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39 ledamöter

Revisor 
5

Val beredning 
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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 
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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)

Arbetsutskott 
4 ledamöter

Arbetsutskott 
4 ledamöter
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Vi har en bra verksamhet med 
stabil ekonomi - men stora utma-
ningar väntar

Jag är mycket imponerad över att det 
i kommunens verksamheter bedrivs 
ett arbete med så hög kvalitet. Det är 
dessutom starkt gjort av nämnderna 
att hålla sig inom de tilldelade eko-
nomiska ramarna. Och detta trots 
ständigt nya utmaningar och uppgifter. 
För 2014 är det ekonomiska resultatet 
11,4 miljoner kronor. Det är ett bra 
resultat, som tillsammans med många 
år av god ekonomi, har medverkat till 
en låg låneskuld. Detta stärker kom-
munen inför de utmaningar som finns 
framöver.

En osäker omvärld påverkar 
kommunen och näringslivet

Vi lever i en värld där konflikterna är 
många och där många människor flyr 
från sina hemländer. Den tilltagande 
osäkerheten påverkar även Sverige 
på olika sätt. Förmodligen dämpas 
den stora flyktingvågen något, men 
kommer fortsatt att vara stor. När fler 
människor kommer till vår kommun 
ger det en efterlängtad befolkning-
sökning. Men det ställer också krav på 
mycket engagemang för att det ska bli 
en lyckad integration. Arbetslösheten 
är i kommunen 6 procent, men bland 
utrikesfödda är den markant högre. 
Att tillsammans med arbetsförmed-
lingen medverka till att flyktingar 
kommer i arbete är därför en viktig 
och betydelsefull uppgift för kommu-

nens kommande arbetsmarknads- och 
integrationsenhet. Regeringen har 
uppmärksammat kommuner som likt 
Sävsjö tar ett mycket stort nationellt 
ansvar och ger signaler om att detta 
ska kompenseras i högre grad.

Återhämtningen i den svenska ekono-
min har dröjt eftersom efterfrågan i 
omvärlden varit svag. Detta har hållit 
tillbaka svensk export och brom-
sat konjunkturuppgången. Nu syns 
försiktigt positiva signaler om att den 
globala konjunkturen förbättras, om än 
långsamt. Den relativt svaga kronan bi-
drar också till att den svenska exporten 
förbättras. I vår kommun ser husföre-
tagen en ökad orderingång och inom 
många företag behövs nyanställningar. 
Det kan dock i vissa fall vara svårt att 
rekrytera behövlig kompetens och det 
gäller särskilt inom industriområdet. 
Satsningar för att marknadsföra indu-
striprogrammet och hela Aleholmssko-
lan är därför angelägna.  

Den kommunala ekonomin

Inom kommunens ekonomi är lä-
get stabilt och nämnderna gör ett 
sammantaget överskott på över 5 
miljoner kronor för 2014. Att särskilt 
framhålla är att det sker ett mycket 
gediget kvalitetsarbete inom socialför-
valtningen som har gett ekonomiskt 
tillskott i prestationsersättningar. Stora 
investeringar inom äldreomsorgen 
sker genom om- och tillbyggnad av 
Göransgården. Kostenheten fungerar 
väl och har plusresultat och levererar 

näringsriktig och omtyckt mat. Inom 
barn- och utbildningsförvaltningen 
sker stora satsningar framförallt inom 
barnomsorgen. 

Det kan också noteras att de kommu-
nala företagen har ett gott ekonomiskt 
läge. Sävebo fortsätter sin satsning 
på fler lägenheter. Industribyggnader 
investerar i fastigheter både i Sävsjö 
och Rörvik. Energibolaget genom-
för investeringar i fjärrvärme och ny 
panncentral.  

Ny utredning är grunden för 
en vässad organisation och ny 
utvecklingsstrategi 

En utredning av kommunstyrelsen och 
dess samarbeten har presenterats och 
den kommer att ligga till grund för att 
vässa kommunorganisationen och för 
en revidering av kommunens utveck-
lingsstrategi. Det arbete med fram-
tidsplaner som har påbörjats behöver 
fortsätta. Genom kloka investeringar 
kan kommunen minska sina driftskost-
nader och ge bra förutsättningar för en 
effektiv verksamhet med fortsatt hög 
kvalitet. 

Stefan Gustafsson, (kd) 
kommunstyrelsens ordförande

Ur kommunalrådets synvinkel
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Förvaltningsberättelse

Tillväxt - Växande

Befolkning 
År 2020 ska vi vara 11 400 medborgare. 
Så lyder målet enligt utvecklingsstrategin. 

Den 31 december fanns i Sävsjö kommun 
11 100 kommuninnevånare. Befolkningen 
ökade med 131 personer i jämförelse med 
året innan. Ökningen beror på en posi-
tiv utveckling av både födelsetalen och 
flyttnettot. 

Utvecklingen de senaste fem åren har 
varit svagt positiv. Sedan 2010 har Sävsjö 
ökat med 270 invånare.

Under 2014 föddes 130 barn. Det är 11 
fler barn än förra året och 134 perso-
ner avled. Födelsenettot blev därmed -4 
personer.

I Sävsjö är andelen äldre över 65 år något 
högre om man jämför med länet och 
riket, 23% (2 558 invånare) är äldre än 
65 år. Även medelåldern är något högre i 
Sävsjö.

Medelåldern för Sävsjö kommuns invåna-
re 2014 var 42,8 år . I länet var medelål-
dern 41,6 år och i  riket 41,2 år.

Åldersgruppen 0-17 år har ökat med 96 
personer men minskat med 25 invånare 
i åldrarna 18-24 år. Åldersgruppen 24-44 
år har blivit 30 fler och i åldrarna 45-64 år 
har man blivit 22 personer färre.

Åldrarna 0-17 år motsvarar 21,4 % av be-
folkningen och det är fler än både snittet i 
länet och i riket.

Alla orter i Sävsjö kommun har haft en  
befolkningsökning. Störst förändring 
hade Rörvik med 50 fler kommuninnevå-
nare, en ökning med 4,3 %.

Männens andel är 51,2 % av befolkningen 
och det är fler än snittet i länet och i riket. 
Andelen män har ökat något sedan 2013.

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

Senaste mätning visar 32,46 antal företag 
per 1000 invånare.

Under 2013 var det 7,7 % av befolkning-
en i åldrarna 20-64 år som drev eget före-
tag (riket 6,7 %). År 2014 rankades Sävsjö 
på plats 242 av Sveriges kommuner i antal 
nyregistrerade företag per 1 000 invånare. 
Det startades 3,28 nya företag per 1 000 
invånare.

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

År 2013 var 13,6 % i åldersgruppen 25-64  
högskoleutbildade (riket 25,3 %).

Andelen elever som påbörjat studier vid 
universitet eller högskola inom tre år efter 
avslutad gymnasieutbildning var 38,5 % 
enligt Öppna jämförelser 2014. (Ranking-
plats 126).

Övergripande mål i Sävsjö kommuns

Utvecklingsstrategi (US)
aktuellt läge i kommunen i några områden

Utvecklingsstrategin arbetades fram 2011 och i samband med detta arbete gjordes också en kartläggning, en analys över 
olika omvärldsfaktorer som påverkar den kommunala verksamhetens arbete. Kartläggningen låg till grund för de mål som 
senare antogs. Nedan följer en kort lägesrapport över hur det ser ut idag.

Övergripande mål 
inom varje per-
spektiv

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 un-
derstiga 350 personer 
per år.

Tillit- Trygghet
Medellivslängden för 
män och kvinnor ska 
överstiga genomsnit-
tet i riket.
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Tillsammans – Livskvalitet

Utflyttning från Sävsjö Kommun
Utflyttningen från Sävsjö kommun 
ska understiga 350 personer per år 
2020.

År 2014 valde 619 att flytta från kom-
munen och det är 82 personer fler än 
år 2013.

Under året valde 755 personer att 
flytta till Sävsjö, en ökning med 84 
personer från förra året.

Flyttnettot för 2014 blev positivt, 
+136 personer. Detta bidrog till den 
positiva befolkningsökningen.

Pendling
År 2013 bodde och arbetade 3 753 
personer i Sävsjö kommun. (-33 från 
föregående år).

1 468 personer pendlade ut från 
kommunen (+32) och 976 personer 
pendlade in till Sävsjö (+26). Det är 
fler män än kvinnor som arbetspend-
lar. Andelen män som pendlade till 
Sävsjö var 59 % (62 %) och andelen 
män som pendlade ut från Sävsjö  var 
58 %, samma som föregående år.

Arbetslöshet 
En anledning till att människor flyttar 
är på grund av arbete eller studier 

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

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

Sävsjö har en öppen arbetslöshet 
på drygt 8,2%. (7% år 2013). Under 
januari 2015 var 304 personer öppet 
arbetslösa.

Tillit - Trygghet

Medellivslängd
Sävsjö kommun har som mål att med-
ellivslängden för män och kvinnor 
ska överstiga genomsnittet i riket. 
Den förväntade medellivslängden 
för de som föddes 2009-2013 har 
prognostiseras för Sävsjö kommun till 
80,1 år för män (riket 79,7 år) och för 
kvinnor 82,4 år (riket 83,6 år.) Målet 
är därmed nått för männen men inte 
för kvinnorna.

Ohälsotalet
Det totala antalet sjukdagar för kom-
munens invånare ska i genomsnitt 
understiga 25 dagar. Etappmål för 
2014 är 29 dagar.

År 2014 hade Sävsjö ett ohälsotal på  
29,1 dagar vilket är sämre än snittet i 

både Jönköpings län (28,6 dagar) och 
i riket (27,3 dagar). Det skiljer en del 
mellan ohälsotalen för männen och 
kvinnorna. Männen hade ett ohälsotal 
på 23,6 dagar vilket är en förbättring 
med 0,5 dagar från föregående år. 
Kvinnorna hade ett ohälsotal på 35,1 
dagar och det är samma nivå som året 
innan.

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

Antal brott
Antalet anmälda brott ska understiga 
7 000 brott per hundra tusen invånare 
år 2014.

År 2013 var antal anmälda brott 
12 662/ hundratusen av medelfolk-
mängden.

De anmälda brotten har ökat de se-
naste åren. År 2009 låg motsvarande 
siffra på 8 320 brott. 

Av de anmälda brotten handlar 35% 
om brott mot förmögenhet och 44 % 
brott mot person.

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

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

År 2014 firade vi Jubileumsår runt om i 
kommunen. Många olika jubileum inföll 
under året och en rad olika arrangemang 
genomfördes. Aktiviteterna satte Sävsjö 
kommun på kartan långt utanför kom-
mungränsen.

Arbete med centrumförnyelse har startat 
tillsammans med handlare och fastighets-
ägare.

Näringsliv
”I ambitionen att stimulera skapandet av 
nya jobb är det betydelsefullt att kommu-
nen bedriver ett aktivt näringslivsarbete 
och är lyhörd för bland annat näringsli-
vets önskemål om kommunikations- och 
infrastrukturutbyggnad. Industrisektorns 
behov av ett starkt och brett nyföretagan-
de är tydligt, och blir än mer accentuerat i 
framtiden”. 

”Kommunens arbetsmarknadsenhet, 
Jobbhuset, har en viktig uppgift när det 
gäller att ge stöd till mäniskor som av 
sociala och andra skäl hamnat utanför 
arbetsmarknadsenheten”.

Näringslivsutvecklaren finns numera varje 

vecka på Mötesplats Sävsjö för att stötta 
nyföretagare.

Jobbhuset deltar i olika aktiviteter, bland 
annat på Mötesplats Sävsjö och i skötsel 
av kommunens bilar.

På Aleholmskolans industriprogram har 
man gjort investeringar i maskinutrust-
ningar för att bättre möta arbetsmarkna-
dens behov.

En näringslivsstrategi är under framta-
gande.

Sävsjö är en av de kommuner som blivit 
certifierad till vård och omsorgscollege, 
en samverkan mellan utbildning och 
arbetsgivare.

Skola och utbildning
”Grundskolan behöver förbättras när 
det gäller andelen elever som går ut med 
godkända betyg.” Skolan har fortsatt ar-
betat mycket målinriktat med att förbättra 
resultaten i skolan vilket också visat sig i 
olika mätningar.

Bygga och bo
”En betydelsefull tillväxtparameter är till-
gången till attraktiva och lockande bostä-
der. För att villa- och fritidshusbebyggelse 
ska kunna skapas krävs att kommunen 
inventerar lämplig mark, gärna i sjönära 
lägen för exploatering. Ambitionen är att 
kunna presentera minst en exploaterings-
bar detaljplan per år.”

Två nya detaljplaner har färdigställts vid 

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 sam-
hälle där vi välkomnar alla människor och där det goda samtalet ger kraft och näring i samhällsdebatten och fungerar 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 förutsättningar att skapa sig 
en ljus framtid och ett gott liv.

Övergripande mål

Varje år, fram till år 
2020,

• ska 30 nya jobb 
skapas

• ska 20 nya bostä-
der byggas

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

Prioriterade arbets-
områden
Nyföretagandet

Eftergymnasiala ut-
bildningsnivån

Resultatet i grund-
skolan

Bredband

Detaljplaner

Förvärv av mark för 
villa- och industribe-
byggelse

Följsam utbyggnads-
takt av flerbostadshus

Brett utbud av före-
tagslokaler

Alternativa driftsfor-
mer
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Vallsjön. Några exempel på nybygg-
nationer under året är vid Tällevad i 
Sävsjö och vid Slättsjön i Vrigstad.

En bostadsförsörjningsplan har anta-
gits.

Kommunikation och infrastruktur
”Ett snabbt och säkert bredband 
underlättar för företag att bedriva 
verksamhet, kan ge effektivare sam-
hällstjänster och bidra till att ge ökad 

frihet för alla invånare i vår landsbygd-
skommun. ”Ambitionen för Sävsjö 
kommun är att hälften av alla företag 
år 2014, som etappmål, ska ha tillgång 
till bredbandsuppkoppling med hög 
hastighet”. 

Etappmålet är uppfyllt, idag har cirka 
70 % tillgång till snabb bredbandsupp-
koppling.

Under året har Savman i samarbete 

med byalagen fortsatt att driva flera 
större bredbandsprojekt på landsbyg-
den.

För att öka förutsättningarna för en 
utveckling av Stockarydsterminalen 
har en ny väg , väg 761 byggts mel-
lan riksväg 30 och Stockaryd. Vägen 
färdigställdes under året och invigning 
skedde i samband med jubileumsfiran-
det av stambanan 150 år.
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Tillsammans – Livskvalitet
Nedan följer några utdrag ur US:en och 
exempel på vad som gjorts under året för 
att nå målen i Utvecklingsstrategin.

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

”Ungdomars inflytande i politiken ska 
uppmuntras och insatser för att öka val-
deltagandet ska genomföras.”

Fritidsgårdarna har under året arbetat 
med olika aktiviter för att ge ungdomar 
möjlighet att ta initiativ och växa som 
människor.

Exempel på projekt  som man arbetat 
med är att man bildat ett ungdomsråd 
där man lärt sig mer om demokratifrågor, 
bland annat medborgarförslag.

Ett grönt samhälle
”Kommunen ska aktivt verka för ökat 
utnyttjande av förnyelsebara energikällor 
och för fortsatt utbyggnad av fjärrvärme 
och vindkraft. Vi ska sträva efter att mins-
ka såväl  energi-  och resursförbrukning 
som avfall och utsläpp till mark, atmosfär 
och vatten”.

”Kommunens sjöar och vattendrag och 
viktiga grundvattenförekomster ska skyd-
das. Åtgärder som motverkar förorening 
eller försurning ska genomföras”. 

Myndighetsnämnden arbetar med biolo-
gisk återställning av Hylletoftån. Kalkning 
genomförs varje år och ett stort antal 
avlopp har inventerats.

På fordonssidan  har de första gasbilarna 
nu köpts in och flera upphandlingar har 
genomförts med skärpta miljökrav.

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

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

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

Projekt Häradsvägen har avslutats under 
året. Vägsträckan går mellan Vallsjö gamla 
kyrka och Norra Ljunga kyrka. Sevärdhe-
ter har lyfts fram med nya skyltar, belys-
ning och tillgängliga parkeringsplatser.

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

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 åsik-
ter ska genomsyra de kommunala besluten och tillsammans ska vi arbeta för att kommunens ekologiska avtryck ska vara så 
litet som möjligt. Tillsammans ska vi också forma en attraktiv bild av vår kommun där det ska vara lätt att leva ett gott liv 
och där samhällsmiljö skapar stolthet hos medborgarna.

Övergripande mål

Utflyttningen från 
Sävsjö Kommun, 
inklusive ungdomar 
som flyttar för högre 
studier (men sedan 
förhoppningsvis 
flyttar tillbaka) ska un-
derstiga 350 personer 
per år.

Prioriterade arbets-
områden
Kommunala webb-
platser

Högt valdeltagande

Nöjda anställda

Bra dricksvatten

Miljöarbete

Bäst att bo på Hög-
landet 

Föreningslivet

Fritidsaktiviteter
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”En hög underhållsnivå av gårdsbelys-
ning och det småskaliga vägnätet på 
landsbygden ska upprätthållas”.

Nya regler har tagits fram för mer 
miljövänlig gårdsbelysning och 
satsningar har gjorts på det enskilda 
vägnätet.

