kapital 20 22 23
Avkastning totalt kapital 7 10 10
Avkastning sysselsatt kapital 7 11 12
Soliditet 31 41 39

Nya värmeverket i Sävsjö.
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Verksamhetsredovisning

Sune Johansson 
Styrelseordförande

Mål och måluppfyllelse
Bolaget har haft under året haft en 
mycket god måluppfyllelse. Endast ett 
mål är uppskjutet till 2017 och det är en 
studieresa med matklustret som kom-
mer genomföras i maj 2017. Utöver de 
mål som är genomförda har ett stort 
antal aktiviteter genomförts och som är 
nödvändiga i den verklighet som SNAB 
arbetar i. 

Mätbara mål
Digitala nyhetsbrev mål 20 – utfall 29. 
Företagsbesök     mål 80 – utfall 80. 
Frukostmöten     mål  7 – utfall 7. 
Företagsträffar    mål  1 – utfall 1. 
Företagarveckan   mål  1 – utfall 1.  
Studieresa Glad Mat mål 1 – utfall 0 
(kommer genomföras våren 2017). 

Viktiga händelser under året
Under 2016 beslutades det att SNAB 
byter lokaler och flyttar till före detta 
Sävsjö Trähus lokaler. Det innebär att 
man kommer sitta i samma hus som 
utvecklingsavdelningen och myndig-
hetsförvaltningen på Sävsjö kommun. 
SNAB kommer ha en egen avgränsad 
del i huset. 

Ett utökat samarbete med tjänstemän 
och kommunledning i Sävsjö kommun 
har under året skett. SNAB:s vd deltar 
i Näringsslivssamrådet som träffas var-
annan vecka för gemensam avstämning 
och uppdatering, detta råd har under 
året börjat verka. 

Under året har också projekt 100-da-
gar och framåt startar vilket syftar till 
att bidra till en ökad inkludering och 
kompetensförsörjning i Sävsjö kommun. 
Ett konkret resultat ur det projektet är 
arbetsgruppen ISÄVSJÖ med berörda 
tjänstemän arbetar tillsammans med 
kompetensfrågor och inkludering i hela 
vår kommun. 

Under året klättrade Sävsjö kommun i 
den årliga rankingen lokalt företagskli-
mat som Svenskt Näringsliv tar fram. 
Med hela 41 kliv uppåt i rankingen till 
plats 85 blev Sävsjö årets länsklättrare. 

Detta är ett resultat av ett bra samarbete 
tillsammans med kommunledningen för 
ett bra företagsklimat. 

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

Ekonomisk analys
Bolaget gör en liten vinst för året, vilket 
beror på att minskade lönekostnader.

Framtiden och arbete med 
kommunens utvecklingsstrategi
SNAB följer Sävsjö kommuns arbete 
med utvecklingsstrategin och samverkar 
med berörda förvaltningar i detta. 

Sävsjö Näringsliv AB
Sävsjö Näringslivs AB arbetar för en positiv utveckling av i Sävsjö kommun där huvudfokus ligger på företagsservice 
och samverkan skola-näringsliv. 

Korta fakta
Antal ledamöter 
9 

Ägare
Sävsjöortens Nä-
ringsliv 50 %  
Sävsjö kommun 50 % 

Investeringar 2016
0

Budgetavvikelse:
10 tkr

Helena Gill  
Verkställande direktör
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Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 1 863 1 805 1 740
Personalkostnader -1 319 -1 355 -1 300
Övriga kostnader -534 -450 -592
Finansnetto 1 1 1
Resultat före dispositioner och 
skatt 11 1 -151

Verksamhetsmått Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Balansomslutning 795 836 963
Likvida medel 374 324 501
Soliditet, % 61,4 57,2 65,2

Årets företagare Sjöbergs hyvelbänkar, Stockaryd.
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Stefan Gustafsson 
Styrelseordförande

Mål och måluppfyllelse
Hantering massaved
Ökad hantering av massaved.

Andelen fastkubikmeter (m3f) har un-
der 2016 uppgått till 104 655 – jämfört 
med 94 121 m3f föregående år.

Tågankomster
Ovan mål genererar fler tågankomster.

Ankomsterna har öktat till 145 st – från 
139 st föregående år.

Tågväxlingar
Antalet tågväxlingar ökar.

Tågväxlingarna har ökat till 174 st – från 
125 st föregående år.

Viktiga händelser under året
Underlag har tagits fram för en framtida 
utbyggnad kombiterminal.

Personal
Tre inhyrda maskinoperatörer och 50% 
inhyrd tjänsteman. Det är troligt att 
rekrytering behövs under kvartal 4 2017.

Ekonomi
Dåliga volymer på grund av driftstör-
ningar Södras anläggning Värö samt 
Eons panna i Örebro.

Framtiden och arbete med 
kommunens utvecklignsstrategi
Planer finns för investering av fotomät-
ning. 

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 2016
Släpvagn 50’ 
Maskinutrustning 
20 ’

Budgetavvikelse:
-374’

Ulf Blomqvist 
Verkställande direktör
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Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 6 512 7 595 6 713
Rörelsens kostnader -1 230 -1 642 -5 079

Avskrivningar -5 036 -5 216 -1 371
Finansiella kostnader -230 - 347 -158
Resultat före dispositioner och 
skatt 16 390 105

Verksamhetsmått Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Minst 220 tåg trafikerar  
terminalen 145 139 118
Minst 10 aktiva kunder 9 4 4
Tågväxlingar 6 125 105

Timmermassor lastas för vidare transport.
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Stefan Gustafsson 
Styrelseordförande

Mål och måluppfyllelse
Väcka ungdomars intresse för skyt-
tesporten och skyttegymnasiet.
Detta sker genom stark samverkan med 
främst kommunen och skyttegymnasiet 
vid Aleholmskolan.

Göra anläggningen välbesökt och välre-
nommerad.

Nationella och internationella tävlingar 
förläggs till Sävsjö SkytteCenter. Upple-
velseskyttett 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. Det-
ta är oerhört positivt för anläggningen, 
skolan och kommunen som helhet. En 
ny privat aktör kom in och arrenderade 
upplevelseskyttet från årets början men 
tvingades att avveckla sitt engagemang 
på grund av av sjukdom och under 
april månad gick hans bolag i konkurs. 
Upplevelseskyttet har därefter drivits 
i egen regi men tas 2017 över av servi-
ceförvaltningen inom Sävsjö kommun 
och därmed kultur-och fritidsnämnden. 
Samtliga kontors-verksamhets- och 
lagerlokaler i anläggningen har under 
2016 varit uthyrda. Det största arrang-
emanget i skyttecentret 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 under-
håll köps av tekniska förvaltningen vid 
Sävsjö kommun. Anläggningsstöd 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 2016 
ett smärre underskott orsakat av en 
kundförlust.

Framtiden
Ett aktivt arbete bedrivs kontinuer-
ligt för att utveckla anläggningen och 
verksamheten i densamma. Det är 
mycket positivt att serviceförvaltningen 
(KoF-nämnden) hyr lokaler samt tar 
ansvar för upplevelseskyttet. Bedöm-
ningen är att det är rätt aktör för att 
fylla lokalerna med mer aktiviteter.