Från och med 2015 kommer Sävsjö 
ingå i ett nytt Leaderområde vilket 
kommer att innebära fortsatt möj-
lighet till utvecklingsprojekt inom 
landsbygden.

Berikande fritid
”Genom att kommunen erbjuder 
goda möjligheter till kulturupplevel-
ser, friluftsliv och sociala mötesplatser 

skapas den goda trivsel som gör att 
människor väljer att bo kvar i kom-
munen hela livet. Fritidsgårdarna har 
möjlighet att skapa miljöer där ung-
domar kan utveckla positiva förmågor 
och bygga upp sund självkänsla”.

”Satsningar bör göras för att bibehålla 
de kommunala anläggningarnas, ex-
empelvis Familjebadets attraktivitet”.

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

Flera aktivitetssatsningar har genom-
förts på Familjebadet. Dessa har varit 
mycket uppskattade.

Även på fritidsgårdarna har det varit 

omfattande aktiviteter, några exempel 
har varit läsprojekt, e-sportlag, musik 
och dansgrupper, turneringar av olika 
slag med mera.

Inom idrotten har flera beaktningsvär-
da idrottsinsatser uppmärksammats, 
bland annat Emilie Wikströms 6:e 
plats i slalom vid OS 2014.

En välbesökt föreningsledarutbildning 
har genomförts.

Ett nytt utomhusgym invigdes under 
året.

Biblioteket har likt tidigare år anord-
nat olika utställningar och föreläs-
ningar.
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Tillit- Trygghet
Nedan följer några utdrag ur US:en och 
exempel på vad som gjorts under året för 
att nå målen i Utvecklingsstrategin.

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

Under året har Mötesplats Sävsjö öppnat 
i före detta turistbyrån. Varje vecka har 
kommuninnevånare fått möta företrädare 
för olika kommunala verksamheter och 
politikområden.

Maten som serveras inom skolan ska vara 
god och uppskattad. En genomförd mät-
ning inom skolan visar ett utfall på 3,51 
2014 i NKI värde (nöjd kundindex) på en 
skala mellan 1-4 där 4 är bäst.

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

Ombyggnad av äldreboendet Göransgår-
den i Vrigstad har påbörjats och kommer 
att färdigställas under 2015.

Sävebo AB har fått utökad borgen för 
att kunna bygga lägenheter för äldre i kv 
Bryggaren. Inflyttning sker i mars 2015.

Sävsjö kommun har deltagit i projekt 
Ledningskraft med inriktning på de mest 
sjuka äldre och man får åter mycket 
goda resultat i olika kvalitetsmätningar, 
särskilt i bemötandefrågor. Ett särskilt 
projekt ”Hemteam” arbetar med insatser i 
samverkan mellan olika yrkesprofessioner 
för att återhämtning och rehabilitering i 
hemmiljö skall ske så snabbt som möjligt.

Arbetsprocessen för hantering av bo-
stadsanpassningsärende är utredd och 
förankrad politiskt

Säkerhet och trafik
”Kampanjen Vad tycker du? visar att fler 
belysta gång- och cykelbanor efterfrå-
gas. Såväl av trafiksäkerhetsskäl som av 
motionsskäl”.

Ett trafiksäkerhetsprogram och en tra-
fikpolicy har antagits under året. Målet 
om att varje år bygga minst 700 meter 
cykelbana är uppfyllt.

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

”Familjecentralen är navet för en god 
hälsa och omsorg för våra barn och ung-
domar.

Under hösten påbörjades tillbyggnaden 
av Vallsjöskolan. 

Familjecentralen har utvecklat en bra 
verksamhet och andra kommuner har 

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 iden-
titeten samtidigt som lusten att skapa framtiden ska finnas med. Att känna trygghet är en central del och det är i upplevel-
sen av trygghet som medborgarnas tillit och förtroendekapital till kommunen vilar. Tillsammans skapar vi det goda livet i 
Sävsjö kommun.

Övergripande mål

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

Prioriterade arbets-
områden
Nöjd - Regionindex

Nöjd - Medborgarin-
dex

Nöjd - Inflyttarindex

Gång och cykelvägar

Minskning av antal 
sjukdagar

Välfärdsbokslut inklu-
derande ett barnbok-
slut

Minskning av antal 
brott

Förebyggande drogin-
satser i skolan
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visat intresse av hur man arbetar i 
Sävsjö. Socialförvaltningens mål om 
att familjer ska uppleva att det är lätt 
att nå socialtjänstens stödresurser till 
barnfamiljer har fått mycket goda re-
sultat i undersökningar som är gjorda. 

Kultur– och fritidsförvaltningen har 
under våren 2014 tillsammans med 
forskaren Ulf  Blomdahl från Stock-
holms universitet genomfört studien 
”Ung livsstil” bland alla barn och ung-
domar i årskurs fem, åtta och årskurs 
två på gymnasiet. Studien kommer att 
bli till nytta i fortsatt arbete med barn 
och ungdomar.

Integration
”Sävsjö kommun ska arbeta aktivt för 
att motverka alla former av social ut-
slagning och utanförskap. Det sociala 
perspektivet ska ha genomslag i det 
förebyggande arbetet inom förskola, 
skola, fritidsverksamhet och social-
tjänst.”

Samverkan kring integration sker 
genom en nystartad integrationsen-
het och under 2015 kommer man att 
arbeta fram en strategi för helhetssyn 
på integrationsarbetet.

Friskvård och hälsa
”Statistiskt sett (SCB) minskar antalet 
sjukdagar med ökad utbildningsnivå. 
Genom satsningar på att höja den ge-

nerella utbildningsnivån i kommunen 
kan sannolikt antalet sjukdagar totalt 
sett minska.”

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

Ett av målen inom förvaltningen 
handlar om andelen behöriga till 
gymnasiet. År 2014 var 84 % behöriga 
till gymnasiet (88 % 2013 och 85 % 
2012).

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

Under 2014 avslutades Skolverkets 
satsning ”Matematiklyftet” där alla 
lärare som undervisar i matematik 
deltagit.

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

Inom tekniska förvaltningen har man 
arbetat med att implementera arbets-

miljöplanen och man arbetar aktivt 
med att riskidentifiera arbetsmoment. 
Medarbetarna har genomgått en halv-
dagskurs om värderingar.

En utbildningssatsning, BAM på-
börjades förra året för kommunens 
chefer och skyddsombud. Under 2014 
har nära 100 personer utbildat sig i 
arbetsmiljöfrågor.

Medellivslängd
”Medellivslängden beror på en mängd 
faktorer bland annat arv, miljö, social 
gemenskap, civilstånd, arbete, graden 
av jämställdhet med mera, men fram-
för allt utbildningsnivå och medelin-
komst.”

Kommunen har under 2014 erbjudit 
en rad olika friskvårdsaktiviteter och 
antal kommunanställda som nyttjat 
de större friskvårdförmånerna har 
varit 1 310 stycken. Sävsjö har idag 
70 friskvårdombud som arbetar ute i 
verksamheterna.

God etik
För Sävsjö kommun innebär en god 
etik även att vi exempelvis vid upp-
handlingar ska vara vaksamma mot 
företag som ägnar sig åt tvångsarbete, 
barnarbete, korruption, utpressning 
och bestickning.
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Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i decem-
ber 2013 (kf  §134)  att anta ”Internatio-
nell strategi i Sävsjö kommun - riktlinjer 
för det internationella perspektivet kopp-
lat till Utvecklingsstrategin (US:en)”. 

Samtidigt tog man också beslut om att en 
uppföljning av strategin ska ske efter ett 
år och redovisas till kommunfullmäktige.

Varje förvaltning ansvarar för att det 
internationella arbetet rapporteras i 
nämndernas verksamhetsberättelser/års-
redovisningar. 

Prioriterade områden

Våra utmaningar delas med andra i Euro-
pa och genom ett aktivt samarbete kan vi 
ta del av erfarenheter och kunskap som är 
till nytta för våra egna verksamheter.

Följande prioriterade områden har valts 
ut efter en genomförd kartläggning i 
förvaltningarna.

• Omvärldsbevakning

• Näringslivsutveckling

• Utbildning och ungdomar

• Miljö och klimat

Mål

Strategin ska bidra till att Utvecklings-
strategin (US:en) uppfylls. Projektinitiativ 
med internationella kontakter ska tas och 
fler internationella aktiviteter ska upp-
muntras.  

I kommunens utvecklingsarbete ska möj-
ligheten till internationellt samarbete och 
extern medfinansiering alltid prövas.

Uppföljning och mätning av delmål

Nedan följer några exempel på projekt 
som delvis finansierats genom EU-medel 
samt aktiviteter som genomförts under 
2014.

• Bronck-celebration i samband med 
jubileumsfirande i Sävsjö kommun.

• Hofgårdsskolan har haft utbyte med 
en skola i Bronx.

• Aleholmsskolans samhällsprogram 
har besökt Tyskland.

• Flera skolor har fadderbarn i olika 
länder som man har kontakt med.

• Ingjuta, ett arbetsmarknadsprojekt 
som syftar till att utveckla det strate-
giska handledarskapet ur ett Östersjö-
perspektiv (Krakow och Berlin).

• Projekt Letterbox från England, ett 
projekt som syftar till att förbättra 
skolresultat för placerade barn och i 
projektet inriktar man sig på barnens 
fritids- och hemsituationer.

• Fyra bredbandsprojekt har genom-
förts på landsbygden.

• Häradsvägen har varit en satsning där 
man lyft fram kulturhistoriska värden 
genom att skapa upplevelseplatser 
och därmed bidra till ett mer attrak-
tivt landskap.

Internationellt perspektiv  
- kopplat till Utvecklingsstrategin

En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap i EU och ett integrerat Europa ställer nya krav men skapar också nya 
möjligheter. Internationella kontakter och samarbeten blir allt viktigare och internationalisering har blivit en del av samhäl-
lets utveckling. 

Internationellt 
arbete - vision

Ökad förståelse för 
olika kulturer

Ökad möjlighet för 
kommuninvånarna 
att intressera sig för 
de internationella 
frågorna

Det internationella 
perspektivet tillför 
kompetens och er-
farenheter i syfte att 
stödja verksamhetsut-
veckling.
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• Företagande på landsbygd - ett 
projekt som man genomfört 
tillsammans med Linnéuniversi-
tetet med flera för att undersöka 
vilka incitament som krävs för att 
starta företag på landsbygden.

• Boot Camp som handlar om att 
skapa förutsättningar för unga 
entreprenörer att utveckla ny 
näringsverksamhet inom digital-
kultur.

• En ny väg, väg 761 mellan Stock-
aryd och riksväg 30.

• Ett antal leadercheckar har 
godkänts till olika mindre projekt 
(exempelvis matslaget).

• Smålands kulturfestival och akti-
viteter i samband med Jubileums-
året har arrangerats.

• Föreläsning med Manuela Lei-
jerfelt om EU för kommunens 
anställda.

• Flera medarbetare har deltagit på 
EU-utbildningar inom ramen för 
kompetenssatsning inom Småland 
Blekinge.

• Vi har deltagit i nätverk med an-
dra kommuner om internationellt 
arbete.

• En arbetsgrupp med represen-
tanter från de flesta förvaltningar 

i kommunen träffas regelbundet 
för att arbeta med det internatio-
nella perspektivet. 

• På Mötesplats Sävsjö har en av 
temadagarna handlat om interna-
tionella frågor.

• Under hösten gavs en tillsam-
manstidning ut där en av artiklar-
na handlade om EU:s betydelse 
för Sävsjö kommun.

• Besöksguiden för handeln och 
besöksnäringen översätts till tre 
språk.
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Verksamhets- och måluppföljning - nämnder

Mål Måltal Utfall 141231 Status
Kommunstyrelsen Befolkningstillväxt 11 019 11 100

Rankning webbplatser < 100 Ej mätbar
Antal sjukdagar, delmål 2014,  
29 dagar

< 25 29,1

Tekniskt utskott Leverera gott dricksvatten < 10 % 2,30 %
Utbyggnad gång- och cykelvägar 700 m/år 700
God mat NKI*=max 4 3,51

Barn och utbild-
ningsnämnd

Förskolor tydlig profil Årlig utvärdering Profilering pågår

1:a handsval till förskolan < 95 % Nej
Alla barn och elever trivs SKL**-trygghetsenkät Plats 2/193 åk 5

Plats 31/193 åk 8
Resultaten i grundskolan Topp 20 i Sverige 146/290
Behöriga till gymnasiet > 95 % 84 %
Antal elever på Aleholm > 80 % / årskurs 75 %
Gymnasiet Topp 10 i Sverige Ej mätbart
Yrkeshögskoleutbildning Minst en Nej
Väntetid vuxenutbildning < 6 månader Kortare

Socialnämnd God och trygg vård/omsorg  
för äldre

NKI* > 80 94 % hemtjänst

94 % äldreboende
God och säker hälso/sjukvård Kvalitetsindex Bra resultat i ÖJ***
Den enskildes valfrihet Äldreguide LOV
Personer med funktionshinder 
trygga och respekterade

Intervju > 95% u.mål 100 %

I o F, vägleda den enskilde till  
ett självständigt liv

< 50 %, socialbidrag < 
60 månader

29,30 %

Stöd till barnfamiljer - trygg/ 
utvecklande uppväxt

> 90 % - lätt nå Soc.
stöd

100 %

Kultur och fritids-
nämnd

Allaktivitetshus Antal årsarbetande 1

Goda förutsättningar för  
barn och ungdomar 

Altal deltagartillfällen 64 569

Öppet hus Antal öppet hus 30 augusti, 11 oktober

Myndighetsnämnd Hållbar utveckling i samklang 
med de 16 miljömålen

Tillsynsbesök 93 % 
153 tillsynsbesök

Följa upp kontrollplaner 100 % 100 %
Utbildning i skydd mot olyckor > 8% av invånarna 6,4 % (844)
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Mål Måltal Utfall 141231 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 mottagna 
röster

EU, riksdag, landsting 
och kommun

Fokus på ansvars-
fullt förvaltarskap

Driftöverskott år 31 augusti 2014 > 1 % av skatteintäkter 
och kom ek utjämningar

2,00%

Årets inversteringar 31 augusti 
2014

< årets resultat  
+ avskrivningar

36 855 < 42 199

Oförändrad kommunalskatt 21,92 21,92

* NKI - nöjd kundindex 
** SKL - Sveriges kommuner och landsting 
***Öppna jämförelser 
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Mål Måltal Utfall 141231 Status
Sävebo AB God kvalité Enkät Vid avflyttning

God ekonomisk hållning 694 tkr
Utökade boendemöjligheter 1 område/år Ja, kvarteret Bryggaren
Uthyrningsgrad Minst 90 % 100 %

AB Sävsjö Industri-
byggnader

Uthyrningsgrad > 90 % 97 %

Överskott 1 113 tkr
Medlem i Sävsjöortens Närings-
livsförening

Ja

Lediga lokaler på internet till-
sammans med SNAB

Hemsida Ja

Anslutning till förnybar energi Alla lokaler Ja

SvaMan AB Bredband i världsklass Antal nya kunder 300 nya (totalt 1 624 
stycken)

Hög användning av IT och 
internet

Avstämning marknads-
plan

Sävsjö Energi AB Affärsmässigt möta efterfrågan 
på fjärrvärmeanslutning

Mätning av lönsamhet 
på nyanslutningar

Förstärka och förbättra elnäts-
distributionen

Mätning på avbrottstid 
på elnät

Redovisas helår

Effektivisering/stärka verksam-
heten

Mäta rörelseresultatet 
per verksamhetsområde

Enlig budget och 
 prognos

Sävsjö Näringslivs 
AB

Företagsbesök 100 per år 80 besök

Arrangera frukostmöten 5 per år 4 möten
Arrangera företagsträffar 3 per år 3 träffar
Arrangera lunchmöten 2 per år 2 möten
2 träffar i HR-nätverket 2 per år 0 träffar
Workshops Qraftfulla 4 per år 6 workshops

Sävsjö SkytteCenter 
ekonomisk förening

Väcka intresse Samverkan Kommun och skytte-
gymnasiet

Nationella och internationella 
tävlingar
Välbesökt och välrenommerad 
inomhusskytteanläggning

Upplevelseriket bidrar

Stockaryds
terminalen

Bearbetning av kunder > 195 heltåg 118

Aktiva kunder > 9 4
Tågväxlingar > 120 stycken 105

Verksamhets- och måluppföljning - bolag
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Årets resultat
Sävsjö kommun redovisar ett positivt 
resultat på 11,4 mkr. I detta resultat 
ingår realisationsvinster på samman-
lagt 2,7 mkr. (Realisationsvinster får ej 
räknas med i årets resultat enligt lagen 
om ekonomisk balans).  

Årsbudgeten för 2014 var 1,6 mkr och 
bör jämföras med ett utfall på 6,9 mkr 
(exklusive VA-verksamhetens över-
skott och reavinster).

Nämnderna avviker från tilldelad 
budget med sammanlagt +5,1 mkr . 
Motsvarande siffra föregående år var 
+7,2 mkr.  

Samtliga nämnder förutom kom-
munfullmäktige, socialnämnden och 
myndighetsnämnden redovisar ett 
överskott.

Barn - och utbildningsnämndens 
överskott beror i huvudsak på ett 
överskott för de interkommunala 
medlen, samt att de enskilda verk-
samheterna inom förskola, grund-
skola och gymnasium blivit lägre än 
budgeterat.

Socialnämnden har haft ökade kost-
nader för OB- och jourersättningar på  
grund av ändrade avtal. Även kostna-
der för försörjningsstöd har ökat och 
institutions- och familjehemskostna-
der fortsätter att ligga på en hög nivå. 
Andra kostnader som ökat är inom 
äldreomsorgen (Högliden) och för 
gruppbostäder. Tack vare prestations-
medel för gott kvalitetsarbete samt 
återbetalning av medel från resultaten-
heterna fastighet och kost redovisas 
ändå ett resultat för nämnden som i 
stort är i balans.

Inom tekniska utskottet har kosten-
heten för första gången på flera år 
redovisat ett överskott. 

Kultur- och fritidsnämnden har haft 
högre intäkter från Familjebadet och 

lägre personalkostnader på grund av 
vakanser inom personalgruppen.

Inom myndighetsnämnden fortsät-
ter bygglovsintäkterna att vara höga. 
Personalkostnaderna har dock blivit 
högre inom räddningstjänsten vilket 
till viss del beror på en ökning av 
antalet övningstimmar. 

Överförmyndarnämndens överskott 
förklaras av att kommunen betalat en 
betydligt lägre andel av arvoden till 
ställföreträdare. 

Barn- och utbildningsnämnden 
tillsammans med socialnämnden står 
för 83,5 % av nämndernas totala 
nettoram. 

Personalkostnader är den största kost-
nadsposten, med ett utfall på 480 mkr.

Kommunens omsättning ökade med 
16,6 mkr och var 2014 ,773 mkr.  
Intäkterna består till största delen av 
skatteintäkter och generella statsbi-
drag. Under 2014  var dessa poster 
tillsammans 585 mkr. 

Finansförvaltningen redovisar ett 
överskott med 4 mkr. Lägre semester-
löneskuld, lägre personalomkostnader 
men också lägre räntekostnader är en 
del av förklaringarna till överskottet i 
finanserna.

Avstämning mot balanskravet
Nedan följer en uppställning som 
visar resultat och balansutredning.

Avsättning till resultatutjämnings-
reserv RUR
Riksdagen har fattat beslut om att 
komplettera befintlig lagstiftning 
om god ekonomisk hushållning för 
kommuner och landsting. Förändring-
arna ger nya möjligheter att utjämna 
intäkter över tid genom en resultat-
utjämningsreserv, vilket ger möjlighet 
att reservera överskott upparbetade 
från och med räkenskapsåret 2010. 
Kommunfullmäktige i Sävsjö tog be-
slut om en avsättning på 11,3 mkr för 
2010. (KF § 138)

Förändringar av kostnader och 
intäkter
Verksamheternas kostnader inklusive 
pensioner och avskrivningar blev 761 
mkr. Under perioden 2010-2014 har 
ökningen varit 15,1 %

Kommunens verksamhetsanknutna 
intäkter blev 191 mkr . Intäkterna har 
ökat med 19,9 % i jämförelse med år 
2010. 

Kommunalskatten har varit oföränd-
rad 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 2014 var 98 % vilket är 
en ökning med 3 % enheter sedan 
föregående år.

Ekonomisk översikt

Balanskravsutredning (tkr) 2014
Årets resultat +11 385
Avgår samtliga realisationsvinster -2 688
Tillägg för vissa realisationsvinster med mera enligt  
undantagsmöjlighet

0

Återstår: Årets resultat efter balanskravsjusteringar +8 697
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Investeringar
År 2014 investerades det för motsva-
rande 36,8  mkr vilket är 4,2 mkr mer 
än 2013. 

De största satsningarna har gjorts på 
ombyggnad av Göransgården med 
drygt 11 mkr, Vallsjöskolans fritids 
med 2,3 mkr och investeringar i 
VA-ledningsbyte på Vallsjögatan för 
2,2 mkr. Sävsjö kommun har också 
bidragit med medfinansiering på 1,9 
mkr till ett vägprojekt, väg 761.

För att undvika ytterligare lån krävs 
att årets avskrivningar och årets 
resultat tillsammans är högre än 
nettoinvesteringarna. År 2014 var 
investeringarna cirka 5,3 mkr lägre 
än årets avskrivningar och resultatet 
tillsammans.

Tillgångarnas förändring över 
tiden
Både de materiella tillgångarnas andel 
och de finansiella tillgångarnas andel 
har ökat. Anläggningstillgångarnas 
andel motsvarar nu 85 % av de totala 
tillgångarna.

Kassa/bank har minskat och mot-
svarar 4 % av tillgångarna. Kassa och 
bank per sista december var 24,3 mkr.

Långfristiga lån
Under året har de långfristiga lånen 
minskat med 24,7 mkr. Ingen nyupp-
låning har skett och gamla lån har 
amorterats med 25 mkr. Den genom-
snittliga räntan har varit 2,67 %.

Borgensåtagande och ansvarsför-
bindelser
Kommunens borgensåtaganden och 
ansvarsförbindelser uppgår till 490,2 
mkr (388,2 mkr). Till största delen 
avser detta lån till de kommunala 
bolagen. 

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

Sävsjö kommuns verksamheter ska 
präglas av gott förvaltarskap, god eko-
nomisk hushållning och försiktighet. 

Avstämning mot finansiella mål
I kommunens övergripande visions-
program betonar man vikten av ett 
ansvarsfullt förvaltarskap. Sävsjö 
kommuns verksamheter ska präglas 
av gott förvaltarskap, god ekonomisk 
hushållning och försiktighet. 

Tre ekonomiska mål är satta för man-
datperioden;

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

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

• Den allmänna kommunalskatten 
ska vara oförändrad.

Alla mål är uppfyllda. 

Avslutande kommentar
Verksamheterna har inom de flesta 
områden hållt sig inom tilldelad ram. 

Ekonomisk uppföljning har lämnats 
löpande till kommunstyrelsen i form 
av månadsuppföljningar och delårs-
bokslut. 

Arbetet med besparingsuppdrag och 
uppdrag om framtids/strukturplaner 
påbörjades redan 2013. Detta arbete 
har fortsatt även under 2014 . Flera 
utredningar och uppdrag pågår som 
kommer att innebära besparingar 
vid genomförande. För budget 2015 
beslutades om nya besparingsuppdrag 
och att fortsätta arbeta långsiktigt 
med framtids- och strukturplaner.

Detta arbete kommer att bli viktigt då 
skatteprognoserna framåt visar på läg-
re intäkter. En allmän oro i ekonomin 
är en förklaring till detta.

Flera utmaningar står för dörren. I 
nämndernas verksamhetsberättelser 
beskrivs några av dem.

En del utmaningar är koncerngemen-
samma och under kommunstyrelsens 
ansvar finns avsatt lite medel för att 
kunna arbeta med frågorna . Syftet är 
att samarbeta kring lösningar förvalt-
ningsövergripande.

En fortsatt god hushållning av kom-
munens medel är av största vikt för 
att stå rustade för framtidens utma-
ningar.
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Sävsjö kommuns personalpolitiska 
vision och mål följer de övergripan-
de ledord som utvecklingsstrategin 
innehåller. Tillväxt, tillsammans och 
tillit. 

Tillväxt skapas genom att kompe-
tensen hos medarbetarna ökar och 
berikar. 

Tillsammans gör vi detta möjligt. 
Alla är betydelsefulla och bidrar till 
helheten. 

Tillit för varandra är en förutsättning 
för att lyckas med våra uppdrag.

I chefutbildningsprogrammet ”till 
chefen” har utbildning i arbetsrätt 
genomförts under året.

Syftet med utbildningsprogrammet 
är att säkra att samtliga chefer har 
utbildning i vissa ämnen såsom exem-
pelvis arbetsmiljö, arbetsrätt, rekryte-
ring och upphandling med mera.

Personalstruktur
Den statistik som redovisas under 
detta avsnitt avser tillsvidareanställ-
da med månadslön, om inget annat 
anges. Mätdatum är per den 31/12 
respektive år om inget annat anges.

Antal anställda
Nedan följer fördelningen i antal mel-
lan tillsvidareanställda och visstids-
anställda i Sävsjö kommun 2013 och 
2014, samt det totala antalet anställda.

Antalet tillsvidareanställda har mellan 
åren ökat med två personer, samtidigt 
som antalet visstidsanställda ökat med 
18 personer.

Fördelning heltid/deltid
Nedan följer fördelningen i % bland 
tillsvidareanställda mellan hel- och 
deltidsanställda i kommunen.

Medelsysselsättningsgraden i kommu-
nen är 88 % 2014. (87,1% år 2013). 
Hälften av alla anställda arbetar deltid. 
Inom alla förvaltningar förutom soci-
alförvaltningen och tekniska förvalt-
ningen arbetar majoriteten heltid. 

Antal anställda
Förvaltning 2013 2014

Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare
Kommunledningskontor 8 34 7 34
Socialförvaltning 22 465 31 466
Barn- och utbildningsförvaltning 38 347 44 350
Teknisk förvaltning 2 120 5 118
Kultur- och fritidsförvaltning 2 19 3 20
Myndighetsförvaltning 1 10 1 9
Total 73 995 91 997
Total/år 1 068 1 088

Fördelning heltid/deltid
Förvaltning 2013 2014

Heltid Deltid Heltid Deltid
Kommunledningskontor 74 26 71 29
Socialförvaltning 31 69 30 70
Barn- och utbildningsförvaltning 78 22 78 22
Teknisk förvaltning 48 52 47 53
Kultur- och fritidsförvaltning 68 32 65 35
Myndighetsförvaltning 100 0 100 0
Total/år 53 % 47 % 52 % 48 %

Personalöversikt
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Könsfördelning
Förvaltning 2013 2014

Kvinnor Män Kvinnor Män
Kommunledningskontor 68 32 65 35
Socialförvaltning 91 9 90 10
Barn- och utbildningförvaltning 84 16 86 14
Teknisk förvaltning 69 31 69 31
Kultur- och fritidsförvaltning 58 42 55 45
Myndighetsförvaltning 44 55 44 55

Könsfördelning
Nedan följer könsfördelningen i % 
bland tillsvidareanställda. Socialför-
valtningen består av 90 % kvinnor och 
är också den största förvaltningen i 
kommunen, vilket påverkar det sam-
mantagna resultatet av kommunens 
könsfördelning.

Könsfördelningen i kommunen totalt 
2014 är oförändrad från 2013. Köns-
fördelningen är ojämn, då 16 % av alla 
tillsvidareanställda är män.
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Åldersfördelning
Medelåldern i kommunen totalt är 48 
år 2014. Per förvaltning är medelål-
dern högst på kommunledningskon-
toret och tekniska förvaltningen med 
50 år. Övriga förvaltningar har en 
medelålder på 48 år förutom myndig-
hetsförvaltningen som ligger på 43 år. 
Medarbetare inom åldern 20-49 har 
ökat i kommunen, medan medarbeta-
re över 60 år har minskat.

Arbetsmiljö och hälsa
Den grundläggande målsättning-
en med arbetsmiljöarbetet i Sävsjö 
kommun är att arbeta förebyggande 
på ett sådant sätt att ingen drabbas av 
skada eller ohälsa till följd av arbe-
tet. Medarbetarna ska uppleva ett 
bra arbetsklimat vad gäller fysiska, 

psykiska och sociala förhållanden på 
arbetsplatsen. Målsättningen är även 
att varje medarbetare i kommunen 
strävar efter att ständigt förbättra 
arbetsmiljön, förhindra arbetsskador, 
minska arbetsorsakad sjukfrånvaro 
och på ett tidigt stadium arbeta aktivt 
med arbetsanpassning och rehabilite-
ring.

BAM – Bättre arbetsmiljö
Under 2013 påbörjades en utbild-
ningssatsning för kommunens chefer 
och skyddsombud för att stärka kun-
skaper i hur vi arbetar med arbetsmil-
jöfrågor, med fokus på det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet i samverkan. 
Under 2014 gick ytterligare nära 100 
personer utbildningen. Utbildningen 
ingår i konceptet ”till chefen”.

Arbetsskador
Antal rapporterade arbetsskador var 
31 under 2013 och 47 under 2014. Vi 
eftersträvar en ännu högre rapporte-
ring av arbetsskador då vi anar att det 
finns ett stort mörkertal. BAM-utbild-
ningen var ett led i detta för att upp-
märksamma skyddsombud och chefer 
om vikten av att identifiera risker i 
arbetsmiljön. Rapportering systemet 
Lisa är introducerat och framöver 
kommer statistiken gällande tillbud 
och arbetsskador bli enklare att följa.

Friskvård
Under året har kommunen erbjudit 
olika friskvårdaktiviteter, friskvårds-
kuponger, gratis deltagande i stads-
lopp, subventionerade tränings- och 
badkort samt gruppträningspass. 

Pensionsavgångar
Förvaltning 2015 2016 2017 2018 2019

Kommunledningskontor 3 0 1 1 4
Socialförvaltning 12 10 20 20 17
Barn- och utbildningsförvaltning 9 8 8 12 14
Teknisk förvaltning 4 6 4 5 3
Kultur- och fritidsförvaltning 1 0 2 0 3
Myndighetsförvaltning 1 1 0 0 0
Totalt = 169 30 25 35 38 41

Medelåldern i 
kommunen totalt 
är 48 år 2014.

Åldersfördelning i kommunen totalt under 2014 jämfört med 2013. 

Det finns ett antal förväntade pensionsavgångar, utifrån pensionsåldern 65 år.
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Friskvård
Aktivitet 2013 2014
Badkort 70 104
Träning på  
Företagshälsan 255 251
Friskvårds kuponger 593 585
Gruppträning 92 123
Motionstävlingar 260 152
Sävsjö stadslopp 43 95
Totalt 1313 1310

Ovan redovisas antalet kommunan-
ställda som nyttjat de större friskvårds-
förmånerna.

Friskvårdsombud
Sävsjö kommun har idag cirka 70 
friskvårdsombud ute i verksamheterna. 
De har i uppdrag att tillsammans med 
chefer och personalavdelningen driva 
friskvårdsarbetet för sin arbetsplats. 
Friskvårdsombuden får två gånger om 
året kompetensutveckling som sam-
ordnas av personalavdelningen.

Vid årets första utbildningstillfälle låg 
fokus på hur vi andas och på vilket sätt 
det påverkar oss. Sammanlagt deltog 
36 friskvårdsombud. Årets andra 
utbildning bestod av en förläsning av 
företagsläkare Helene Wrede, där hon 
uppdaterade oss på friskvårdsområdet 
och pratade om stresshantering samt 

alkohol- och droghantering. Vid andra 
utbildningen deltog 40 personer. 

Hälsobedömningar 
Under 2012 började kommunen an-
vända företagshälsans instrument som 
kallas hälsobedömning. Ovan redovi-
sas hur många som tagit erbjudandet 
att genomföra en hälsobedömning 
under 2014 jämfört med 2013.

Av de som fått erbjudandet 2013 
genomförde 71 % hälsobedömningen, 
2014 sjönk andelen som genomförde 
hälsobedömningen till 68 %. 

Antalet som upplever sig fysiskt aktiva 
har sjunkit med 35% mellan 2013 och 
2014, likaså har både BMI och mid-
jemått över gränsvärdet minskat med 4 
respektive 1 %.

Nyckeltal från hälsobedömningarna %
2013 2014

Fysiskt aktiva 79 44
Upplever god hälsa 85 84
BMI över normalintervall 55 51
Midjemåttöver gränsvärde 42 36

Hälsobedömningar
2013 2014

Erbjudna 357 285
Genomförda 256 195
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Sjukfrånvaro
Under 2014 har sjukfrånvaron sakta 
sjunkit i kommunen, tidigt agerande i 
rehabiliteringsprocessen har med stor 
sannolikhet bidragit till denna effekt.

Total sjukfrånvaro 2014: 4,5 % (6,0 % 
år 2013).

Andelen långtidssjukskrivna har mins-
kat med 7 % i kommunen. Från 72 % 
år 2013 till 65 % 2014.

Sjukfrånvaron är totalt sett högre 
bland kvinnor i kommunen, även per 
förvaltning och i samtliga förvaltning-
ar.

De yrkeskategorier där sjukfrånvaron 
är högst är:

Sjuksköterska 
Skolassistent 
Kokerska 
Lokalvårdare 
Skötare 
Barnskötare

Rekrytering och kompetensför-
sörjning
Sävsjö kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare både vad gäller att rekry-
tera nya medarbetare och att behålla 
och motivera befintliga medarbetare. 
Genom att vara en attraktiv arbets-
givare kan Sävsjö kommun attrahera 
kompetenta medarbetare och därmed 
bedriva en bra och effektiv verksam-
het.

Rekrytering av nya medarbetare är en 
strategisk kompetensförsörjningsfrå-
ga. Att rekrytera nya medarbetare är 
vidare en kompetens- och tidskrävan-
de uppgift, som måste genomföras 
på ett professionellt sätt med hög 
kvalitet, vars resultat måste betraktas 
som en långvarig och omfattande 
investering.  

Av alla annonserade tjänster under 
2013 var 24 % deltidstjänster och 
resterande 76% heltidstjänster. År 
2014 minskade antalet annonserade 

deltidstjänster minskat till 18% samti-
digt som motsvarande heltidstjänster 
ökade till 82 %. 