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 2016
0 tkr

Budgetavvikelse:
-21 tkr
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 1 578 1 436 1 395
Personalkostnader - - -
Övriga kostnader -1 458 -1 295 -1 207
Finansnetto -138 -138 -139
Resultat före dispositioner och 
skatt -18 3 49

Verksamhetsmått Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Resultatutveckling, tkr -18 49 60
Balansomslutning,tkr 5 504 5 162 6 141
Soliditet, % neg neg neg
Avkastning totalt kapital, % neg 4 3

Koncentration och precision vid elevernas skytteträning.
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Måluppfyllelse
Nöjd kundindex
Kundindex mäts varje år. År 2016 till-
frågades 1999 slumpvis utvalda använ-
dare. Möjligt resultat är 5,0. Resultatet 
för 2016 blev 3,85 och målet för 2016 
var 3,8.

Nöjd medarbetarindex
Medarbetarundersökning görs varje 
höst.

Möjligt resultat är 5,0 och nöjd medar-
betarindex ska under planperioden var 
3,9 eller mer.

Resultat för 2016 blev 3,9. 

Processmognad
För att öka den interna effektiviteten be-
driver vi ett kontinuerligt förbättrings-
arbete gällande rutiner och processer. 
Specifika insatser har i år gjorts för att 
etablera nya rutiner för förändringshan-
tering. Mätmetod ”Standardmodell för 
procesmognad” är etablerad från 2016.

Målet är att processmognad under plan-
perioden ska nå >3.

Arbetet är påbörjat.

Viktiga händelser 2016
Höglandets kommunalförbund blev 
2016 utsedd till ”Mest spännande ar-
betsgivare i offentlig sektor”. 

En upphandlingspolicy har under året 
arbetats fram och antagits, vilket också 
inneburit att en upphandlare anställts. 
Tidigare köptes denna tjänst från Eksjö 
kommun.

En översyn av HIT:s organisation 
genomfördes under första halvåret 
med målsättning att tydliggöra utveck-
lingsuppdraget och bättre kunna stödja 
kommunerna på den digitala utveck-
lingsresan.

Ett stort fokus har funnits på att säkra 
kompetensen för framtiden och ett fler-
tal rekryteringar har genomförts.

Antal samtal och supportärenden till 
HIT har minskat under 2016, bidragan-
de orsak till detta är automatisering av 
kontohantering och lösenordsbyte.

Personal
Under året har många vakanta tjänster 
tillsatts, vilket innebär en ökning av års-
arbetare med 11 personer till totalt 77,5 
årsarbetare. Mertid/övertidsuttaget har 
också ökat under 2016 delvis beroende 
på periodvis vakanta tjänster.

Vi kan också notera att sjukfrånvaron 
ökat från 7,02 % under 2015 till 8,83 % 
2016.

Ekonomisk analys
Årets resultat uppgick till 2 412 tkr 
vilket är 3 797 tkr lägre än 2015. Det 
skall dock tilläggas att 8 500 tkr har 
återbetalats till kommunerna för köp av 
IT-tjänster.

Målet är en avkastning med minst 1 % 
på omsättningen, utfallet blev 2,35 %

Investeringsmässigt blev det ett mellan-
år, 9 398 tkr mot budget 15 440 tkr. 

Framtid
År 2017 kommer att ha fokus på 
IT-säkerhet och informationssäker-
het. Förbundet kommer också delta i 
DÄHS-projektet för att ytterligare digi-
talisera administrationen och svara mot 
krav på informationssäkerhet.Ett antal 
projekt inom IT-området pågår, bland 
annat är målet att en e-tjänstplattform 
gemensam för alla fem kommuner skall 
komma på plats under 2017. Digitalise-
ring är för övrigt på mångas agenda just 
nu så även för Höglandets kommunal-
förbund.

Höglandets kommunalförbund
Höglandets kommunalförbund startade sin verksamhet 2002 med medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, 
 Vetlanda och Sävsjö. 

Korta fakta
Antal ledamöter 
10

Medlemskommuner
Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Vetlanda och Sävsjö 

Investeringar 2016
9,4 tkr

Budgetavvikelse:
 + 789 tkr
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2016

Utfall 
2015

Utfall 
2014

Intäkter 100 751 104 823 103 897
Personalkostnader -39 344 -34 205 -33 743
Övriga kostnader -58 164 -63 503 -71 642
Finansnetto -831 -906 -956
Resultat före dispositioner och 
skatt +2 412 +6 209 -2 444

Dåtid och nutid.
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Räkenskaper

Sävsjö kommun Sävsjö kommun-
sammanställning

Belopp i tkr Not 2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 227 125 199 633 334 849 302 784
Verksamhetens kostnader 2 -810 493 -764 190 -880 676 -826 585
Avskrivningar -28 807 -28 507 -51 903 -53 148
Verksamhetens nettokostnader -612 175 -593 064 -597 730 -576 949
Skatteintäkter 3 435 327 414 813 435 327 414 813
Kommunalekonomisk utjämning 3 210 272 186 274 210 272 186 274
Rörelseresultat 33 424 8 023 47 869 24 138
Finansiella intäkter 4,21 4 147 2 991 1 548 1 279
Finansiella kostnader 4,21 -7 151 -1 939 -10 336 -6 724
Resultat efter finansiella poster 5 30 420 9 075 39 081 18 693
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Betald skatt -280 -234
Uppskjuten skatt -1 800 -1 447

Årets resultat 30 420 9 075 37 001 17 012

Resultaträkning - kommunen



81

Räkenskaper

Sävsjö kommun Sävsjö kommun-
sammanställning

Belopp i tkr Not 2016 2015 2016 2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella Anläggningstillgångar 9,22 461 522 460 218 1 130 344 1 016 787
Finansiella anläggningstillgångar 10,22 26 883 53 458 19 519 45 957
Summa anläggningstillgångar 488 405 513 676 1 149 862 1 062 744

Omsättningstillgångar
Förråd, lager och exploateringsfastigheter 1 694 1 585 2 720 2 703
Kortfristiga fordringar 11,23 56 873 60 072 86 336 79 599
Kassa och bank 12 104 454 36 476 109 459 45 626
Summa omsättningstillgångar 163 021 98 133 198 515 127 928

Summa tillgångar 651 426 611 809 1 348 379 1 190 672
 

Eget kapital 13,24 367 516 337 096 419 977 382 976

Avsättningar
 14,25

Avsättning för pensioner 6 509 6 369 6 548 6 447
Övriga avsättningar 1 500 1 500 3 155 2 480
Uppskjuten skatt (koncern) 7 108 5 855

Skulder
Långfristiga skulder 15,26 92 493 90 169 677 979 571 429
Kortfristiga skulder 16,27 183 409 176 675 233 611 221 485
Summa skulder 275 902 266 844 911 590 792 914

Summa eget kapital, avsättning-
ar och skulder 651 426 611 809 1 348 379 1 190 672

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Fastighetsinteckningar Inga Inga 200 200

Ansvarsförbindelser
Utfästa borgensåtagande 17 832 200 522 171 832 200 522 171
Övriga ansvarsförbindelser 18 475 471
Leasingavtal och övriga långtidsavtal 19
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998, 
inkl. löneskatt 20 280 124 290 099 280 124 290 099

Balansräkning - kommunen



82

Räkenskaper

Sävsjö kommun Sävsjö kommun-
sammanställning

Belopp i tkr Not 2016 2015 2016 2015

Den löpande verksamheten
Årets resultat 30 420 9 075 37 001 17 012
Justering för av- och nedskrivningar 28 807 28 507 51 903 53 148
Justering för gjorda avsättningar 14 140 -132 2 029 -5 132

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 59 367 37 450 90 933 65 028