Under 2014 var det en ökning på 
totalt 24 utannonserade tjänster och 
456 inkomna ansökningar i jämförelse 
med 2013. I snitt var det 14 sökan-
den per annonserad tjänst 2013, den 
siffran ökade något till 15 ansökning-
ar per tjänst 2014. Resultatet visar 
att antalet ansökningar till tjänster 
som Sävsjö kommun annonserar är 
stabilt. Målet är att arbeta vidare för 
att marknadsföra sig som attraktiv 
arbetsgivare. Ju bredare urval, desto 
större möjligheter att hitta rätt person 
till rätt plats.

Däremot har antalet ansökningar via 
datasystemet Offentliga jobb ökat, 
från 93 % 2012 till 96 % 2013. 

Kommunen har en total personalom-
sättning på 8,2 % vilket är en ökning 
med 0,78% från 2013. Av höglands-

Sjukfrånvaron i procent, fördelat på kvinnor och män.
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Personalomsättning
Kommun Aneby Eksjö Nässjö Vetlanda Sävsjö

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

Antal annonserade tjänster per år
Omfattning 2013 2014

Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare
Heltid 21 48 34 47
Deltid 14 9 14 7
Deltid/heltid 0 1 5 8
Total 35 56 53 62
Total/år 91 115

Antal ansökningar
2014 2013

Digitala 1 672 1 225
Pappersformat 65 56

Personalomsättning 2014

Nyanställningar under 
perioden 61
Antal som slutat under 
perioden 83

Framtida kompetensbehov
Yrke %
Undersköterska 18
Vårdare 6
Vårdbiträde 5
Ekonomibiträde 4
Sjuksköterska 4
Lärare lågstadiet 4

kommunerna har Sävsjö kommun näst 
lägst personaomsättning efter Eksjö 
kommun.

Kompetensutveckling
Det är viktigt att förvalta de kunskaper 
som finns i kommunen idag och för 
att följa med i utvecklingen ständigt 
fortsätta kompetensutveckla våra med-
arbetare. 

Framtida kompetensbehov
Utifrån de väntade pensionsavgångarna 
2015-2019 behövs kompetens främst i 
nedanstående yrkeskategorier. Av den 
totala andelen står 18 % av behovet av 
utbildade undersköterskor.

Introduktion för nyanställda
Introduktion är en grund i den fort-
satta utvecklingen och målet med 
introduktion är att medarbetaren så 
snabbt som möjligt ska få kännedom 
och kunskap om sina nya arbetsupp-
gifter och sin nya arbetsplats, samt 
få kännedom om verksamhetens och 

kommunens övergripande mål. Det 
är närmaste chef  som ansvarar för att 
medarbetaren får en bra arbetsplatsnä-
ra introduktion. 

År 2012 började kommunen även med 
kommunövergripande introduktion för 
nyanställda två gånger om året. Bland 
annat är innehållet medarbetarskapet i 
Sävsjö kommun och koppla samman 
detta med kommunens ledord.  

År 2014 deltog 24 personer vid intro-
duktionen för nyanställda, mot föregå-
ende års 35 deltagare.

År 2013 blev omdömet 66 poäng av 
100 i snitt i utvärderingen. Under våren 
och hösten 2014 blev omdömet 82 
poäng vilket visar att det nya innehållet 
värderats mer givande för deltagarna. 
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Verksamhetsredovisning

Per Danielsson 
Ordförande

från oktober 2014, efter 
Ingvar Jarfjord.

Viktiga händelser under året

År 2014 valdes nya ledamöter till kom-
munfullmäktige och antal ledamöter i 
kommunfullmäktige har också reducerats 
från 45 ledamöter till 39 ledamöter. En 
ny ordförande utsågs den 3 november 
och avgående ordförande Ingvar Jarfjord 
avtackades efter xx år som kommunfull-
mäktiges ordförande i Sävsjö kommun.

Kommunfullmäktige har under året be-
handlat många ärenden.

Nedan följer ett axplock på beslut som 
har tagits under året;

att förvärva och iordningställande mark-
område i anslutning till Kommunalhuset 
i Sävsjö. Tingshusparken invigdes sedan i 
samband med öppet hus den 11 oktober.

att i samband med kommunens 40-års-
jubileum lyfta fram intressanta delar 
ur kommunens historia och utveckling 
genom att  framställa en jubileumsbok.

att godkänna förslag till regler för byte av 
gårdsbelysningar avseende byte till mer 
miljövänliga armaturer.

att Sävsjö Turistbyrå utvecklas till ”Mö-
tesplats Sävsjö” med funktionen av att 
vara en mötesplats för kommunal infor-
mation.

att godkänna att AB Sävsjö Industri-
byggnader förvärvar fastigheterna Sävsjö 
Mercurius 3 och Sävsjö Mercurius 6.

att godkänna utökande av verksam-
hetsområde för kommunalt vatten och 
spillavlopp vid Slättsjön, Vrigstad.

att Sävsjö kommun ska ingå i LLU-områ-
de Linné under programperioden 2014-
2020 och att området gärna får utvidgas 
med fler kommuner i och utanför länet.

att anta ”Plan för hantering av extraordi-
nära händelser och i tillämpliga delar vid 
höjd beredskap och i krissituation i Sävsjö 
kommun”.

att uppdra åt tekniska förvaltningen att 
genomföra planerad ny- och ombyggnad 
av äldreboendet Göransgården i Vrigstad.

att besluta om att ge Sävebo AB utökad 
borgen för byggnation i kv Bryggaren 
och kv Hasseln.

att besluta om iståndsättningsbidrag 
för enskilda vägar 2014 och att anvisa 
731 000 kronor för åtgärder på enskilda 
vägar.

att anta en ny Bostadsförsörjningsplan 
för Sävsjö kommun.

att uppdra till tekniska förvaltningen att 
genomföra tillbyggnad av Vallsjöskolan.

att godkänna Sävsjö Energi AB:s investe-
ring i en ny huvudproduktionsanläggning 
för fjärrvärme i Sävsjö, samt besluta om 
utökad borgen.

att anta detaljplan för del av kvarteret 
Saturnus i Sävsjö.

att anta reviderade riktlinjer för direkt-
upphandling, Sävsjö kommun.

att anta detaljplan för kvarteret Fabriken 
i Sävsjö.

att anta nya reglementen för kommunens 
nämnder.

Personal

Ingen personal anställd.

Ekonomisk analys

Bokslutet redovisar ett underskott med 
-148 tkr. 

Kommunalt partistöd betalades ut till de 
politiska partier som var representerade 
i kommunfullmäktige. Grundstödet till 
samtliga partier är 10 000 kronor och ett 
mandatstöd på 7 000 kronor per mandat.

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

Korta fakta
Verksamhet
Kommunens högsta 
beslutande organ

Antal ledamöter i 
nämnden 
45 (39 ledamöter från 
år 2015)

Nämndkostnad per 
invånare
110 kr / inv.

Antal anställda
0

Investeringar 2014
0

Budgetavvikelse:     
-13,7 % 
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Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter 0 0 0
Personalkostnader -244 -301 -243
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -980 -775 -714
Resultat/Nettokostnad -1 224 -1 076 -957

Verksamhetsmått Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Antal ordinarie ledamöter 45 45 45
Antal ersättare 25 25 25
Antal sammanträden 9 9 10
Antal ärenden = totalt § 190 148 134
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Stefan Gustafsson 
Ordförande

Måluppfyllelse

Varje år fram till 2020 ska vi ha en be-
folkningsökning på minst 50 personer
För 2014 kan vi konstatera att vi nått det-
ta mål med råge. Sävsjö ökade med 131 
nya kommuninvånare. 

I SKL:s undersökning av kommunala 
webbplatser ska vi ligga bland de 100 
bästa kommunerna i landet. 
För 2014 har vi ingen aktuell mätning. I 
senaste mätningen (år 2010)  låg  Sävsjö 
kommun bland de kommuner som fick 
en godkänd /bra hemsida. Hemsidan har 
gjorts om efter denna undersökning.

Det totala antalet sjukdagar för kom-
munens invånare ska i snitt understi-
ga 25 dagar. (Etappmål år 2014 är 29 
dagar) 
Sävsjö kommun hade totalt 29,1 sjukda-
gar i snitt.

Männen ligger på en lägre nivå, 23,6 da-
gar medan kvinnorna har 35,1 sjukdagar.

Viktiga händelser under året

2014 firade vi Jubileumsår runt om i kom-
munen. Många olika jubileum inföll under 
året. Dessa samlades upp i ett år av firan-
de, där kommunens egna arrangemang 
pågick mellan augusti och november. Ett 
axplock ur detta program:

• Näringslivsdag och jubileumsdag i 
Rörvik

• ”Det Goda Livet”- föreningsdag i 
Sävsjö

• Öppet hus på Kommunalhuset i 
Sävsjö

• Järnvägen 150 år- öppet hus i Stock-
aryd

• Matmarknad och arrangemang i 
Vrigstad ihop med Smålands kultur-
festival. 

Vi samarbetade även med genomförandet 

av Jonas Bronck-celebration och Sävsjö 
celebration samt med en rad mindre 
arrangemang. 

I samband med jubileumsåret släppte vi 
även den egenproducerade boken ”Sävsjö 
kommun- då och nu”, om kommunens 
historia under de fyrtio år som gått sedan 
bildandet. 

Under året har det varje vecka varit akti-
viterer på Mötesplats Sävsjö, där kom-
muninvånare har fått möta företrädare 
för olika kommunala verksamheter och 
politiska områden. 

Turistbyrån drivs under 2014 i kommunal 
regi. Näringslivsutvecklaren finns på Mö-
tesplats Sävsjö varje vecka för att stötta 
nyföretagare. 

För att främja nybyggnation har två nya 
detaljplaner vid Vallsjön färdigställts. Vi 
har sålt tre tomter i Tällevadsområdet 
där det nu byggs nya bostäder för första 
gången på många år. Nybyggnation har 
även kommit i gång vid Slättsjön i Vrig-
stad och i Rörvik. 

Den nya Tingshusparken intill Kommu-
nalhuset invigdes i samband med kom-
munens Öppet hus. 

Det EU-finansierade projektet Sävsjö 
Häradsväg har slutförts. Vägsträckan och 
sevärdheter mellan Vallsjö gamla kyrka 
och Norra Ljunga kyrka, har lyfts fram 
med nya skyltar, belysning och tillgängliga 
parkeringsytor.  

Under hösten färdigställdes och invigdes 
den nya väg 761, mellan Riksväg 30 och 
Stockarydsterminalen. 

Personal

Under året har utvecklingschefen och 
exploateringsingenjören varit föräldraledi-
ga på del- och heltid, vilket har ansträngt 
utvecklingsavdelningen. 

Sjukskrivningar och ohälsa har gjort att 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som har hand om kommunens utveckling och eko-
nomiska ställning.

Korta fakta
Verksamhet
Kommunstyrelsen är 
kommunens ledande 
politiska förvaltnings-
organ

Antal ledamöter i 
nämnden 
9

Nämndkostnad per 
invånare
3 293 kr

Antal anställda
34 tillsvidareanställda

Investeringar 2014
3 999 tkr

Budgetavvikelse:     
+ 3,1% (+1 139 tkr)

Per Thörnqvist 
Kommunchef
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vi under året varit tvungna att förstärka, 
bland annat på kommunikationssidan. 

En samordnare för kommunens turist-
verksamhet har projektanställts på 50%.  

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen som helhet uppvisar 
ett positivt resultat på 1 139 tkr. Perso-
nalkostnaderna ligger i linje med  budget. 
Bredbandsprojekt har påverkat både 
intäkter och kostnader (med samma be-
lopp). Projekten utförs av Savman medan 
kommunen står som projektägare. 

Framtiden

Under 2015 ska ett stadsmiljöprogram 

och ett planprogram tas fram för att lyfta 
attraktiviteten och förnyelsen av Sävsjö 
stadskärna. Programmet ska tas fram i 
bred dialog med allmänhet, fastighetsäga-
re och näringsidkare.  

En näringslivsstrategi är under framtagan-
de och flera nyföretagarinsatser planeras 
under 2015.  

Ett planprogram för ett nytt industriom-
råde i Sävsjö är under framtagande.

En satsning på digitalkultur och E-sport 
kommer att göras, med en ny gymnasiein-
riktning och träningsläger i Vrigstad.

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter 25 894  20 147 31 785
Personalkostnader -21 535 -21 690 -20 468
Kapitalkostnader -469 -459 -575
Övriga kostnader -40 450 -35 697 -44 293
Resultat/Nettokostnad -36 560 -37 699 -33 551

Verksamhetsmått Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Antal sammanträden 9 10 11
Antal ärenden = totalt § 174 198 181
Antal leverantörsfakturor 25 891 26 381 26 029
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Anna-Karin Yngvesson 
Ordförande

Måluppfyllelse

Mål 1
Att alla förskolor har en tydlig profil.

Resultat: Målet har inte uppnåtts. Under 
2014 pågick arbetet med profileringar. 

Mål 2
Att 95 % ska få plats i den förskola som 
valts i första hand.

Resultat: Målet har inte uppnåtts.

Mål 3
Att alla barn och elever trivs.

Resultat: Sävsjö kommun rankade 2:a av 
193 kommuner i SKL:s trygghetsenkät 
(2013/14) åk 5

Sävsjö kommun rankade 31:a av 193 
kommuner i SKL:s trygghetsenkät 
(2013/14) åk 8

Mål 4
Att resultaten i grundskolan är rankade 
topp 20 i Sverige

Resultat: I 2013 års resultat var Sävsjö 
rankat 146 av 290 kommuner i SKL:s 
sammanvägda resultat. (2014 års ranking 
kommer i mars)

Mål 5
Att minst 95 % är behöriga till gymnasiet.

Resultat: 2014 var 84 % behöriga till 
gymnasiet (88% 2013, 85% 2012 och 
80% 2011)

Mål 6
Att antalet elever på Aleholm (gymnasiet) 
motsvarar 80 % av årskullarna

Resultat: 75 % av årskullen skrevs in på 
Aleholm höstterminen 2014

Mål 7
Att gymnasiet är rankat topp 10 i Sverige.

Resultat: Ej mätbart, jämförelsen görs ej 
längre. Målet är ändrat från och med 2015 

Fullföljer utbildningen inom 3 år – ran-
king plats 8 av 290 kommuner. 

Meritvärde (betyg) – ranking plats 11 av 
290 kommuner.

Mål 8
Att det genomförs minst en yrkes-utbild-
ning utifrån näringslivets behov.

Resultat: Målet har inte uppfyllts.

Mål 9
Att väntetiden för att läsa grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning är mindre 
än 6 månader.

Resultat: Väntetiden är kortare än 6 
månader. Om vissa kurser inte kan starta 
på grund av för få anmälda, kan vänteti-
den bli längre, men för att lösa detta sker 
oftast samläsning med gymnasiet eller via 
distans.

Viktiga händelser under året

Politisk verksamhet/övergripande admi-
nistration.

Valet under 2014 innebar vissa föränd-
ringar i barn- och utbildningsnämnden. 
Fem nya ledamöter i nämnden och en ny 
ledamot i arbetsutskottet. Ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden är den-
samma medan 1:e vice ordförande är ny. 

Året har präglats av nyrekryteringar av 
skolledare. Under våren rekryterades ny 
rektor till Hofgårdsskolan och under 
hösten rekryterades förvaltningschef, rek-
tor till Aleholm samt förskolechef  inom 
tätorten. Under början av 2015 har alla 
påbörjat sina tjänster. 

Vår skolplan som gäller för perioden 
2012-2015, beskriver vilka strategier 
vi ska arbeta med för att nå en högre 
måluppfyllelse. Detta arbete pågår och 
följs upp/utvärderas i det systematiska 
kvalitetsarbetet.

Skolövergripande
Den skolövergripande verksamheten 

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

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

Antal ledamöter i 
nämnden 
9

Nämndkostnad per 
invånare
23 171 kronor

Antal anställda
350 stycken

Investeringar 2014
3 246 tkr

Budgetavvikelse:     
+ 0,7% (+1 827 tkr)

Stefan Claesson 
Förvaltningschef
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ligger till stor del ute på olika resul-
tatenheter såsom skolskjutsning på 
utvecklingsavdelningen samt kost, lo-
kalvård, fastigheter och vaktmästeri på 
tekniska förvaltningen. Det som finns 
kvar är skolläkare, skolpsykolog (hyrs 
in), talpedagog, IT-pedagog och en 
liten del av administrationen. Under 
året har arbetet och dialogen i kostens 
resultatenhet utvecklats mycket. I öv-
rigt pågår ett förbättringsarbete för att 
stärka upp kontrollen och styrningen i 
resultatenheternas styrgrupper. 

Grundskola/förskoleklass/särsko-
la
Året har präglats av ett intensivt arbe-
te med att ta emot många nyanlända 
elever i befintlig organisation. Detta 
har inneburit en stor arbetsbelastning 
för personalen och stora utmaning-
ar att lösa lokalbehovet på vissa av 
skolorna.

Inom grundskolan, från förskoleklass 
till årskurs 9, finns 1 214 elever i kom-
munens skolor. Utöver detta finns 92 
elever i friskolan, Sävsjö kristna skola.

Skolutveckling för en ökad målupp-
fyllelse är fortfarande i fokus inom 

grundskolan. För att fler elever ska nå 
målen så genomförs det en rad olika 
utvecklingsarbeten.

Under året har det genomförts upp-
följningsdialoger på alla skolor och 
förskolor utifrån arbetet med skolpla-
nens strategier. 