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 11 3 199 -1 196 -6 737 - 9 955
Ökning /minskning förråd, lager och  
exploateringsfastighet -109 -84 -17 -15
Ökning/ minskning kortfristiga skulder 16 6 734 33 408 12 126 39 847
Kassaflöde från den löpande verk-
samheten 69 191 69 578 96 305 94 905

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggnings-
tillgångar -30 170 -58 931 -171 213 -146 093

Erhållna investeringsbidrag och andra 
inkomster -566 2 183 -566 7 751

Försäljning av materiella anläggnings-
tillgångar 6 624 695 6 319 695
Kassaflöde från investerings
verksamheten -30 112 -56 053 -165 460 -137 647

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 7 40 000 46 500 247 000 64 000
Amortering av långfristiga skulder 8 -40 000 -46 500 -142 000 0
Förändring av långfristiga skulder 2 324 837 1 550 636
Förändring av finansiella anläggnings-
tillgångar 10 26 575 -2 234 26 438 -2 472
Kassaflöde från finansierings
verksamheten 28 899 -1 397 132 988 62 164

Årets kassaflöde 67 978 12 128 63 833 19 422
Likvida medel vid årets början 36 476 24 348 45 626 26 204
Likvida medel vid årets slut 104 454 36 476 109 459 45 626

Kassaflödesanalys - kommunen
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Driftredovisning - kommunen
(inklusive interna poster)

Driftresultat nämnder inkl. resultatfonder

Belopp i tkr

Budget 2016 
inkl.  

resultatfond
Utfall 

20161231

Utfall  
i % av  

budget

Differens mot 
budget inkl.  
resultatfond

Kommunfullmäktige 1 079 1 049 97,2 30
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott 67 731 59 291 87,5 8 440
Barn- och utbildningsnämnd 285 576 286 777 100,4 -1 201
Socialnämnd 236 646 226 631 95,8 10 015
Kultur- och fritidsnämnd 21 036 20 719 98,5 317
Myndighetsnämnd 13 418 13 911 103,7 -493
Överförmyndarnämnd 1 793 1 648 91,9 145
Valnämnd 5 0 5
Revision 596 575 96,5 21
Summa nämnder 627 880 610 601 97,2 17 279

De interna transaktionerna uppgår till sammanlagt 379 mkr (376,5mkr). Av dessa är 37,9 mkr (40,8 mkr) kapital-
tjänstkostnader, 145,1 mkr (136,6mkr) internt personalomkostnadspålägg så kallat po-pålägg, 44,1 mkr (43,7mkr) 
interna hyror och 151,9 (155,4 mkr) övriga interna varor och tjänster.

Externa intäkter
Belopp i tkr Utfall 2016 % Utfall 2015 %

Försäljning varor 13 801 6,1 14 855 7,4
Taxor och avgifter 53 027 23,3 51 265 25,6
Hyror och arrenden 12 801 5,6 12 707 6,4
Erhållna bidrag 128 199 56,5 97 301 48,8
Försäljning övriga tjänster 18 673 8,2 18 007 9,1
Försäljning mark/byggnad 624 0,3 277 0,1
Återbetalning av AFA försäkringspremier 0 5 221 2,6
Summa intäkter 227 125 100 199 633 100

Externa kostnader
Belopp i tkr Utfall 2016 % Utfall 2015 %

Inköp varor 4 770 0,5 5 805 0,8
Utlämnade bidrag 31 800 3,9 35 261 4,6
Köpta tjänster 220 523 27,2 203 185 26,6
Personalkostnader 539 717 66,6 506 949 66,3
Övriga kostnader 13 683 1,8 12 990 1,7
Summa intäkter 810 493 100 764 190 100

Summa nettokostnad 583 368 564 557

Verksamhetens intäkter och kostnader (exklusive interna poster)
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Belopp i tkr  Budet 2016
Utfall 

20161231
Utfall i % av 

budget
Differens mot 

budget

Kommunstyrelsen 6 300 3 593 57 2 707
Barn- och utbildningsnämnd 4 200 3 289 78,3 911
Socialnämnd 2 900 1 169 40,3 1 731
Tekniskt utskott 33 125 20 743 62,6 12 382
Kultur- och fritidsnämnd 3 625 802 22,1 2 823
Myndighetsnämnd 1 550 408 26,3 1 142
Summa investeringar i nämnder 51 700 30 004 58 21 696

Investeringsredovisning - kommunen
Investeringar nämnder 2016

Belopp i tkr  Budet 2016
Utfall 

20161231
Utfall i % av 

budget
Differens mot 

budget

Ombyggnad Göransgården (tot. 20 106) 0 4 602 -4 602
Förvärv Yxan 1 3 100 3 100 100% 0
PST/Avloppsverk ÖVS VG 08 1 800 2 592 144% -792
VA-Vallsjön 5 000 2 409 48% 2 591
IT-satsning skolan 2 000 2 180 109% -180
Tak slamplatta Djupadal 0 951 -951
Reservelverk 0 931 -931
Inventarier förskola/skola 1 200 856 71% 344
Redskapsbärare Wille 365 791 791 100% 0
Eksjöhovgårdsängen 2 000 739 37% 1 261
Kostenheten inköp inventarier 660 663 100% -3
Scania Lastbil DBD 313 649 649 100% 0
Sävsjö Sturevallgatan 201 700 630 90% 70
Tillbyggnad Prästhagen förskola 6 000 626 10% 5 374
Tillbyggnad Förskola Paletten 2 050 561 27% 1 489
Tillbyggnad gruppboende Borgen 3 000 544 18% 2 456
Enskild väg (No 16162,17314) 600 540 90% 60
(totalbudget inom parentes)

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

Belopp i tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Årsbudget 

2016
Bokslut 

2016

Antal invånare (per 31december) 10 844 10 969 11 100 11 228 11 133 11 396

Utdebitering allmän kommu-
nalskatt kr (*skatteväxling hem-
sjukvården) *21,58 21,92 21,92 21,92 21,92 21,92
Antal anställda (tillsvidareanställda 
årsarbetare) 939 938 958 998 912

Personalkostnader tkr 440 782 457 203 480 223 507 050 545 203 539 717
Omsättning (intäkter, skattein-
täkter och kommunalekonomisk 
utjämning) tkr (minus AFA) 698 073 756 262 772 893 795 500 870 374 872 724
Avskrivningar/nedskrivningar tkr 26 380 27 967 30 814 28 507 30 500 28 807
Verksamhetens nettokostnader, tkr 523 553 526 551 570 735 593 064 617 704 612 175
Skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning, tkr 532 576 555 352 582 344 601 088 643 466 645 599
Finansnetto, tkr -659 -1 450 -223 1 052 323 -3 004

Årets resultat före extraordinära 
poster 8 364 27 351 11 385 9 075 4 450 30 420
Årets resultat enligt lagen om 
 ekonomisk balans 8 364 15 664 8 697 8 798 4 450 29 926
Nettoinvesteringar, tkr 37 964 32 605 36 855 57 940 46 200 30 004
Anläggningstillgångar, tkr 473 285 453 234 482 468 513 676 497 500 488 405
Kortfristiga fordringar och förråd, 
tkr 61 357 61 361 60 377 61 657 60 000 58 567

Likvida medel, tkr 21 423 52 405 24 348 36 476 13 700 104 454
Eget kapital, tkr 284 473 313 438 326 481 337 096 335 700 367 516
Avsättningar, tkr 3 239 13 465 8 001 7 869 8 000 8 009
Långfristiga lån, tkr 141 764 114 172 89 445 90 169 104 000 92 493
Kortfristiga skulder, tkr 126 588 125 925 143 267 176 675 125 000 183 409
Pensionsskuld inom linjen  
(inkl löneskatt), tkr 285 848 309 144 298 508 290 099 292 812 280 124
Rörelsekapital, tkr -43 808 -12 159 -58 542 -78 542 -51 300 -21 448
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Fem år i sammandrag - fortsättning

Belopp i tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Årsbudget 

2016
Bokslut 

2016

Anläggningskapital, tkr 328 281 325 597 385 022 415 638 385 500 388 006
Verksamhetens nettokostnad i % 
av skatteintäkter och kommunalek. 
utjämning 98,3 94,8 98,0 98,7 96,0 95,0
Balanslikviditet  
(oms.tillg/kortfr. skulder) 0,65 0,90 0,59 0,56 0,59 0,88

Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 51,2 55,3 57,6 55,1 58,8 56,5
Soliditet inkl pensionsförpliktelser 
före 1998, % -0,2 0,8 4,3 7,7 7,5 13,4
Skuldbetalningsförmåga = teoretisk 
återbetalningstid (långfr skulder/
res2), år (ej avskrivningar) 4,1 2,1 2,1 2,4 2,9 1,6
Kassaflöde (res/intäkter), %  
(ej avskrivningar) 5,0 7,3 5,5 4,7 4,1 6,8

Skuldflödesgrad  
(skulder/intäkter), % 20,3 15,1 11,6 11,3 11,9 10,6
Skuldbalansgrad  
(skulder/tillgångar), % 48,3 42,3 41,0 43,6 40,1 42,4
Finansnetto/skatteintäkter och 
Kommunalek.utjämning % 0,1 0,3 0 0,2 0,5
Investeringar 
Nettoinvesteringar/Nettokostnad % 7,3 6,2 6,4 9,7 4,9
Avskrivningar/Nettoinvesteringar 
% 69,5 85,8 83,6 49,2 95,9
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Belopp i tkr År 2012 2013 2014 2015 2016

Avstämning mot finansiella mål
Driftöverskott tkr 8 364 27 351 11 385 9 075 30 420
1% av skatteintäkter + kommunal-
ekonomisk utjämn. 5 326 5 553 5 823 6 010 6 456
Måluppfyllelse Ja Ja Ja Ja Ja

Årets investeringar < årets resultat + avskrivningar 
Årets investeringar 37 964 32 605 36 855 57 940 30 004
Resultat + avskrivning 34 744 43 631 42 199 37 583 59 228
Måluppfyllelse Ja Ja Ja Nej Ja

Tillgångarna förändring över tiden
Finansiella tillgångar 9% 5% 9% 9% 4%
Summa anläggningstillgångar 85% 80% 85% 84% 71%
Kortfristiga fordringar 11% 11% 10% 10% 9%
Kassa och Bank 4% 9% 4% 6% 16%
Summa omsättningstillgångar 15% 20% 15% 16% 25%

Summa 100% 100% 100% 100% 100%

Borgensåtagande och ansvarsför-
bindelse 362,7 388,2 490,2 522,2 832,2

Nettokostnad per kommuninnevånare i kr
Nettokostnad totalt /invånare 48 280 48 003 51 418 52 820 53 718

Gator, vägar och allmänna platser 1 217 1 126 1 005 1 059 1 102

Enskilda vägar, belysning 201 176 180 337 302
Parker, grönytor och lekplatser 375 337 418 382 385
Bostadsanpassning 192 171 169 192 117

Grundskola, förskoleklass 9 380 9 421 9 572 10 071 10 617
Gymnasieskola 5 946 5 491 5 635 5 886 5 606
Musikskola 241 251 258 259 273

Förskola, familjedaghem och fritids 5 813 5 985 5 917 6 448 6 877

Individ- och familjeomsorg 3 437 3 334 3 156 2 998 2 220
Stöd till äldre 9 872 10 664 10 920 11 095 10 957
Stöd till funktionshindrade 4 306 4 493 4 607 5 317 5 945
Familjebad 462 431 397 409 425
Idrotts-, fritids- och turistanlägg-
ningar 424 409 410 448 459
Biblioteksverksamhet 354 332 347 372 321
Räddningstjänst 803 831 990 884 919
Miljö- och hälsoskydd 106 58 90 34 69

Fem år i sammandrag - fortsättning
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Fem år i sammandrag - fortsättning
Befolkningsutveckling 2012-2016

Belopp i tkr År 2012 2013 2014 2015 2016

Antal invånare (per 31 december) 10 844 10 969 11 100 11 228 11 396
Antal födda 93 119 130 123 147
Födelsenetto -37 -14 -4 -2 28
Flyttnetto 11 134 136 120 135

Åldersfördelning

Åldersgrupp
0-6 år 822 858 901 934 979
7-17 år 1 426 1 421 1 474 1 482 1 498
18-24 år 990 996 971 955 961
24-44 år 2 296 2 351 2 381 2 411 2 479
45-64 år 2 855 2 837 2 815 2 832 2 816
65-79 år 1 681 1 739 1 805 1 863 1 885
+ 80 774 767 753 751 778
Summa 10 844 10 969 11 100 11 228 11 396

Befolkning per församling

Sävsjö 6 233 6 346 6 380 6 418 6 508
Vrigstad-Hylletofta 1 893 1 925 1 942 1 949 1 994
Hjälmseryd 1 165 1 151 1 201 1 253 1 224
Stockaryd 1 130 1 126 1 155 1 182 1 214
Hultsjö 423 421 422 426 456
Summa 10 844 10 969 11 100 11 228 11 396

Ohälsotal*

Totala dagar i Sävsjö 28,9 29,4 29,1 29,1 28,3
män 23,5 24,1 23,6 24,7 24,1
kvinnor 34,6 35,1 35,1 34,0 32,9
Totala dagar i länet 27,4 27,8 28,6 29,8 29,9
Totala dagar i riket 27,0 26,8 27,3 28,0 27,8

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

Sävsjö kommun
Belopp i tkr 2016 2015

Not 1
Verksamhetens intäkter 
Nämndsrelaterade intäkter (enligt driftredovisning) 377 233 348 428

Återbetalning av AFA sjukförsäkringspremier 0 5 221
Realisationsvinster värdepapper, fastigheter och inventarier 494 277
Avgår finansiella poster i driftredovisningen 1 329 1 105
Avgår interna intäkter -151 931 -155 399
Summa verksamhetens intäkter 227 125 199 632

Not 2 Verksamhetens kostnader
Nämndrelaterade kostnader (enligt driftredovisning) -987 835 -948 804
Utbetalda pensioner för tidigare anställda inkl löneskatt och  
inkl administration -12 167 -11 729
Förändring semesterlöner - och övertidsskuld inkl lönebikostnader -566 35
Förändring skuld för timlöner mm 809 -1 192
Finansiella poster i driftredovisningen, förlust på fordringar, samt 
differens på kalkylerat personalomkostnadspålägg mm -558 1 269
Avgår interna kapitaltjänstkostnader 37 892 40 832
Avgår interna kostnader 151 931 155 399
Summa verksamhetens kostnader -810 494 -764 190

Not 3 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Preliminära skatteintäkter 436 764 414 490
Slutavräkning (korrigering föregående år) 463 -843