Att skriva sig till läsning är en metod 
som påbörjades i en årskurs 1-klass 
hösten 2011. Det har utvecklats till att 
gälla alla elever i årskurs 1, 2 och 3 i 
hela kommunen. Från i år ingår även 
elever i förskoleklass från vårtermi-
nen. Eleverna utrustas med en dator 
per elev. Metoden har i andra kommu-
ner visat förbättrade skolresultat för 
alla, men allra mest för pojkarna.

Under hösten påbörjades tillbyggna-
den av Vallsjöskolan. Tillbyggnaden 
kommer att inrymma förskoleklass- 
och fritidshemsverksamhet.

Grundsärskolan är belägen på Häg-
neskolan. Särskolans elever kan efter 
överenskommelse med vårdnads-
havarna ibland välja att gå i grund-
skoleklass men läsa efter särskolans 
kursplan. 

Lärarförbundet gör årligen en under-
sökning om ”Sveriges bästa skolkom-
mun”. Undersökningen tar hänsyn till 
många faktorer bland annet skolresul-
taten och vilka satsningar kommuner-
na gör inom skolan. Sävsjö placerade 
sig på 61:a plats. 

Under 2014 avslutades Skolverkets 
satsning ”Matematiklyftet”. Där 
deltog alla lärare som undervisar i 
matematik från årskurs 1 till gymna-
siet. Under 14/15 deltar alla lärare i 
förskoleklass.

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

Aleholm
Återigen utmärkte sig Sävsjö kommun 
som en av Sveriges bästa gymnasie-
kommuner med en hög rankning i 
SKL:s ranking.

De minskade elevkullarna har satt sina 
spår på Aleholm. Trots ett gediget 
arbete med marknadsföring har ande-
len elever på gymnasieutbildningarna 
minskat.   
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2014 har präglats av ett intensivt arbe-
te med att ta emot många nyanlända 
elever. 

SFI, svenska för invandrare, har ökat 
till att under 2014 ha 156 studeran-
de, grundläggande och gymnasial 
vuxen-utbildning hade 132 heltids-
studerande. Detta är antalet elever i 
genomsnitt under året. Under hösten 
startades Ljungaskolan upp för att ta 
emot SFI-elever och då var det ca 190 
studerande inom SFI. 

På Aleholm får alla nya gymnasieele-
ver i årskurs 1 en egen dator som pe-
dagogiskt hjälpmedel. Detta inleddes 
hösten 2012.

Musikskola
Den kommunala musikskolan är öp-
pen för grundskolans alla elever. Det 
är 282 elever som fått undervisning i 
musikskolan under 2014. 

Undervisningen bedrivs delvis på 
skoltid, genom att eleverna går ifrån 
ordinarie lektioner, och är då förlagd 
till respektive skola. En hel del under-
visning äger dock rum utanför skoltid, 
på eftermiddags- och kvällstid.

Förskola, familjedaghem, fritids-
hem
Det är fortsatt hög efterfrågan på våra 
platser inom förskolorna och familje-
dag-hemmen i kommunen. 

Under hösten har det bedrivits ett 
intensivt arbete för att kunna möta 
upp behovet av nya platser inom 
förskolan. Det har resulterat i att alla 
avdelningar tagit emot många nya 
barn under hösten och tre tillfälliga 
avdelningar är färdiga att användas 
från början av 2015. Dessa avdelning-
ar är en lösning fram till att byggna-
tionen på Spången står klara.

Det finns 25 förskoleavdelningar och 
5 dagbarnvårdare i kommunen. Dess-
utom finns två enskilda förskolor, 
Tussilagon och Tingeling. Fritidshem-
men är förlagda på våra F-6 skolor 
samt på Tussilagon och på Sävsjö 
kristna skola.

Personal

För att lyckas med en ökad målupp-
fyllelse inom skolan är det av största 
vikt att ha välutbildad behörig perso-
nal. Detta gör att det är av stor vikt 

att befintlig personal har en konstant 
kunskapsutveckling och att vi är en 
lärande organisation. Vid rekrytering 
ska rätt kompetens och utbildning 
tillsammans med personlig lämplighet 
vara vägledande. Tillsammans följer vi 
inte utvecklingen, vi leder den! 

Det finns ca 350 tillsvidareanställda. 
Lärartätheten i våra skolor ökade fram 
till 2013 men den trenden har nu vänt. 

Ekonomisk analys

Bokslutet visar ett överskott på 1,8 
miljoner. 

Huvudorsaken till överskottet är att 
nettokostnaderna för de interkom-
munala och de enskilda verksamhe-
terna inom förskola, grundskola och 
gymnasium blivit lägre än budgeterat, 
totalt 1,6 miljoner.

Övertidskostnaderna för pedagogisk 
omsorg har minskat och vikariekost-
nader har hållits nere tack vare låga 
sjukskrivningstal under hösten 2014.

Antalet barn och elever inom fritids-
hem och grundskola har ökat markant 
under hösten jämfört med det un-



40

Verksamhetsredovisning

derlag som budgeten är beräknad på. 
Det innebär en sänkt lärartäthet inom 
grundskolan från 8,7 till 8,4 lärare per 
100 elever. Eftersom detta får helårs-
effekt 2015 så ser vi en fortsatt sänkt 
lärartäthet om inte resurser tillförs.

En stor ökning av nyanlända och 
asylsökande i kombination med för-
senade besked och utbetalningar från 
Migrationsverket har lett till svårighe-
ter att fördela resurserna och att göra 
korrekta prognoser.

Internationellt arbete

Det internationella arbetet har under 
2014 bestått av att Hofgårdsskolan 
haft utbyte med en skola i Bronx. 
Utbytet har bestått av samtal och att 
elever spelat in en film om Sävsjö 
kommun. Samhällsprogrammet på 
Aleholm har besökt Tyskland och fle-
ra skolor har fadderbarn i olika länder 
som man har kontakt med. 2014 har 
varit ett år utan EU-projekt inom sko-
lan, men ett har planerats och startar i 
början av 2015.

Att samarbeta internationellt är ett 

sätt att möta kraven i läroplaner och 
kursplaner. Det ger goda pedagogiska 
vinster, inte minst i form av en ökad 
motivation för lärandet. Det är även 
viktigt att ungdomar erbjuds plattfor-
mar för internationell utblick för att 
öka acceptansen mellan olika gruppe-
ringar i samhället.

Framtiden

De nationella reformerna som inför-
des inför hösten 2011 kommer att 
kräva en fortsatt satsning även 2015 
och 2016. Den del av reformen som 
är en extra stor utmaning är lärarlegi-
timationen som ska införas till 2015. I 
korthet innebär detta att läraren måste 
vara behörig i det ämne som denne 
undervisar och sätter betyg i. Detta 
kommer att ge oss stora utmaningar 
och kostnader med våra förhållande-
vis små skolor. 

Lokalerna på flera av våra skolor 
behöver renoveras och rustas upp för 
att möta morgondagens utbildningar 
och elever.   

Förskolans behov av platser fortsätter 

att öka framförallt i Sävsjö tätort. Tre 
tillfälliga avdelningar planerades och 
iordningsställdes under hösten för att 
kunna starta i början av 2015, detta i 
väntan på att Spångens förskola byggs 
ut med två avdelningar under 2015. 

Gymnasieskolan fortsätter arbetet 
med att höja de redan goda resultaten 
och att öka andelen elever. Utmaning-
en i framtiden är att attrahera de elev-
er som väljer att söka sig till grann-
kommunernas nationella program 
som också erbjuds på Aleholm.

Grundskolan kommer att fortsätta 
att arbeta intensivt med att nå högre 
måluppfyllelse. Skolplanen med stra-
tegier mot 100 % måluppfyllelse kom-
mer att prägla det framtida arbetet.

Krafttagen som skett på många olika 
sätt för att komma tillrätta med eko-
nomin har gett resultat. De komman-
de åren gäller det att arbeta för att 
bibehålla en budget i balans och en 
kostnadseffektiv organisation.

Skolplanen kommer att revideras 
under 2015. 
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Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter -31 422 -27 067 -28 536
Personalkostnader 163 323 163 668 157 882
Kapitalkostnader 3 446 3 446 3 174
Övriga kostnader 121 846 118 973 117 388
Resultat/Nettokostnad 257 193 259 020 249 908

Verksamhetsmått Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Antal barn i förskola och familjedaghem 507 494 457
Antal elever i fritids 379 353 357
Antal elever i förskoleklass 112 116 113
Antal elever i grundskoleklass 1 102 1 073 1 060
Antal gymnasieelever 283 285 305
Antal gymnasieelever i andra kommuner 208 203 205
Antal elever i Sävsjö kristna skola 92 85 84
Antal barn i förskolan Tussilagon 33 32 35
Antal barn i förskolan Tingeling 19 20 20
Antal lärare i grundskolan heltid/100 elever 8,4 8,7 8,5
Total nettokostnad förskola och familjedaghem (kr) 107 005 95 145 96 353
Total nettokostnad fritids (kr) 25 457 33 563 34 462
Total nettokostnad grundskola (kr) 90 213 90 011 88 718
- varav undervisning 41 782 40 121 38 026
Total nettokostnad Aleholm gymnasium (kr) 111 389 112 743 117 157
- varav undervisning 57 898 59 574 62 562
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Lena Ahnstedt  
ordförande 

efter Lilian Sjöberg Wärn 
som avgick i december 
2014.

Måluppfyllelse

Äldre ska med värdighet och re-
spekt tillhandahållas behovsanpas-
sad, god och trygg vård/omsorg
Målen mäts i Socialstyrelsens årliga 
nationella brukarenkät inom vård 
och omsorg om äldre. ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen? 2014” Målet 
hur nöjd man är med äldreomsorgen 
i sin helhet ska vara högre än 80 % 
för både äldreboenden och hemtjänst. 
Resultaten för 2014 visar att 94 % 
(rikssnitt 89) av de äldre i hemtjänsten 
anser att man nöjd  med äldreomsor-
gen i sin helhet och för äldreboenden 
94 % (rikssnitt 83). 

Personer inom vård– och omsorg 
ska erbjudas god och säker häl-
sooch sjukvård.
Resultat i Öppna Jämförelser vad 
gäller läkemedel: Andel personer 75 
år och äldre som använder tre eller 
fler psykofarmaka 10,5% av de äldre 
i Sävsjö kommun (plats 180 i riket), 
brytpunktsamtal vid palliativ vård 
69% har fått information  (plats 45 i 
riket), antal personer med fallskada 80 
och äldre per 1000 invånare, 53  fall 
(plats 62 i riket). 

Den enskildes valfrihet vid utform-
ningen av insatser ska ökas
2011 infördes Lagen om valfrihets-
system (LOV) i Sävsjö kommun som 
erbjuder hemtjänstinsatser inom Säv-
sjö med omnejd. Det finns två privata 
utförare av hemtjänst

Individ och familjeomsorgen ska 
vägleda den enskilde till att med 
egna resurser leva ett självständigt 
liv
Mätning: Mindre än 50 % av bistånds-
sökande ska erhålla löpande social-
bidrag längre än 6 månader.  Under 
2014 uppbär 29,23 % av de bistånds-
sökande socialbidrag längre än 6 
månader (Motsvarande siffra 2013 var 
34%).

Stödet till barnfamiljer ska utfor-
mas så att barn och ungdomar får 
en trygg och utvecklande uppväxt.
Familjer ska uppleva att det är lätt att 
nå socialtjänstens stödresurser mål 
90 %. Under 2014 visar undersök-
ningen att 103 % är nöjda med stödet 
till målgruppen.        

Personal

Omvårdnadslyftet är en nationell 
satsning där 6 tillsvidareanställda per-
soner utbildat sig till undersköterskor. 
Inom funktionshinderomsorgen har 
förstärkning skett inom arbetsledning-
en då antalet anställda per chef  varit 
högt. 

Ekonomisk analys

Socialnämndens verksamhet visar ett 
minusresultat med 147 tkr, beroende 
på att ökade OB- och jourkostnader ej 
är kompenserade i budgetramen.

Socialförvaltningens budgetproblem 
under 2014 har främst handlat om att 
institutions- samt familjehemskost-
nader för barn fortsatt att ligga på en 
hög nivå. Försörjningsstödskostna-
derna har totalt sett ökat med 1 250 
tkr. Även om Sävsjö i jämförelse 
med grannkommunerna bland annat 
genom aktiva arbetsmarknadsåtgärder 
klarat att motverka en fortsatt upp-
gång av kostnaderna.

Kostnaderna för OB samt jour höjdes 
från den 1 oktober. Detta har påver-
kat både äldre- och omsorgskostna-

Socialnämnden
Socialnämnden har ansvar för kommunens socialtjänst. Verksamhetsområden är äldre- och handikappomsorg, individ- och 
familjeomsorg, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder. Nämndens uppgifter är reglerade i bland annat social-
tjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lag om vård av unga, lag om vård av missbrukare, lag om stöd och service till funk-
tionshindrade (LSS). 

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
19 706 kr

Antal anställda
465 stycken

Investeringar 2014
1 219 tkr

Budgetavvikelse:     
+- 0 % (- 147 tkr)

Miriam Markusson-Berg 
förvaltningschef
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derna och har kostat 307 tkr extra. 

Inom äldreomsorgen har kontot för 
nattpersonal på Högliden varit under-
budgeterat och lett till överskridande, 
liksom hemtjänstkontot. 

Prestationsmedel samt återbetalning 
av medel från fastighets- och kostsi-
dan har gjort att äldreomsorgen visar 
ett plusresultat.

Omsorgssidan visar ett minusresultat. 
Gruppbostadskostnaderna har ökat 
på grund av tyngre ärenden och att 
vissa personer har blivit äldre och ej 
orkar vara på daglig verksamhet.

Personlig assistanskostnaderna ökar. 
Försäkringskassan är mer restriktiv 
vid ansökan och omprövning av 
personlig assistans. Kontaktpersoner, 
ledsagarservice samt kostnaderna för 
Korttids ökar hela tiden. 

Vid kommunfullmäktiges behandling 
av de så kallade framtidsplanerna 
2013-05-27 reducerades social-
nämndens budgetram för 2013 med 

ytterligare 2 000 tkr. Därmed fördes 
ett omfattande sparbeting till nämn-
dens redan pressade budget. Av detta 
återstår en besparing med 1 450 tkr år 
2014.

Nämndens målsättning har under hela 
året varit att genom olika besparings-
åtgärder undvika ett budgetöverskri-
dande. En stor återhållsamhet med 
bland annat tillsättning av vikarier har 
rått i alla verksamheter, och det resul-
tat som uppnåtts är frukten av hela 
personalens ansträngningar. 

Viktiga händelser under året

Branden på LSS-enheten i januari 
2014 orsakade verksamhetsavbrott 
tills nya lösningar för nya kontor 
hittades.

2014 års upplaga av SKL:s och 
Socialstyrelsens Öppna jämförelser 
för äldreomsorgen visar att Sävsjö 
kommun får mycket goda resultat. 
Resultatet visar att Sävsjö kommun 
rankas på plats 1 vad gäller trygghet 
och socialt innehåll på särskilt boen-

de. Bemötandefrågorna är viktiga, 
på särskilt boende visar resultatet att 
kommunen ligger på plats 6 i landet 
med 73 %, för hemtjänsten ligger det 
på plats 54 i landet med 82 % där de 
äldre uppger att de alltid känner sig 
bra bemötta. Verksamheten utmärks 
av låga kostnader och hög kvalitet.

Sävsjö, har tillsammans med länets 
övriga kommuner och landstinget, 
deltagit i det nationella projektet 
”Ledningskraft” med inriktning på de 
mest sjuka äldre. Projektet har bland 
annat syftat till att kommunerna ska 
registrera i olika kvalitetsregister inom 
äldreomsorgen. Stimulansmedel från 
SKL och staten har utgått om man 
uppnått goda resultat. Sävsjö top-
pade länets resultat 2012 och gjorde 
fortsatt goda resultat även 2013. 2014 
hamnade Sävsjö på tredje plats i lan-
det med sitt arbete vilket har medfört 
att kommunen tillförts stimulansme-
del även för år 2015 .

Projektet har avslutats men kommer 
att fortsätta som ordinarie arbets-
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uppgifter för sammanhållen vård och 
omsorg för äldre. 

Äldreomsorgens verksamhet har varit 
påverkad av stängningen av 8 platser 
på Göransgården i Vrigstad. En till-
fällig minskning av personal har skett 
i motsvarande omfattning. Ombygg-
nadsarbetet har påbörjats under 2014 
med första etappen, 10 nya bostäder 
ska var klart under försommaren 
2015.

Hemsjukvården togs över 2013 och 
under 2014 har en överenskommelse 
också träffats om habilitering mellan 
kommunerna i Jönköpings län och 
Region Jönköpings Län.

Projekt ”Hemteam” har påbörjats 
där insatser sker i samverkan mellan 
yrkesprofessioner för brukarens bästa 
för att återhämtningen och rehabili-
tering ska ske så snabbt som möjligt i 
hemmiljö.

Sävsjö kommun är en av kommuner-
na på Höglandet som blivit certifierad 
till Vård- och omsorgscollege, det är 

en samverkan mellan utbildning och 
arbetsgivare.

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

1 mars 2014 startade Sävsjö HVB-
hem, hem för vård och boende för 
ensamkommande flyktingbarn. Avta-
lets omfattning med Migrationsverket 
är 8 platser, varav 5 är boendeplatser 
och 3 är asylplatser. 