Mellankommunal kostnadsutjämning 410 690
Preliminär slutavräkning (preliminärt innevarande år) -2 310 476
Summa kommunalskatteintäkter 435 327 414 813

Strukturbidrag 0 1 152
Inkomstutjämningsbidrag 143 856 134 814
Kostnadsutjämningsbidrag 29 992 23 385
Införandebidrag 0 835
Regleringsbidrag / avgift -384 -429
Kostnadsutjämningsbidrag LSS 10 283 8 292
Kommunal fastighetsavgift 18 359 18 225
Bidrag från staten till kommuner med stor andel flyktingar 8 166
Summa generella statsbidrag och utjämning 210 272 186 274

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 645 599 601 087

Avräkningsbelopp allmän kommunalskatt per invånare 42 -70
Slutavräkning (korrigering föreg. år)
Preliminär slutavräkning (preliminärt innevarande år) -206 +43
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Sävsjö kommun
Belopp i tkr 2016 2015

Not 4 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Utdelning aktier och andelar 1 011 1 016
Ränta på likvida medel 31 174

Räntor på utlämnade lån 2 24
Återvunna kundförluster 1 7
Övriga finansiella intäkter (varav Kommuninvest 1 095) 3 102 1 770
Summa finansiella intäkter 4 147 2 991

Finansiella kostnader
Räntekostnader på lån -348 - 1 662
Dröjsmålsräntor -7 -9
Bank– och plusgiroavgifter -210 -212
Övriga finansiella kostnader -119 -56
Nedskrivning finansiella kostnader -6 467
Summa finansiella kostnader -7 151 -1 939
Summa finansnetto -3 004 1 052

Not 5 Årets resultat
Utredning av balanskravet enligt kommunallagen 8 kap 5§:
Årets resultat enligt resultaträkningen 30 420 9 075

Avgår realisationsvinster enligt särskild not nedan -494 -277

Tillägg för vissa realisationsvinster mm enligt undantagsmöjlighet

Årets resultat enligt lagen om ekonomisk balans 29 926 8 798

Not 6 Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning 624 695
- varav bokfört värde 130 418
Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar 
(försäljningspris) 624 695

Realisationsvinster 494 277
Realisationsförluster
Summa bokfört värde försålda anläggningstillgångar 130 418

Not 7 Nyupptagna lån
Swedbank AB
Kommuninvest i Sverige AB 40 000 46 500
Summa upptagna lån 40 000 46 500

Not 8 Amortering av skulder
Kommuninvest i Sverige AB -40 000 -46 500
Summa amortering av skulder -40 000 -46 500
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Sävsjö kommun
Belopp i tkr 2016 2015

Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar
Ackumulerade ingående anskaffningsvärden 907 134 859 916
Avyttringar -405 -695
Omföring aktuella projekt -157 432
Urangering
Nyanskaffningar 22 123 47 738
Investeringsbidrag -163 -257
Ackumulerade utgående anskaffningsvärde 928 532 907 134

Ackumulerade ingående avskrivningar / nedskrivningar -473 550 -451 500
Utrangering
Årets avskrivningar / nedskrivningar -22 957 -22 050
Ackumulerade utgående avskrivningar / nedskrivningar -496 507 -473 550

Bokfört värde fastigheter och anläggningar 432 025 433 584

Maskiner, fordon och inventarier
Ackumulerade ingående anskaffningsvärden 82 848 72 585
Avyttringar -219
Omföring aktuella projekt 884
Utrangering
Nyanskaffningar 8 047 11 193
Investeringsbidrag 0 -930
Ackumulerade utgående anskaffningsvärde 91 560 82 848

Ackumulerade ingående avskrivningar / nedskrivningar -56 214 -49 758
Utrangering
Årets avskrivningar / nedskrivningar -5 849 -6 456
Ackumulerade utgående avskrivningar/nedskrivningar -62 063 56 214

Bokfört värde maskiner, fordon och inventarier 29 497 26 634
Summa materiella anläggningstillgångar 461 522 460 218

Specifikation:
Markreserv 11 410 11 363
Verksamhetsfastigheter 234 210 206 098
Fastigheter för affärsverksamhet 105 997 101 184
Publika fastigheter 59 734 59 138
Fastigheter för annan verksamhet 672 765
Pågående arbeten 20 002 55 036
Exploateringsmark 0 0
Maskiner, fordon och inventarier 29 497 26 634
Summa materiella anläggningstillgångar 461 522 460 218
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Sävsjö kommun
Belopp i tkr 2016 2015

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
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
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 9 990
Summa aktier och andelar 19 606 19 606

Förlagslån Kommuninvest 2 000 2 000
Utlämnade lån Sävebo AB 0 0
Utlämnade lån övriga 30 30
Utlämnade lån Savman 0 0
Utlämnade lån trafikverket 0 26 300
Statlig infrastruktur 5 247 5 522
Summa långfristiga fordringar 7 277 33 852

Summa finansiella anläggningstillgångar 26 833 53 458

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har 
därefter beslutat om insatsemission om sammanlagt 0 kr för Sävsjö kommuns del. Sävsjö kommuns totala andelskapital upp-
går därmed 2016-12-31 till 9 990 000kr (9 990 000 kr)

Not 11 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 703 3 987
Diverse kortfristiga fordringar 36 404 39 146
- varav statsbidragsfordringar 20 063 15 391
- varav avräkning och kortfristiga lån till kommunala företag 8 290 12 154
- varav nästa års amortering på utlämnade lån 0 0
- varav fordran för mervärdesskatt 7 914 11 454
- varav handkassor 11 11
- varav fordran FORA / SKL 0 0
- varav övriga kortfristiga fordringar 126 136

Förutbetalda kostnader 17 766 16 939

Upplupna skatteintäkter 0 0
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Sävsjö kommun
Belopp i tkr 2016 2015
Upplupna intäkter, övriga 0 0
Summa kortfristiga fordringar 56 873 60 072

Not 12 Kassa och Bank
Kassa 31 28
Bank checkkonto 87 617 35 048
Bank Checkkonto koncernkonto 16 806 1 401
Summa kassa och bank 104 454 36 477

Not 13 Eget kapital
Ingående balans eget kapital 337 096 326 480
Årets resultat 30 420 9 075
Resultatutjämningsreserv på 11 300 ingår i
Ingående balans (KF § 138)
Övrigt eget kapital, vinstutdelning Kommuninvest(se not 4) 0 1 541
Utgående balans eget kapital 367 516 337 096

Not 14 Avsättningar
Avsättning för pensioner
PA-KL pensioner 1 347 1 527

Efterlevandepensioner / förmånsbestämd ÅP
Särskild avtalspension 3 891 3 598
Särskild löneskatt 1 271 1 243
Summa pensionsavsättningar (inkl särskild löneskatt) 6 509 6 368

Ingående avsättning 6 368 6 501
Pensionsutbetalning -180 -165
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0
Förändring av löneskatt 28 -26
Särskild avtalspension 293 58
Utgående avsättning 6 509 6 368

Förpliktelse minskad försäkring (premie inkl löneskatt) 17 053 14 662
Överskottsmedel i försäkringen 1 1

Aktualiseringsgrad 99% 99%

Ingående övriga avsättningar 1 500 1 500

Övriga avsättningar 0 0

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

Summa avsättningar 8 009 7 868
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Sävsjö kommun
Belopp i tkr 2016 2015

Not 15 Långfristiga skulder
Låneskuld
Ingående låneskuld 90 168 89 445
Nyupplåning 40 000 46 500
Amorteringar -40 000 -46 500
Statliga investeringsbidrag 163

Periodisering anläggningsavgift VA/Avlopp 2 162 723
Summa långfristiga skulder 92 493 90 168

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

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

Övriga uppgifter kring låneskulden
Genomsnittsränta % 0,4% 1,93 %
Utlandslån 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 29 868 24 588

Övriga kortfristiga skulder 27 725 14 734
- varav källskatt 8 660 7 803
- varav koncernkonto samt avräkning med kommunala företag 16 806 5 855
- varav övriga kortfristiga skulder 2 259 1 076

Förutbetalda intäkter 46 372 57 161
-varav schablonersättning för flyktingar 0 4 548

- varav statsbidrag 43 054 50 293
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Sävsjö kommun
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- varav förutbetalda intäkter 619 483
- varav periodiserade kundfakturor 1 333 1 547
- varav förutbetalda skatteintäkter 1 366 290

Upplupna kostnader 79 444 80 192
- varav räntor på långfristiga lån 0 681
- varav pensionskostnader (avgiftsbestämd ålderspension) 17 324 16 328
- varav särskild löneskatt (avgiftsbestämd ålderspension) 4 364 4 464
- varav upplupen semesterlöneskuld 33 669 33 057
- varav upplupna arbetsgivaravgifter 9 888 8 981
- varav upplupna löner 9 762 9 992
 övriga upplupna kostnader 4 437 6 689
Summa kortfristiga skulder 183 409 176 675

Not 17 Borgensåtagande
Kommunägda företag (limit):
Sävebo AB 206 000 141 000
AB Industribyggnader 400 000 280 000
Sävsjö Energi AB 160 000 60 000
Savman AB 45 000 30 000
Stockarydsterminalen AB 5 000 5 000
Sävsjö Skyttecenter 6 000 6 000
Höglandets kommunalförbund 10 200
Summa kommunägda företag 832 200 522 000

Egna hem och småhus:
SBAB 122 171
Övriga 0 0
Summa egna hem och småhus 122 171

Föreningar och övriga 0
Summa totala borgensåtagande 832 322 522 171
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Sävsjö kommun
Belopp i tkr 2016 2015

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 2016-12-31 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 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 740 043 357 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
722 566 628 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 
placeringarna det totala pensionsåtagandet med 830 137 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.
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Sävsjö kommun
Belopp i tkr 2016 2015
Pensionsmedelsförvaltning (ink särskild löneskatt)
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 6 509 6 369
Ansvarsförbindelse – pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland avsättningar 280 124 290 099
Finansiella placeringar (bokfört värde) 0 0
Totala förpliktelser ./. finansiella placeringar (bokfört 
värde) 286 633 296 468

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 286 633 296 468

Ingående ansvarsförbindelse 290 099 298 508
Pensionsutbetalning -9 136 -8 681
Nyintjänad pension 714 2 990
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 095 -91
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0
Övrigt -700 -985
Sänkning av diskonteringsränta inkl. korrigering -
Visstidspension förtroendevalda (förändring) 0 0
Förändring av löneskatt -1 947 -1 642
Utgående ansvarsförbindelse 280 124 290 099

Sammanfattning av årets pensionskostnader
Premie försäkring tjänstepension (KAP-KL/PFA) 1 824 1 993
Avgiftsbestämd ålderspension 17 069 15 942
Skuldförändring exkl. särskild ålderpension och garantipension -189 -176
Förändrign övriga pensioner och liknande 270 33
Skuldförändring särskild ålderspension och garantipension 0 0
Finansiell kostnad 31 36
Utbetalningar avseende pension intjänad efter 1998 198 183
Utbetalningar avseende pension intjänad före 1998 9 400 9 043
Utbetalningar av särskild ålderspension och garantipension -
Utbetalningar av övriga pensioner och liknande 8 8
Summa pensionskostnad (exkl särskild löneskatt) 28 611 27 062

Särskild löneskatt 24,26 % 6 941 6 565

Summa pensionskostnad inkl löneskatt 35 552 33 627
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Redovisningsprinciper

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 gett 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 med mera. 

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 tertial 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 tkr 
vad det gäller vad som ska bedömas 
som inventarier av mindre värde och 
därför inte ska aktiveras. Därutöver 
tillämpas praxis som anger att nytt-
jandeperioden ska överstiga tre år.

Effekter av övergång till 
komponentavskrivning
Sävsjö kommun har valt att för 
innevarande år endast redovisa 
enligt RKR 11.4 föreskrifter gällande 
komponentavskrivningar vid nya 
fastighetsinvesteringar. 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 alla exploa-
teringstillgångar redovisas som 
omsättningstillgång. I redovisningen 
betraktas den del av investering-
en som förväntas erhållas som 
anskaffningsvärde vid försäljning 
som anskaffningsvärde. 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 redovisningssys-
temet har upprättats och bifogas till 
kommunens bokslut.

Kommunen  – intern redo-
visning
Kapitaltjänstkostnad
Kapitaltjänstkostnaden utgörs av 
avskrivningar och intern ränta. Av-
skrivningen beräknas på tillgångens 
ursprungliga anskaffningskostnad 
och är linjär, det vill säga lika stort 
belopp varje år under nyttjandeti-
den. Intern ränta beräknas på till-
gångens bokförda värden vid varje 
månads ingång. Räntesatsen för år 
2016 var 1,75 %. 

Personalomkostnadspålägg
I samband med bokföring av lön 
kostnadsförs personalomkostnader 
(arbetsgivaravgifter, avtalsförsäk-
ringar och intjänad pensionsrätt). 
Under år 2016 har kalkylerade 
personalomkostnadspålägg varit 
38,33 % och följer rekommenda-
tionen från Sveriges kommuner 
och landsting. Personalomkost-
nadstillägget betalas som en intern 
ersättning från förvaltningarna till 
finansförvaltningen, som ansvarar 
för utbetalningen av de externa 
kostnaderna.

Interna hyror
Tekniska utskottet förvaltar kommu-
nens fastigheter. De förvaltningar 
som nyttjar fastigheterna betalar en 
intern hyra som är beräknad efter 
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självkostnadspris. Vid årets slut görs 
normalt en avräkning av driftskost-
naderna och en slutreglering sker 
med internhyresgästerna. År 2016 
har detta inte skett på grund av om-
organisation med samordnad fastig-
hetsskötsel. Från och med 2017 har 
fastighetsskötseln av kommunens 
fastigheter övergått till Sävsbo AB.

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 internfaktu-
reras endast i speciella fall, exempel-
vis i vid genomförandet av vissa pro-
jekt, va- och avfallsredovisningen.

Resultatenheter
Interna IT- och telefonitjänster, 
städ, vaktmästeri, kost, och skol-
skjutsar hanteras som resultatenhe-
ter. 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 återbetal-

ning 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). 
Eventuella dotterdotterföretag ingår 
endast om dotterföretagets ägaran-
del överstiger 50 % (bestämmande 
inflytande). I annat fall betraktas 
dessa som intresseföretag.

Inom koncernen förekommer 
omfattande transaktioner mellan 
företagen. Alla transaktioner av 
väsentlig karaktär mellan företagen 
och mellan kommunen och före-
tagen 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.