Internationellt arbete

Inom socialförvaltningen arbetar 
man med Ingjutamodellen som är ett 
Eu-finansierat arbetsmarknadsprojekt. 
Syftet är att utveckla det strategiska 
handledarskapet i Östersjöperspektiv 
( Krakow och Berlin). Reflektioner 
från att arbeta med det internationella 
perspektivet är att ett ständigt pågå-
ende transnationellt utbyte är utveck-

lande för organisationen. Genom att 
sätta sin egen förvaltning i ett inter-
nationellt perspektiv skapar detta en 
nyfikenhet att ta in nya kulturer och 
arbetssätt som ska leda till ett minskat 
utanförskap för utsatta grupper och 
skapa bättre förutsättning för egen-
försörjning.

Ett annat exempel är Projekt Let-
terbox från England. Syftet är att 
förbättra placerade barns skolresultat 
genom en genomförbar och verksam 
intervention som höjer utsatta barns 
läs/ matematik- förmåga och/ eller 
lust att lära. Interventionen inriktar 
sig på barnens fritids - och hemsitu-
ation. 

Framtiden

Socialtjänstens verksamheter har flera 
stora utvecklingsuppdrag under de 
närmaste åren och bland annat be-
stämmelsen om nationell värdegrund 
för äldreomsorgen innebär att äldres 
inflytande över hur insatser genom-
förs skall öka. Nationella riktlinjer 
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inom demensvården som skjutits till 2015 
kan innebära krav på nya arbetsmetoder och 
ökad bemanning. 

Den planerade ombyggnationen av Görans-
gården 2014 innebär en viktig modernise-
ring av boendet. Framtaget projektförslag 
ger både god arbetsmiljö och trivsamt 
boende för de äldre.

Fortsatt utveckling av hemsjukvården kom-
mer att vara i fokus de närmaste åren och en 
rehabiliteringsmodell kallad ”Hemteam” bör 
prövas i hela kommunen 

Det har skett en ökad efterfrågan av grupp-
bostadsplatser inom funktionshinderomsor-
gen det kan konstatera att det i nuläget 
saknas platser.

Inom psykiatriområdet riktas statliga 
stimulansmedel (PRIO-medel) under 2015 
där modellen med prestationsersättningar 
tillämpas.

Inom området e-hälsa pågår ett omfattande 
utvecklingsarbete som kommer att medföra 
behov av utökade resurser i form av både 
personal och investeringar. Här ingår kravet 
på teknikskifte från analoga till digitala 
trygghetslarm.

Krisen på arbetsmarknaden bedöms fortsät-
ta under 2015 och behovet av kommunala 

arbetsmarknadsinsatser kommer att san-
nolikt vara högt även framledes.  Då flera 
utsatta grupper, bland annet ungdomar och 
flyktingar, saknar a-kassa kommer sannolikt 
efterfrågan på försörjningsstöd att ligga på 
en fortsatt hög nivå.

Kommunens åtagande, avseende ensam-
kommande flyktingbarn, innebär start av 
ytterligare ett nytt HVB-hem. Avtalet med 
Migrationsverket för 2015 är för 14 ungdo-
mar. En utmaning är att finna och utveckla 
arbetsmetoder som bidrar till integration i 
lokalsamhället.

Ny lagstiftning på barn- och ungdomsområ-
det ställer stora krav på utredningsverksam-
het och uppföljning inom området barn- 
och unga. Den aktuella drogsituationen 
bland ungdomar i kommunen ställer krav på 
utveckling av både förebyggande arbetssätt 
och olika former av öppna behandlingsin-
satser.

Stora krav riktas också på att socialtjänstens 
arbete med våld i nära relationer byggs ut 
ytterligare.

Socialtjänsten i Sävsjö deltar aktivt i den 
regionala uppbyggnaden av en forsknings-
baserad stödstruktur inom ramen för FOU-
rum som bidrar till utvecklingen mot en 
evidensbaserad socialtjänst. 

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter -108 909 -83 709 -96 065
Personalkostnader 213 273 203 863 201 499
Kapitalkostnader 961 961 1 091
Övriga kostnader 113 417 97 477 107 147
Resultat/Nettokostnad 218 742 218 595 213 672
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Verksamhetsmått Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Försörjningsstöd, total kostnad 14 550 13 301 13 815

Placeringar 0-20 år familjehem, total kostnad 5 142 4 890 5 138
Antal placeringar per år 32 28 21
Antal årsplatser 20,6 18,22 18,04
Antal placeringsdygn 7 510 6 649 6 586
Vårdkostnad per dygn 685 735 780

Instution vuxna, total kostnad 1 922 1 761 2 681
Antal placeringar per år 9 9 14
Antal placeringsdygn per år 1 351 954 1 725
Vårdkostnad per dygn 1 423 1 845 1 554

Instution barn, total kostnad 3 281 1 918 1 174
Antal placeringar per år 10 8 4
Antal placeringsdygn per år 1 816 1 255 603
Vårdkostnad per dygn 1 807 1 528 1 947

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

Särskilt boende enl SoL
Antal pensionärer över 65 år med plats i särskilt boende 135 135 129

Vårdboende
Kostnad per plats, tkr 532 521 523
Kostnad per dygn, kr 1 458 1 427 1 432

Gruppbostadför dementa
Kostnad per plats, tkr 631 625 617
Kostnad per dygn, kr 1 729 1 712 1 691

Korttidsplatser, äldreomsorg
Kostnad per plats, tkr 579 570 553
Kostnad per dygn, kr 1 910 1 654 1 918
Antal vårddagar 3 031 3 445 2 886

Hemtjänst
Antal pensionärer över 65 år med hemtjänst i eget boende 296 286 300
Andel (%) pensionärer över 65 år med hemtjänst 11,4 12,2

Personlig assistans
Antal ärenden 37 39 41
Bruttokostnad LASS, tkr 50 004 50 435 45 975
Nettokostnad LAA, tkr 12 751 12 144 11 550
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Stefan Gustafsson 
Ordförande

Måluppfyllelse

Att leverera ett gott dricksvatten
Mindre än 10 % av samtliga vattenanaly-
ser ska visa på tjänligt med anmärkning.  
För att säkerställa dricksvattenkvaliten så 
tas varje vecka vattenprover och resultatet 
följs upp för att justera dosering och han-
tering av vattnet innan det når konsumen-
terna. Utfall 2014 är 1,9 %.

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 2014 är 
700 m och en inventering av gång- och 
cykelnätet gjordes i juni 2014. 

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 en god mat i en trevlig 
miljö. Med hjälp av enkätundersökningar 
ska mätvärden tas fram, nöjd kundindex 
(NKI) ska vara minst 3,15 2014 på en 
fyragradig skala. Utfallet 2014 blev 3,51 
av 4. 

Viktiga händelser under året

I början av 2014 påbörjades samarbe-
tet med en ny renhållningsentreprenör, 
Ohlsson.

Ombyggnation av Göransgården samt en 
tillbyggnad av Vallsjöskolan påbörjades.

Tingshusparken vid gamla entrén till 
Kommunalhuset uppfördes och invigdes 
vid öppet hus under oktober månad.

Ett trafiksäkerhetsprogram och en 
trafikpolicy för Sävsjö kommun antogs i 
kommunfullmäktige 2014-11-17. Under 
2015 blir det framtagning av en tillhöran-
de handlingsplan.

Arbetsprocessen för hantering av bo-
stadsanpassningsärende är utredd och 
förankrad politiskt.

Under 2014 påbörjades arbetet i fastig-
hetsgruppen för att fylla tomma kommu-
nala lokaler med verksamhet. Målet på 
sikt är att inte hyra några externa lokaler 
samt att ytan med outnyttjade egna loka-
ler ska minska. 

Lokalvården började under hösten 2014 
med implementering av ett nytt kvalitet-
säkringssystem för verksamheten, detta 
arbete kommer att fortsätta under 2015. 

Personal

Arbetsmiljöplanen är implementerad 
inom förvaltningen och arbetsledarna 
har fått sina uppgiftsdelegeringar inom 
arbetsmiljö. Ett mer aktivt arbete med att 
riskidentifiera arbetsmoment pågår.

En trafiksäkerhetspolicy för tekniska 
förvaltningen antogs av kommunstyrelsen 
2014-04-08.

Kommunal service har under 2014 haft 
flera pensionsavgångar som inneburit att 
enheten betalat ut betydande summor på 
grund av innestående semesterdagar hos 
medarbetarna. Enheten har också haft 
flera nyrekryteringar på grund av pen-
sionsavgångarna. 

Ekonomisk analys

Förvaltningen redovisar ett överskott på  
178 tkr exklusive vatten och avlopp.

Kosten levererade 2014 ett plusresultat, 
under året har enheten arbetat aktiv med 
avtalsuppföljning, framförallt på livsmed-
el samt dialog med våra leverantörer för 
inköp av livsmedel med högre kvalité till 
lägre pris. 

Framtiden

Förvaltningen fortsätter arbetet med att 
hitta en gemensam lokal för vår verksam-
het, näringslivsexploatering innebär att vi 
inte kan vara kvar i befintliga utrymmen.

En förstudie om digitalt tidsrapporte-
ringssystem pågår.

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

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

Antal ledamöter i 
nämnden 
4

Nämndkostnad per 
invånare
2 005 kronor

Antal anställda
118 stycken

Investeringar 2014
27 674 tkr

Budgetavvikelse:     
TN totalt 1 964 tkr 
TN exkl VA 178 tkr 
TN skattefin. 103 tkr

Maria Lund 
Förvaltningschef
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Ett konkret förslag om 
en gemensam biladmi-
nistration inom Sävsjö 
kommun kommer att pre-
senteras under våren för 
politikerna. Detta för att 
säkerställa efterlevnad av 
lagar och krav samt skapa 
möjligheter till en bättre 
ekonomiskt struktur inom 
bilområdet.

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter -155 183 -154 235 -151 283
Personalkostnader 47 712 48 884 47 186
Kapitalkostnader 32 322 32 716 33 112
Övriga kostnader 97 400 96 850 91 422
Resultat/Nettokostnad total 22 251 24 215 20 437
Resultat/Nettokostnad exkl VA 24 037 24 215 23 154
Resutlat/Nettokostnad exkl kollekt. 24 112 24 215 23 453

Verksamhetsmått Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Beläggningsunderhåll, kr/m2 0:92 0:91 1:17
Vinterväghållning, kr/m2 0:51 1:23 1:31
Barmarksrenhållning, kr/m2 0:90 0:63 0:75
Gatubelysning, kr/ljp 605 602 664
Skötselkostnad stb-väg, kr/lpm 10:87 10:38 10:52
Skötselkostnad utfartsväg, kr/lpm 6:08 6:68 8:13
Gårdsbelysning, kr/ljp 153 106 178
Sopkärl, st 4 543 4 729 4 600
Hushållsavfall, ton 2 166 2 110 2 120

Tillagningskök, st 5 5 5
Årlig städkostnad, kr/m2 247 247 222
Lekparker, st 25 27 27
Bidragsutbetalningar bostadsanpassning, tkr 1 623 1 605 1 830
Planerat underhåll fastighet, kr/m2 74:30* 53:60 69:14
Akut underhåll fastighet, kr/m2 18:47 16:94 16:95
Rörliga kostnader fastighet, kr/m2 208:60 209:28 218:95
Skogsavverkning, m3 fub. 4 100 4 500 5 100

* Fastighet tilldelades 500 tkr extra överskott 2013
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Måluppfyllelse

Mäta antalet årsarbetare vad gäller 
kommunalt anställda fritidsledare.
Ingen förändring har skett vad gäller 
kommunalt anställda fritidsledare, 
jämfört med 2013 när en samordnare 
av fritidsgårdsverksamheten på heltid 
anställdes inom kultur- och fritidsför-
valtningen.

Mäta antalet deltagartillfällen i 
föreningslivets aktiviteter för barn 
och ungdomar i åldern 719 år.
Under 2014 redovisades 64.569 del-
tagaraktiviteter. Vilket är ungefärligen 
samma antal som året innan.

Viktiga händelser under året

Arrangemang
Kultur- och fritidsnämnden arrang-
erar Musikcaféserien med 7 högklas-
siska musikupplevelser under året i 
Kulturhuset. Dessutom har nämnden 
ekonomiskt stöttat olika föreningsar-
rangemang i kommunen. Exempel på 
detta är Teaterföreningen Va du Vill’s 
teaterverksamhet i Sävsjö, Julgransut-
dansningsarrangemang, Nationaldags-
firande, Medeltidsdagar i Hjärtlanda.

Den 10-11 april anordades runt om i 

hela kommunen 8 föreläsningar med 
författare från Smålands Akademi.

Biblioteksverksamheten
På biblioteket i Sävsjö har bland annat 
olika föreläsningar, utställningar, 
bokcirklar gjorts under året. Exempel-
vis; föreläsning om boken ”Andreas 
Bruce”, föreläsning och utställning 
om elöverkänslighet, Arkivens Dag, 
Boksläpp.

För 10:e året har biblioteket anordnat 
ett hyllningsprogram till årets nobel-
pristagare i litteratur. Vilket detta år 
tilldelades den franske författaren 
Patrick Modiano.

För barn och ungdomar har bland 
annat arrangerats bokcirklar, bokfi-
ka, diktskrivning, sommarboken och 
många klassbesök.

Familjebadet
Under året startade crawlkurs samt 
den högintensiva vattenträningen 
Tabata.

Tillsammans med övriga gruppverk-
samheter som spinning, vattengym-
nastik och core i kombination med 
simning, var alla mycket välbesökta.

Utomhussimskolor genomfördes på 
grund av för få anmälda enbart vid 
friluftsbaden i Rörvik och Vrigstad. 

Den välbesökta inomhussimskolan 
pågick som vanligt under 2 veckor i 
anslutning till midsommar. 

Den varma våren, sommaren och 
hösten påverkade besöksantalet på 
Familjebadet negativt.

Fritidsgårdarna
Fritidsgårdsverksamheten håller på 
att förvandlas till en plats där ung-
domarna får möjlighet att ta initiativ 
och växa som människor. Verksamhet 
bedrivs i Sävsjö, Rörvik, Stockaryd 
och Vrigstad. 

Exempel på några av fritidsgårdarnas 
speciella aktiviteter har varit Läspro-
jekt, Cabarégrupp, Dansgrupper, 
E-sportlag, Graffittiprojekt, Kiosk-
grupp, Musikgrupper, deltagande i 
DreamHack, Knattediskotek, Jobbhu-
set, Regional FIFA-turnering, Turf-
kamp, Val 2014-aktiviteter, Ungdoms-
råd/ Medborgarförslag, Lisebergsresa.

Föreningar
För 14:e året i rad har kultur- och 
fritidsnämnden delat ut diplom till 

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

Korta fakta
Verksamhet
Politisk verksamhet 
och administration 
Familjebad 
Idrotts-, fritids- och 
turistanläggningar 
Biblioteksverksam-
het 
Bidragsverksamhet 
Fritidsgårdsverksam-
het  
Programverksamhet

Antal ledamöter i 
nämnden 
7

Nämndkostnad 
per invånare 
1644 kronor  
3,19% avsamtliga-
nämnders nettokost-
nader

Antal anställda
20 tillsvidare-

anställda

Investeringar 2014
453 tkr 
Nytt golv i Sävsjö 
sporthall 
Utomhusgym 
Upprustning  av ser-
vicebyggnad Sävsjö 
Camping

Budgetavvikelse:
+ 5,22% (1 000 tkr)

Susanne Sjögren 
Ordförande

efter Lars-Ejert Steifeldt 
som avgick i december 
2014

Esbjörn Jonsson 
Kultur- och fritidschef



51

Verksamhetsredovisning

idrottsföreningar och idrottare, som 
utfört ”Beaktningsvärda idrottsinsats-
er”.

Under 2014 uppmärksammades:

Aleholms Skytteförening, bland annat 
ett flertal SM-, Region- och DM-guld 
till fem olika deltagare. 

HA74, serieseger Alltrean i ishockey 
(herrar).

IFK Sävsjö, VM-brons i Orientering 
(herrar veteran).

Sävsjö Innebandyklubb, serieseger div 
2 i innebandy (herrar).  

Vrigstad Motorklubb, SM- och 
DM-segrar i motocross för tre delta-
gare (herrar).  

I slutet av februari uppvaktades 
slalomåkaren Emelie Wikström, IFK 
Sävsjö för sin 6:e plats i slalom vid 
OS 2014 i Sotji, Ryssland. 

I början av februari genomfördes en 
välbesökt föreningsledarutbildning på 
temat ”Hur man vårdar sitt förenings-
arkiv”, tillsammans med Jönköpings 
läns folkrörelsearkiv.

Kulturstipendium
Hultsjö Bygdegårdsförening tilldela-
des Sävsjö kommuns kulturstipendi-
um 2014.

Motionera Sävsjö Kommun Runt
För 25:a året har kultur- och fri-
tidsförvaltningen genomfört frisk-
vårds- och motionsarrangemanget 
”Motionera Sävsjö Kommun Runt”. 
För perioden 1/2 - 31/12 2014 har 
deltagarna redovisat totalt timmars 
7.735 motionerande.