Företagsbesök tillsammans med Jan Holmqvist, kommunchef, och Emma Holmstedt, näringslivsstrateg, på nya  
företaget Calvea som bygger en helt ny såg/hyvleri i Stockaryd. På bilden också ägaren Ronny Swanströmmer.
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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 
2011

Bokslut 
2012

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Årets resultat, tkr +14 210 +14 278   +33 195 +17 345 + 17 011 +37 001
Finansnetto, tkr -12 677 -12 199 -12 297 -9 666 -4 954 -8 788
Likvida medel/ invånare, kr 1 030 2 417 4 844 2 360 4 063 9 605

Låneskuld / invånare, kr 42 885 48 650 48 865 45 657 50 813 59 493

Eget kapital / invånare, kronor 27 431 28 614 31 604 32 921 34 116 36 853
Balanslikviditet 0,51 0,63 0,79 0,54 0,58 0,85
Soliditet, % 32,5 30,7 33,9 34,2 32,2 31,1
Skuldbetalningsförmåga, år 8,14 11,2 6,2 7,1 8,1 7,6
Kassaflöde, % 7,4 7,3 9,5 9,0 8,5 9,1
Skuldflödesgrad, % 60,6 67,1 59,0 63,7 69,1 69,1
Skuldbalansgrad % 66,6 68,5 64,7 64,5 66,6 67,6
Skuldbalansgrad, % 66,6 68,5 64,7 64,5 66,6

Smålands  
bredband AB 

25%



101

Sammanställd redovisning

Torghandel
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Översikt
En del av den kommunala verk-
samheten bedrivs i aktiebolag eller 
annan företagsform. Hela koncer-
nens omsättning uppgick till 980 
mkr (904 mkr). Sävsjö har valt att 
bolagisera boendet i flerfamiljshus 
(Sävebo AB), tillhandahållandet av 
industrilokaler och lokaler för tjäns-
teföretag (AB Sävsjö Industribygg-
nader), elnät och fjärrvärme (Sävsjö 
Energi AB), bredbandsnät (Savman 
AB) och strategiskt näringslivsarbete 
(Sävsjö Näringslivs AB).

Ägarfrågor och koncernsam-
ordning
Kommunen arbetar aktivt för att 
de kommunala bolagen ska vara 
delaktiga i hela den kommunala 
verksamheten (koncernsamverkan). 
I bolagens styrelser finns i många 
fall ledamöter som också är ledamö-
ter i kommunstyrelsens utskott för 
allmänna och tekniska frågor.

För flertalet av bolagen sköts eko-
nomihanteringen av kommunens 
ekonomiavdelning och kommunens 
ekonomisystem används. De flesta 
av företagen är anslutna till det ge-
mensamma koncernkontosystemet. 
Lönehanteringen sköts för sju av 
företagen av kommunledningskon-
torets personalavdelning. Viss upp-
handling av varor och tjänster sker 
gemensamt, exempelvis eldningsol-
ja, revisionstjänster och bank/betal-
ningstjänster.

Bolagsordningarna har antagits vid 
årsstämmorna under 2007. 

Nya ägardirektiv har arbetats fram 
för bolagen som kommer att antas 
under våren 2017. Likaså en revide-
rad företagspolicy.

Viktiga händelser under året
Njudung Energi Sävsjö AB 
Njudung Energi Sävsjö AB ägs till 
lika delar av Sävsjö kommun och 
Njudung Energi Vetlanda AB. 

Under året har man beslutat om 

att överföra VA- och renhållnings-
verksamheten i Sävsjö kommun 
till bolaget. I samband med dessa 
förändringar har man även beslu-
tat om namnändring på bolaget till 
Njudung Energi Sävsjö AB samt att 
samtlig personal i bolaget ska ingå i 
Njudung Energi Vetlanda AB. För-
ändringarna genomfördes den 1 ja-
nuari 2017 och har inneburit mycket 
arbete för hela organisationen.

De närmaste åren kommer den 
nya produktionsanläggningen för 
fjärrvärme att starkt påverka bola-
get. Utökningen av verksamheten 
med VA och renhållning kommer att 
innebära en betydande volymökning 
av bolagets verksamhet.

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.

Under året har man hanterat 145 tåg 
(139 tåg). Dessutom har man utfört 
175 växlingstjänster (125 st).

Två stora händelser har påverkat 
2016 års utfall negativt, uppstarten 
av Södras nya anläggning i Värö som 
försenades och ledde till stora drift-
störningar och E-ons panna i Örebro 
som torrkokade under provkörning 
vilket gjorde att de planerade torv-
transporterna från terminalen ute-
blev. Första tertialet 2017 kommer 
företaget att vara fortsatt drabbad av 
de störningar som man haft under 
hösten 2016 vilket gör att även 2017 
blir en utmaning för att få ihop verk-
samheten ekonomiskt. 

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 
stamnätet. 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 ar-
betet som ligger till grund för arbetet 
som genomförts under året.Kundun-
derlaget har ökat med 316 inkoppla-
de nya kunder under året och antalet 
inkopplade kunder i Savman var vid 
årets slut 2 250 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.

En privat entreprenör arrenderade 
driften av upplevelseverksamheten 
från 1 januari 2016. Efter tre och 
en halv månad avslutades detta 
samarbete pga sjukdom och sedan 
konkurs. Upplevelseverksamheten 
har resterande del av året bedrivits 
i egen regi i avvaktan på att någon 
annan kan ta vid. Samtal förs med 
kultur -och fritidsnämnden om att 

Sammanställd redovisning
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ta över upplevelseverksamheten och 
i övrigt verka för en utökad använd-
ning av lokalerna.Från och med 
hösten 2014 finns Sävsjö klätter-
klubb inrymnd i lokalerna där de 
bedriver en omfattande verksamhet. 
Samtliga kontors-, verksamhets- 
och lagerlokaler i anläggningen har 
varit uthyrda under året. Det största 
arrangemanget i skyttecentret under 
året har som vanligt varit Swedish 
Cup i januari. Denna tävling samlar 
en elit på närmare 600 skyttar och 
genomförs på ett mycket profes-
sionellt sätt med många frivilliga 
medhjälpare.

Sävebo AB
Sävebo AB ägs till 100 % av Sävsjö 
kommun. Sedan sommaren 2014 
har det inte funnits någon ledig 
lägenhet i beståndet.

Undr året har satsningar gjorts för 
att komma ifatt underhållet. 

Ett arbete har inletts för att nå en 
mer systematisk fastighesförvalt-
ning. Planering har genomförts för 
en samordnad fastighetsskötsel 
inom Sävsjö kommun med införan-
de från januari 2017.

I kv Hasseln färdigställdes en grupp-
bostad med 11 bostäder och gemen-
samma utrymmen.

I kv Kopparslagaren har nyproduk-
tion av 24 st lägenhter startat med 
beräknad inflyttning våren 2018.

AB Industribyggnader
AB Industribyggnader ägs till 100 % 
av Sävsjö kommun.

Uthyrningsläget har varit stabilt 
under året och vakansgraden är 
nära noll. En större tillbyggnad av 
Skruf Snus AB har påbörjades under 
hösten 2016 vilket är en utökning av 
fabrikskapaciteten som kommer att 
stå klar under mitten av 2017.

Kvarteret Fabriken drabbades som-
maren 2015 av en brand och det var 
kontorsytorna som totalförstördes. 
I samverkan med föräkringsbolaget 
har en återuppbyggnad skett och 
hyresgästen Carrus flyttade in i de 

nya lokalerna hösten 2016. Förhand-
lingar har skett med North Chemi-
cal om hyresavtal för en fastighet i 
Rörvik som ledde till att ABSI efter 
flera möten sa upp hyresavtalet för 
förverkande. Nytt hyresavtal har 
tecknats med NC.

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. SNAB 
arbetar med företagsservice mot 
befintliga företag och samverkan 
skola-näringsliv.

Företagsbesök är en viktig del 
av SNAB:s arbete och under året 
genomfördes 80 företagsbesök. 
Man har också genomfört före-
tagsträffar, arrangemang och drivit 
olika nätverk. Under året startade 
SNAB ett projekt med namnet ”100 
dagar och framåt”. Projektet syftar 
till att samverka med olika aktörer 
inom kommunen för att underlätta 
inkludering och integrationsarbetet i 
kommunen.

Resultat och ekonomisk 
ställning
Den sammanställda redovisningen 
för 2016 visar på ett positivt resultat 
på 37 mkr (17 mkr). Tillgångarna 
i den kommunala koncernen upp-
går till 1 348 mkr (1 191 mkr) och 
skulderna till 912 mkr (793 mkr). 
Soliditeten var vid årets utgång 
31,1% (32,2 %)

Interna affärer på 27,8 mkr
Köp och försäljning av varor och 
tjänster mellan kommunen, bolagen 
och mellan bolagen uppgår till 27,8 
mkr (27 mkr) De interna kortfristiga 
fordringarna och skulderna upp-
gick vid årets slut till 10 mkr (17,5 
mkr), där den största delen avser 
ersättning för vatten- avlopps och 
renhållningsavgifter för årets sista 
månader.

Komastad ängar.
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Nothänvisningar - sammanställd redovisning
(belopp efter proportionell konsolidering och eliminering av koncerninterna poster)

Sävsjö kommunsammanställning
Belopp i tkr 2016 2015

Not 21 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Sävsjö kommun 1 298 1 143
Sävebo AB 68 86
AB Sävsjö Industribyggnader 37 15
Savman AB 133 26
Sävsjö Energi AB 11 7
Sävsjö Näringslivs AB 1 1
Stockarydsterminalen AB 0 0
Sävsjö Skyttecenter ek för. 0 1
Höglandets Kommunalförbund 0 0
Summa finansiella intäkter 1 548 1 279

Finansiella kostnader
Sävsjö kommun -5 303 -1 938
Sävebo AB -1 575 -1 836
AB Sävsjö Industribyggnader -2 386 -1 930
Savman AB -253 -199
Sävsjö Energi AB -453 -499
Sävsjö Näringslivs AB 0 0
Stockarydsterminalen AB -115 -79
Sävsjö Skyttecenter ek för. -85 -62
Höglandets Kommunalförbund -166 -181
Summa finansiella kostnader -10 336 -6 724

Summa finansnetto -8 788 -5 445

Not 22 Anläggningstillgångar
Sävsjö kommun 479 265 507 796
Sävebo AB 179 040 168 397
AB Sävsjö Industribyggnader 349 909 291 686
Savman AB 49 877 36 455
Sävsjö Energi AB 75 914 43 996
Sävsjö Näringslivs AB 100 100
Stockarydsterminalen AB 5 641 6 188
Sävsjö Skyttecenter ek för. 2 980 3 060
Höglandets Kommunalförbund 7 136 8 066
Summa anläggningstillgångar 1 149 862 1 062 744

Not 23 Kortfristiga fordringar
Sävsjö kommun 48 121 53 868
Sävebo AB 3 052 10 093
AB Sävsjö Industribyggnader 8 835 5 699
Savman AB 6 773 2 607
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Belopp i tkr 2016 2015
Sävsjö Energi AB 9 820 10 111
Sävsjö Näringslivs AB 111 153
Stockarydsterminalen AB 538 831
Sävsjö Skyttecenter ek för. 400 61
Höglandets Kommunalförbund 8 686 5 176
Summa kortfristiga fordringar 86 336 79 599

Not 24 Specifikation av eget kapital (inkl. 78 % av obesk. reserver)
Sävsjö kommun 367 417 337 096
Sävebo AB 6 053 6 519
AB Sävsjö Industribyggnader 13 681 11 459
Savman AB 4 830 4 838
Sävsjö Energi AB 1 526 1 526
Sävsjö Näringslivs AB 145 139
Stockarydsterminalen AB -375 -383
Sävsjö Skyttecenter ek för. -144 -135
Höglandets Kommunalförbund 1 642 1 160
Obeskattade reserver (Sävsjö Energi AB) 25 202 20 757
Summa eget kapital 419 977 382 976

Not 25 Avsättningar
Sävsjö kommun 8 009 7 869
AB Sävsjö Industribyggnader 1 630 954
Sävsjö Energi AB 64 104
Uppskjuten skatt (koncernen – 22,0% av obeskattade reserver) 7 108 5 855
Summa avsättningar 16 811 14 782

Not 26 Långfristiga skulder
Sävsjö kommun 92 493 90 169
Sävebo AB 165 415 140 415
AB Sävsjö Industribyggnader 319 839 280 000
Savman AB 40 000 25 000
Sävsjö Energi AB 44 983 20 000
Stockarydsterminalen AB 3 349 3 785
Sävsjö Skyttecenter ek för. 3 100 3 100
Höglandets Kommunalförbund 8 800 8 960
Summa långfristiga skulder 677 979 571 429

Not 27 Kortfristiga skulder
Sävsjö kommun 183 409 175 888
Sävebo AB 7 372 9 521
AB Sävsjö Industribyggnader 20 462 10 148
Savman AB 3 079 5 518
Sävsjö Energi AB 2 165 3 730
Sävsjö Näringslivs AB 149 179
Stockarydsterminalen AB 1 050 1 480
Sävsjö Skyttecenter ek för. 32 127
Höglandets Kommunalförbund 15 893 14 894
Summa kortfristiga skulder 233 611 221 485
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Räkenskaper

Tunneltorget i körsbärsblom.
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Räkenskaper

Sammanfattning årsredovisning 2016

Årets resultat uppgick till 30,4 mkr (9,1 mkr)

Det budgetrade resultatet för 2016 uppgick till 4,5 mkr.

Budgetöverskottet är 25,9 mkr bättre än budget (här ingår realisationsvinster på 0,5 
mkr och överskott VA-drift på 4,4 mkr)

Alla nämnder utom barn- och utbildningsnämnden och myndighetsnämnden redovisar 
överskott. Sammantaget redovisar nämnderna ett överskott på 17,3 mkr.

Årets investeringar uppgick till 30 mkr (57,9 mkr) . De största investeringarna avser 
ombyggnad Göransgården, förvärv av Yxan 1, VA- investeringar samt IT-satsningar i 
skolan.

Låneskulden uppgick till 86,5 mkr vilket är samma nivå som föregående år.

Det totala pensionsåtagandet uppgick till 280,1 mkr vilket är en minskning med knappt 
10 mkr.

Kommunens borgensåtaganden ökade med 310,2 mkr till 832,3 mkr. Det är utökad 
borgen till Sävebo AB (65 mkr), AB Industribyggnader (120 mkr), Sävsjö Energi AB 
(100 mkr), Savman (15 mkr) och Höglandets Kommunlförbund (10,2 mkr)

Befolkningsutvecklingen var positiv. Antalet invånare den 31 december 2016 uppgick 
till 11 396 invånare, vilket är en ökning med 135 personer jämfört med förra årsskiftet.

Budget för år 2017 har faställts med ett resultat på 13,8 mkr.

Arbetet med budget 2018 kommer att påbörjas under våren 2017.