Ung Livsstil
Kultur- och fritidsförvaltningen har 
under våren 2014, tillsammans med 
forskaren Ulf  Blomdahl från Stock-
holms Universitet, genomfört studien 
”Ung Livsstil” bland alla barn och 
ungdomar i årskurs 5, åk 8 och åk 2 
på gymnasiet i Sävsjö kommun. Stu-
dien har gjorts i form av en enkätun-
dersökning.

I början av december presenterade 

Ulf  Blomdahl studien för föreningar, 
politiker och tjänstemän.

Utomhusgym
Den 8 maj invigdes det nya ut-
omhusgymmet som anlagts inom 
Sävsjö FritidsCenter. Till invigningen 
anlitades träningsproffset och världs-
mästaren i brottning Martin Lidberg. 
Han genomförde även en uppskattad 
föreläsning på temat ”Träning och 
hälsa”.

Övrigt
Under året har gjorts några viktiga 
investeringar på våra fritidsanlägg-
ningar.

Nytt golv har lagts i Sävsjö Sporthall. 
Familjebadets tak samt entrétaket på 
Sävsjö Sporthall har målats om.

Receptions- och servicebyggnaden 
på Sävsjö Camping har genomgått en 
allmän upprustning.

En friskvårdssatsning har gjorts i 
form av ett nytt utomhusgym inom 
Sävsjö FritidsCenter och i anslutning 
till motionsspåret runt Eksjöhov-
gårdssjön.

Personal

Inom kultur- och fritidsförvaltningen 
fanns under året 16,95 totalt antal 
anställda (omräknat till antal heltider). 
Dessutom tillkommer cirka 20 tim-
anställda personer.

Ekonomis analys

Kultur- och fritidsnämndens verksam-
het redovisar ett överskott i verksam-
heterna med 1 miljon kronor.

Överskottet beror på ökade intäkter i 
verksamheterna med nästan 700.000 
kronor och där Familjebadet står för 
den största delen av intäktsökningen.  
Dessutom redovisas lägre personal-
kostnader orsakat av ej återbesatta 
personalvakanser och lägre hyreskost-
nader.

Framtiden

Ventilationsanläggningarna i Famil-
jebadet har de senaste åren varit ur 
funktion både längre och kortare tid. 
Först och främst måste den stora ven-
tilationsanläggningen bytas så snart 
som möjligt.

Familjebadet har sedan hösten 2006 
saknat en maskinist i Familjebadet. 
Detta problem har påtalats av kul-
tur- och fritidsnämnden sedan dess.  
Genom att anställa en maskinist till 
Familjebadet kommer en förbättring 
att ske av det kontinuerligt förebyg-
gande underhållsarbetet med anlägg-
ningen. Vilket innebär att kostnaderna 
för akuta insatser kommer att kunna 
sänkas och samtidigt förlängs livsläng-
den på maskiner och utrustningar.

Behov finns av ytterligare omkläd-
nings- och duschutrymmen till Sävsjö 
Ishall och Hofgårdsvallens idrottsan-
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läggning. Byggandet av en ny konstgräsfotbollsplan inom området påskyndar 
behovet.

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter -5 112 -4 427 -4 830
Personalkostnader 8 714 8 957 8 284
Kapitalkostnader 489 489 415
Övriga kostnader 14 133 14 205 14 228
Resultat/Nettokostnad 18 224 19 224 18 097

Verksamhetsmått Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Sävsjö Sporthall, antal uthyrda timmar 1 977 2 150 2 360
Sävsjö Ishall, antal uthyrda timmar 1 490 1 401 1 357
Hofgårdsvallens gräsplaner (2st), antal uthyr-
da timmar 808 728 773
Familjebadet, antal besökare 69 837 72 434 74 046
Fritidsgårdarna, besök per öppettillfälle 21,8 21,1 20,5
Antal aktiva låntagare 3 329 3 375 3 095
Antal mediautlån 82 536 85 010 91 426
Antal konsumentrådgivningsärenden 108 100 111
Antal föreningar som söker aktivitetsbidrag 
för barn-/ungdomsverksamhet 27 25 24
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Sten Åke Claesson  
ordförande 

efter Ingvar Svensson som 
avgick som ordförande i 
december

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.

Minimera negativ inverkan på 
människor, bebyggelse och miljö.
Miljö- och byggförvaltningen har en aktiv 
löpande bevakning med minst ett besök 
på varje byggarbetsplats i de ärenden där 
kotekniskt samråd har krävts.

Att utbilda minst 8 % av Sävsjö kom-
muns invånare i skydd mot olyckor 
under 2013.
Med anledning av att ställföreträdande 
räddningschef  slutade sin tjänst, uppnås 
inte målet med antalet utbildade under 
året. Dock utbildades 688 personer vid 
totalt 36 utbildningstillfällen. Detta inne-
bär att drygt 6% av kommunens invånare 
utbildades inom skydd mot olyckor. 

Viktiga händelser under året

Den första januari 2014 slogs niljö- och 
byggförvaltningen och räddningstjänsten 
samman och bildade myndighetsförvalt-
ningen. Förvaltningen leds numera av en 
förvaltningschef. 

Räddningstjänsten har ryckt ut 167 
gånger under 2014. Detta är en minsk-
ning med 1 larm jämfört med 2013. De 
vanligast förekommande händelserna är 
numera sjukvårdsrelaterade larm såsom 
hjärtstoppsassistans, suicidlarm och hjälp 
till ambulans. Dessa larm står för 18% av 
alla insatser. Därefter följer automatlarm 
(26%), trafikolycka (16%) samt brand i 
byggnad (12%) brand ej i byggnad 11% 
övrigt 17%. Man kan konstatera att 
antalet trafikolyckor ligger relativt stabilt. 
Både brand i byggnad/brand ej i bygg-

nad har minskat. Automatlarm ökar. En 
drunkningskolycka med dödlig utgång har 
inträffat under året i kommunen. Det har 
även varit några större bränder i byggna-
der.

Miljö- och byggenheten har under som-
maren fortsatt arbetet med digitalisering 
av fastighetsarkivet. Stort arbete har lagts 
ned för att klara av de administrativa för-
ändringar som det nya ”Attefallshuset” i 
plan- och bygglagen medförde. Ett större 
projekt har med hjälp av LOVA-stöd 
genomförts och slutredovisats. Projektet 
gäller inventering av enskilda avloppsan-
läggningar inom Emåns avrinningsområ-
de i Sävsjö kommun. I projektet biologisk 
återställning av Hylletoftaån och Hjortse-
tån har 1 delprojekt genomförts.  

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

Personal

På räddningstjänsten har en deltidsbrand-
man i Stockaryd och två deltidsbrandmän 
i Sävsjö avslutat sina anställningar. Ställ-
företrädande räddningschef  har slutat sin 
tjänst. Ny räddningschef  anställdes under 
våren. Det har anställts tre nya deltids-
brandmän i Sävsjö.

Miljö- och byggenheten har haft stor 
omsättning på personal. Under året gick, 
efter lång och trogen tjänst, enhetens 
miljösamordnare i pension. En ny miljö-
samordnare har rekryterats. Under hösten 
rekryterades en ny livsmedelsinspektör 
samt en miljö- och bygginspektör. Vid 
årsskiftet avslutade enhetens byggnadsin-
spektör sin halvtidstjänst.

Ekonomisk analys

Myndighetsnämnden redovisar ett 

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

Korta fakta
Verksamhet
Miljö och  hälsoskydd 
Bygg och karta 
Räddningstjänst

Antal ledamöter i 
nämnden 
7

Nämndkostnad per 
invånare 
1 291 kronor  
2,5 % avsamtliganämn-
ders nettokostnader

Antal anställda
10 personer heltids-
anställda samt 33 del-
tidsanställda  brandmän

Investeringar 2014
1 600 tkr

Budgetavvikelse: 
7 % (- 989 tkr)

Maria Thulin 
Förvaltningschef
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underskott för året 2014. Bygglovsin-
täkterna fortsätter dock att vara höga 
även för 2014, vilket tyder på god 
byggnation i kommunen. Förvaltning-
ens personalkostnader har dock blivit 
större än budgeterat. Beror främst på 
en ökning av övningstimmar. 

Framtiden

Krav från högre myndigheter är en av 
många utmaningar som Myndighets-
nämnden/förvaltningen står inför. 
Fler uppdrag överförs från dessa till 
kommunerna. Ett av uppdragen, 
som tar mycket resurser i anspråk, är 
arbetet med inventering av förorenade 
områden, MIFO. Takten på invente-
ringsarbetet bör vara tillräckligt hög 
för att de högst prioriterade områdena 
ska vara åtgärdade till 2050. 

Arbetet med MIFO förväntas under 
de kommande åren kräva personalre-
surser motsvarande ½ heltidstjänst på 
miljö- och byggenheten. För att klara 
detta måste prioriteringar av tillsyn 
göras och viss tillsyn uteslutas.

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

Risk och sårbarhetsanalys ska tas fram 
som sedan kommer att leda till nya 
handlingsprogram inom Lagen om 
skydd mot olyckor och inom Lagen 
om extra ordinära händelser.

Det vi märker är att klimatpåverkan 

påverkar vår verksamhet med snabba 
förändringar i vädret. Detta föranle-
der en ökad frekvens av insatser men 
även en planering för att möta dessa 
typer av händelser.

Rekrytering av deltidspersonal är 
numera svårare. Vi har ett behov att 
nyrekrytera deltidsbrandmän och 
måste försöka möta detta behov med 
nya infallsvinklar i hur vi kan besätta 
beredskapspersonal på våra brandsta-
tioner. Vi strävar efter att få in kvin-
nor i vår operativa verksamhet och 
vill under året som kommer verka för 
att kunna anställa fler kvinnor inom 
räddningstjänsten.

För att kunna ge alla kommunmed-
borgare lika god service så måste vi 
öka mångfalden inom vår egen orga-
nisation. I vissa delar av vår kommun 
så kommer vi inte ens i närheten av 
de befolkningsgrupper vi behöver nå, 
varken språkligt eller kulturellt.

Samverkan inom RäddSam F
Det är oerhört viktigt att värna om 
samverkan mellan räddningstjäns-
terna i länet. Vi har sett åtskilliga 
fördelar som vi kan dra nytta av när 
vi samarbetar över gränserna i den 
operativa verksamheten. Vi ser mer 
och mer fördelar även inom de andra 
delarna i vår verksamhet exempelvis: 
förebyggande frågor och seminarium, 
framtagande av kartunderlag i sweref  
99, gemensamma övningar på Axamo 
mm. Allt detta leder till en kompe-

tenshöjning för länets räddningstjäns-
ter.

Inre befäl har införts under våren 
2012. Personal ifrån räddningstjäns-
tens heltidspersonal i Vaggeryds 
kommun ingår till viss del i denna 
uppgift. Inre befäl har under den pe-
riod som den verkat varit ett stöd för 
vår brandpersonal som utför insatser. 
Inre befäl bevakar även störningar 
inom kommunen och i länet för att 
vi ska kunna jobba mer proaktivt vid 
händelser som påverkar samhällets 
infrastruktur.

Samverkan inom Fsamverkan
Vi har i det gemensamma forumet 
som är F- samverkan kunnat föra 
en snabb och effektiv dialog mellan 
kommun och övriga i denna grupp. 
Det har gjorts analyser av läget via 
beredskapssamordnare i kommunerna 
och en utsedd analysgrupp som följer 
lägesutvecklingen i länet och även i 
hela Sverige. Vi som kommun har 
med denna gemensamma analys från 
F-samverkan kunnat följa utveckling-
en och möta förändringar i ett tidigt 
skede. Med de verktyg som finns i 
denna grupp så blir vi otroligt effekti-
va i samverkan. 

F-samverkan består av en grupp med 
alla räddningschefer i länet, landsting-
ets beredskapsenhet, polismyndighe-
ten, försvarsmakten samt länsstyrel-
sen. 
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Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter -5 083 -4 717 -5 366
Personalkostnader 12 534 11 211 10 321
Kapitalkostnader 869 869 863
Övriga kostnader 5 992 5 959 6 369
Resultat/Nettokostnad 14 312 13 322 12 187

Verksamhetsmått Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Antal larm räddningstjänst 167 168 151
Mantimmar operativ verksamhet 1 956 1 767 1 606
Antal utbildade i skydd mot olyckor 688 844 1 077

Bygglovärenden 164 152 151
Anmälningar enligt PBL 54 53 42
Byggarbetsplatsbesök 22 29 8
Strandskyddsärenden 7 12 7
- varav landsbygdsutveckling 6 7 1
Förhandsbesked 7 1 3
Detaljplaneärenden 9 6 5
Utstakningsärenden 78 58 57
Värmepumpsanläggningar 55 75 36
Enskilda avloppsanläggningar 46 59 29
Ärenden förorenad mark 24 3 3
Tillsynsobjekt miljöskydd 79 76 81
Antal miljöinspektioner 70 56 69
Antal tillsynsobjekt miljöskydd med minst ett tillsyns-
besök

65 59 54

Miljöinspektioner/antalet tillsynsobjekt 0,9 0,7 0,8
Tillsyn tobak och receptfria läkemedel 19 - 19
Antal inspektioner tobak och receptfria läkemedel 16 - -
Antal tillsynsobjekt tobak och receptfria läkemedel med 
minst ett tillsynsbesök

1 - -

Tillsynsobjekt livsmedel 85 87 99
Antal livsmedelsinspektioner 97 81 103
Andel tillsynsobjekt livsmedel med minst ett tillsynsbesök 1,0 0,93 0,8
Livsmedelsinspektioner/antalet tillsynsobjekt 1,01 1,1 1,1
Livsmedelsprover - - 6
Mängd kalk (ton) 727 728 797
Kostnad (kr) per ton kalk 1 436 1 528 1 528
Antal vattenprover inom kalkningsverksamhet 95 86 96
Planerad vattenprovtagning/genomförd vattenprov-
tagning 

1,0 0,9 1,0

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

efter Per Danielsson som 
avgick som ordförande i 
december 

Måluppfyllelse

Motverka rättsförluster
Överförmyndarnämndens övergripan-
de målsättning är att genom sin tillsyn 
säkerställa att personer med behov av 
ställföreträdare inte lider rättsförluster. 
Det gäller såväl vuxna med olika funk-
tionshinder eller liknande, som omyndiga 
med förmögenhet eller omyndiga med 
behov av särskilt utsedd ställföreträdare. 
Nämnden arbetar för att rekrytera och 
utbilda lämpliga ställföreträdare i tillräck-
lig 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 tillgång-
ar förvaltas på ett tryggt sätt.

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

Mätning av överförmyndarnämndens mål 
sker genom att årsräkningar och redogö-
relser ska vara granskade inom en viss tid 
samt att en viss andel ska djupgranskas. 
Nämnden uppfyllde dessa mål under 
2014.

Övrig verksamhet under året

Överförmyndarnämnden har anordnat 
en informationskväll under året, alla gode 
män och förvaltare hade inbjudits. Ämnet 
för kvällen var bemötande.

Under våren genomfördes en utbildning 
för gode män till ensamkommande barn 
och under hösten en studiecirkel för gode 
män och förvaltare till vuxna personer.

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

Personal

Med anledning av mottagandet av ensam-

kommande barn har administrationen 
utökats med en tjänst som administratör 
på 20 %.

Handläggare och nämnd har deltagit i 
fortbildning under året.

Ekonomis analys

Överförmyndarnämnden redovisar ett 
överskott avseende de arvoden till ställ-
företrädare som betalas av kommunen. 
Anledningen till detta är att kommunen 
betalade betydligt lägre andel av arvodena 
under 2014. Reglerna för vem som ska 
betala arvodet är desamma, utfallet beror 
på omständigheter som inte är möjliga att 
förutse.

Även personalkostnaderna har varit lägre 
än förväntat, bland annat beroende på att 
tjänsten som administratör inte tillträddes 
förrän under hösten.

Framtiden

Mottagandet av ensamkommande barn 
utökas under 2015. En av utmaningarna 
i detta är att rekrytera och utbilda gode 
män och handläggningen av dessa ären-
den är omfattande. Från och med januari 
2015 har överförmyndarnämnden fått 
utökat ansvar vad gäller utredning av god-
manskap/förvaltarskap för vuxna innan 
tingsrätten fattar sitt beslut, vilket innebär 
en mer omfattande handläggning. 

Justitiedepartementet har lämnat förslag 
på en ny lag om framtidsfullmakter som 
om den antas, innebär nya uppgifter för 
överförmyndarnämnden. Förslaget före-
slås träda i kraft 1 januari 2016.

Ärenden avseende ensamkommande barn 
ingår inte i beräkningarna av verksam-
hetsmått.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden - en kommunal tillsynsmyndighet. 

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

Antal ledamöter i 
nämnden 
3

Nämndkostnad per 
invånare 
92 kronor 

Antal anställda
2

Investeringar 2014
Inga

Budgetavvikelse: 
+ 26,7 % (+ 273 tkr)

Ann-Charlotte Bardh G 
Handläggare
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Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter 881 557 460
Personalkostnader -1 659 -1 618 -1 443
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -245 -235 -245
Resultat/Nettokostnad -1 023 -1 296 -1 228

Verksamhetsmått Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Antal god man- och 
förvaltarskapsärende/
kommuninvånare

0,01 0,013 0,014

Arvode/ärende 7 722 7 720 7 041
Nettokostnad/ärende 8 052 8 709 6 777
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Bengt Persson  
ordförande 

efter Per Otto Ivarsson 
som avgick som ordföran-
de i december 2014.

Viktiga händelser under året

År 2014 har varit ett ”supervalår” med 
både EU-val i maj månad och val till riks-
dag, kommun och landsting i september.

Valen engagerar ett stort antal personer 
både vid förtidsröstningen och under 
själva valdagen. Vid varje val har ett 45-tal 
personer varit engagerade i processen.

Förtidsröstning har organiserats i samtliga 
fyra tätorter och startat knappt 3 veckor 
innan själva valdagen.

En tendens är att fler och fler förtidsrös-
tar, cirka 25 % av rösterna kommer den 
vägen.

Valdeltagandet vid EU-valet blev 41,4 % 
medan valdeltagandet i kommunvalet blev 
83,65 % vilket är något mer än vid valet 
2010. 

Många av valfunktionärerna har varit med 
vid flera val och är mycket kunniga om 
hur  processen fungerar, dock började 
några nya funktionärer under 2014. 

Personal

Ingen personal är anställd, dock har 
valfunktionärerna och en valsamordnare 
arvorderats.

Ekonomisk analys

Bokslutet redovisar en positiv avvikelse 
mot budget med 161 tkr. Huvudskälet till 
överskottet är att bidragen från valmyn-
digheten blev större än budgeterat.

Framtiden

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

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

Korta fakta
Verksamhet
Välnämnden utser 
valförrättare.

Antal ledamöter i 
nämnden 
5

Nämndkostnad per 
invånare 
10,27 kronor 

Antal anställda
Inga

Investeringar 2014
Inga

Budgetavvikelse
+ 41,5 % (+ 161 tkr)
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Verksamhetsredovisning

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter 386 300 0
Personalkostnader -458 -446 0
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -42 -129 1
Resultat/Nettokostnad -114 -275 1

Verksamhetsmått Allmänna 
val 2014

EU-val 
2014

Allmänna 
val 2010

Antal röstberättigade 
kommunfullmäktige

8 442 8 193 8 479

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

Karl– Erik Petersson  
Ordförande 

efter Bertil Bohman som 
avgick som ordförande i 
december 2014.

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 2014 har revisorerna särskilt gran-
skat:

Integration och mångfald

Delårsrapport

Årsredovisning

Revisorerna har under 2014 deltagit i 
utbildningsdagar på Kommekmässan  och 
På Tylösand.

Personal

Kommunens revisorer har ingen anställd 
personal utan har biträtts i sitt revisions-
arbete av KPMG AB.

Ekonomis analys

Bokslutet redovisar ett resultat i enlighet 
med budget.

Framtiden

Granskningar under 2015 kommer att 
ske i enlighet med revisionsplanen, såvida 
inget oförutsett inträffar. 

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

Korta fakta
Verksamhet
Granska den verk-
samhet som sker i   
kommunen och bedö-
ma ansvarstagandet.

Antal ledamöter i 
nämnden 
5

Nämndkostnad per 
invånare 
53 kronor 

Antal anställda
Inga

Investeringar 2014
Inga

Budgetavvikelse
+- 0 %
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Verksamhetsredovisning

Nämndöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter 0 0 0
Personalkostnader -152 -188 -146
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -435 -402 -435
Resultat/Nettokostnad -587 -590 -581
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Särskild redovisning av vatten- och avloppsredovisning

Verksamhet

I projektet VA Vallsjön har lednings-
arbete mellan Sävsjö vattenverk och 
Eksjöhovgård pumpstation utförts. 
Beslut om att i förstaläget förse Vall-
sjöområdet med vatten från Sävsjö 
vattenverk är taget under 2014. Detta 
för att inte försena anslutningar till de 
fastighetsägare som berörs av verk-
samhetsområdet. Nytt underlag för 
beslut om vidare gång i reservvatten-
projektet skjuts på framtiden. 

Ett omfattande arbete med att ren-
göra vattenledningsnätet i Sävsjö har 
genomförts under vår och sommar. 
Luft och vatten skickades genom 
hela nätet och fick bort sediment och 
beläggningar i rören. Arbetet utfördes 
i mycket god dialog med abonnenter 
och resultatet efter genomförd spol-
ning är mycket bra.

Ett nytt verksamhetsområde utanför 
Vrigstad vid Slättsjön är taget och 
ledningsarbetet med vatten och spill-
vatten är klart. 

Projektet med att kunna omhänderta 
allt spillvatten i Stockaryds renings-
verk har slutförts. Ny ledningsdrag-
ning och ny maskinell utrustning gör 
att bräddning numer sker i avlopps-
reningsverket efter ett första renings-
steg.

En sträcka på 350 meter i Vallsjögatan 
har totalsanerats och nya spill- vatten- 
och dagvattenledningar har lagts dit. 

Personal

Två rekryteringar har gjorts under 
2014, dels har en ny projektledare 
anställts och dels har ny driftledare 
tillsatts med ny drifttekniker som 
följd.

Ekonomis analys

Vatten- och avloppsverksamheten re-
dovisar ett positivt resultat 1 787 tkr.

Framtiden

Arbete med att förse slamplattan vid 
Djupadals reningsverk med tak har 
påbörjats under 2014. Arbetet med 
detta kommer att slutföras under 
2015.

En överföringsledning mellan Sävsjö 
vattenverk och Vallsjöområdet kom-
mer att påbörjas under 2015.

Allteftersom detaljplaneläggningen 
i Vallsjön blir klar kommer vatten 
och avloppsledningarna i området att 
detaljprojekteras.

Ett flertal VA-anläggningar behöver få 
möjlighet till att kunna kopplas in till 
reservelverk. Detta för att säkerhets-
ställa drift och undvika uppträngande 
avloppsvatten vid strömbortfall. Ett 
antal nya reservkraftverk kommer att 
inhandlas för att få tryggare drift vid 
framtida väderstörningar.

Pumpstationen Ön i Vrigstad är ut-
tjänt och under 2015 kommer arbetet 
med ny pumpstation att påbörjas för 
att slutföras under 2016.

Vattenskyddsområdesföreskrifter 
för Vrigstad behöver revideras samt 
upprätta ett nytt för Nya Hjälmseryd. 
Dessutom ska det påbörjade vatten-
skyddsområdet vid Vallsjön slutföras.

Utredning om Djupadals reningsverk 
kan ta emot spillvatten från Stocka-
ryd om det nuvarande reningsverket 
i Stockaryd lämnas kvar i form av 
bräddreningsverk kommer att på-
börjas. I ett sådant scenario kommer 

Stockaryds vattenverk att läggas ned 
då den nuvarande vattentäkten kom-
mer att bli uttjänt som dricksvatten-
täkt i framtiden. 

Redovisningsprinciper

Redovisningen följer de grundläggan-
de principer som finns i Lagen om all-
männa vattentjänster (SFS 2006:412), 
Lagen om kommunalredovisning 
(1997:614) samt de rekommendatio-
ner som ges ut av råder för kommunal 
redovisning (RKR).

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

Avskrivningstider på anläggnings-
tillgångar 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 2,5 % i ränta.

Kostnader för kommunstyrelsens 
utskott för allmänna och tekniska frå-
gor och förvaltningens gemensamma 
administration belastar med en andel 
av 23 % (221 tkr). Interna tjänster för 
IT och telefoni belastar verksamheten. 
Gemensamma kostnader avseende 
kommunfullmäktige, kommunstyrel-
sen eller central förvaltning belastar 
inte va-verksamheten.

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

Resultaträkning

Belopp i tkr
Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Rörelsens intäkter Not 1 26 179 24 891
Rörelsens kostnader Not 2 -19 233 -17 554
Avskrivningar -4 984 -4 937
Rörelseresultat
Finansiella intäkter 0 -
Finansiella kostnader Not 3 -1 962 -2 400
Resultat för extra
ordinära poster 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Årets resultat Not 4 0 0

Investeringar 5 495 777
Nettoomsättning 27 966 27 608

Balansräkning

Verksamhetsmått
Bokslut 

2014
Bokslut 

2013
Anläggningstillgångar Not 5 76 219 81 194
Omsättninstillgångar Not 6 276 2 154
Summa tillgångar 76 495 83 348

Eget kapital 0 0
Avsättningar 850
Långfristiga skulder Not 7 76 219 80 344
Kortfristiga skulder Not 8 276 2 154
Summa eget kapital 
och skulder 76 495 83 348

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

Verksamhetsmått
Bokslut 

2014
Bokslut 

2013
Bokslut 

2012
Råvattentäkt, st 7 7 7
Vattenverk, st 7 7 7
Avloppsreningsverk,st 8 8 8
Pumpstationer, st 23 23 23
Antal vattenmätare, st 2 975 2 860 2 860
Vatten, km 110,2 107,8 105,6
Spillvatten, km 108,4 98,1 98,1
Dagvatten, km 93,5 93,0 92,9
Producerad vattenmängd, milj m3 0,79 0,81 0,80
Finansieringsgrad VA-taxa, % 100% 100% 100%
Driftavbrott i vattenleveranser,  
> 10 abonnenter drabbats över 24 h 0 0 0
Vattenläckor på ledningsnät 24 6 14
Vattenanalyser med anmärkning, % 2,3 4 9
Fastigheter drabbade av källöversvämningar, st 0 0 4

Noter
Belopp i tkr  Bokslut 2014 Bokslut 2013

Not 1 Rörelsens intäkter  
- varav
Anläggningsavgifter 0 0
Periodiserade anläggningsavgifter 0 35

Rörelsens intäkter  
- varav
Brukningsavgifter   24 438 23 986
Dagvattenhantering (kommun)       187 200
Externt brandvatten (kommun) 740 841
Gatuvattning (kommun) 715 715
Externt slam (kommun) 690 690
Uppdrag familjebad (kommun) 150 150
Övriga intäkter 1 046 1 026
Kortfristig fodran på abonnentkollektivet  
(årets underskott + / årets överskott -)                                 -1 787 -2 717

Not 2 Rörelsens kostnader  
- varav
Gemensamma kostnader (förvaltning och nämnd) 120 120
Pensionskostnader avseende pensionsrätt intjänad före 1998 (inkl. 
löneskatt) 116 96

Not 3 Finansiella kostnader 1 962 2 400

Not 4 Årets resultat
Årets underskott hanteras som kortfristig fordran.  
Se omsättningstillgångar. 1 787 2 717
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Särskild redovisning av vatten- och avloppsredovisning

Noter
Belopp i tkr  Bokslut 2014 Bokslut 2013

Not 5 Anläggningstillgångar
Inventarier:
Ingående värde 1 709 1 659
Just ingående balans 0 0
Årets investeringar 0 270
Årets avskrivningar -251 -220
Årets försäljning 0 0
Nedskrivningar 0 0
Utgående värde 1 458 1 709

Ackumulerade investeringar 2 526 2 526
Ackumulerade avskrivningar 817 817

Fastigheter/anläggningar:
Ingående värde 79 485 83 694
Årets investeringar 0 507
Årets avskrivningar -4 717 -4 716
Nedskrivningar/utrangering - -
Utgående värde 74 761 79 485

Ackumulerade investeringar 181 062 181 062
Ackumulerade avskrivningar 101 587 101 587

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 0
Fordran på abonnentkollektivet (årets underskott) 276 2 154

Not 7 Långfristiga skulder
Lån från Sävsjö kommun för anläggningstillgångar  73 274 77 672
Investeringsfond 0 0
Förutbetalda intäkter på anläggningsavgifter 2 945 2 672

Not 8 Kortfristiga skulder
Avräkning med Sävsjö kommun 276 2 154

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

Måluppfyllelse

En hyresgästundersökning ska ge-
nomföras
Under året har vi genomfört en enkätun-
dersökning som vände sig till avflyttande 
hyresgäster. Sävebo har en relativt hög 
andel om/avflyttningar och det är intres-
sant att få veta vad som kan göras för att 
minska avflyttning och omflyttning 

På ett område ska bolaget kunna 
redovisa hur man medverkat till en 
utveckling av utökade boendemöjlig-
heter i kommunen
Arbetet med en ombyggnad/påbyggnad 
i kv Bryggaren i Sävsjö har pågått under 
året och det står klart för inflyttning 1 
mars 2015. Arbetet med nyproduktion i 
kv Kopparslagaren och ombyggnad till 
gruppboende i kv Hasseln har påbörjats 
med markarbeten respektive projektering.

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

Personal

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

Viktiga händelser under året

Sävebo förvaltar 466 lägenheter och ett 
femtontal större lokaler. Uthyrningsläget 
är gott. En nybyggnation i kv Blecksla-
garen, Sävsjö genomfördes under 2012. 
Under året har flera lägenheter totalreno-
verats och en stor satsning har gjort på 
förbättrat underhåll. Bland annat utvän-
dig målning, utbyte av tak och utbyte av 
värmesystem och ökad satsning på den 
yttre miljön.

Ekonomisk analys

Den uttalade ambitionen från styrelsen 
att satsa mera resurser på underhåll av 
lägenheter och fastigheter har inneburit 

att det även under 2014 satsats betydligt 
mera än vad som genomsnittligt satsats 
under senare år. Trots att stora satsningar 
gjorts och tack vare att kostnadsreduktio-
ner genomförts inom andra områden kan 
ett positivt resultat uppvisas för 2014. Det 
positiva resultatet kommer även från ökad 
kostnadskontroll och bättre rutiner, men 
har tillkommit trots det höga kostnadslä-
get i Sävsjö.

Framtiden

Inflyttning i trygghetsbostäder och 
senior central i kv Bryggaren sker den 
1 mars.

I samverkan med socialförvaltningen 
projekteras ett gruppboende  i kv Has-
seln, inflyttning vid årsskiftet dessutom 
kommer projektering av ett nybyggnads-
alternativ i kv Kopparslagaren att påbör-
jas under våren 2015. Ett fortsatt arbete 
med att komma ifatt med underhåll och 
sänka driftkostnaderna kommer annars 
att prägla arbetet.

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

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

Korta fakta
Antal ledamöter 
5

Ägare 
Sävsjö kommun 100 
% 

Investeringar 2014
19,1 mkr

Budgetavvikelse
+31 tkr

Bo Widestadh 
Verkställande direktör
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter 32 995 32 998 32 909
Personalkostnader -2 833 -2 765 -2 552
Övriga kostnader -26 355 -25 989 -26 095
Finansnetto -3 146 -3 614 -3 355
Resultat före dispositioner och 
skatt

661 630 907

Verksamhetsmått Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Förvaltade lägenheter (antal) 466 466 466
Reparationer underhåll f-skötsel 11 430 10 728 9 284
Lediga lägenheter (antal 31 dec) 0 10 14
Soliditet, % 5,0 4,3 5,0
Avkastning på eget kapital, % 9,1 13,8 5,6
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Verksamhetsredovisning

Linus Anderås 
styrelseordförande 2015 
efter Stefan Hjälmeby

Måluppfyllelse

Miljö
Anslutning till uppvärmning med förny-
bar energi sker så snart det erbjuds av en 
energileverantör. Under 2014 har därför 
en oljepanna ersatts av en pelletspanna i 
Vrigstad.

Marknadsföring
En hemsida med lediga lokaler har tagits 
fram och kommer att ytterligare utvecklas 
under 2015.

Uthyrningsgrad
Uthyrningsgraden ska årligen vara minst 
90 %. Under 2014 uppgick den till cirka 
97 %.

Medlem i SNAB
Bolaget är även fortsättningsvis medlem-
mar i SNAB.

Viktiga händelser under året

Tillbyggnation för kv Aleholm har skett 

under året och slutbesiktas under feb/
mars 2015. Tillbyggnationen avser till-
verkningslokaler och kontor.

Fastighetsreglering har skett av kv Fabri-
ken 4 och Fabriken 3 och tillbyggnation 
beslutades under året och tillbyggnatio-
nen sker under 2015.

Under 2014 har två fastigheter i Sävsjö att 
övertagits, det gäller kvarteret Mercurius, 
centralt i Sävsjö.

För lokaler för tjänsteföretag synes det 
vara balans mellan tillgång och efterfrågan 
och vid varje tillfälle har lokaler kunnat 
erbjudas eller förmedlas, fortsättningsvis i 
egen regi i Stockaryd och via fastighetsä-
garen till Ljunga Park företagshotell.

Personal

Bolaget har idag ingen anställd personal.

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

Korta fakta
Antal ledamöter 
5

Ägare 
Sävsjö kommun 100 
% 

Investeringar 2014
Installation av pel-
letspanna 
Tillbyggnation A-lack-
ering

27 280 tkr

Budgetavvikelse:
+206 tkr

Sonja Rundgren 
Verkställande direktör
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Verksamhetsredovisning

Ekonomisk analys

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

Framtiden

Under se senaste åren har bolaget 
växt avsevärt genom nybyggnation 
och tillbyggnad för främst två av våra 
största hyresgäster. Det kommer att 
ställas krav på att företaget arbetar 
aktivt med förvaltningen och hyres-
avtalskonstruktionen. Utmaningen 
för företaget är att bibehålla en hög 
uthyrningsgrad. Industrilokalerna är 
i huvudsak uthyrda och därmed ges 
goda förutsättningar att förbättra 
byggnadernas status genom aktivt 
arbete med underhåll. Under 2015 

kommer förvärv i Rörvik av tre fast-
igheter att göras samt kompletterande 
tillbyggnation. Tillbyggnation av kv 
Fabriken kommer genomföras samt 
mindre hyresgästanpassningar.

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter 22 972 23 709 23 170
Personalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -16 684 -15 902 -15 617
Finansnetto -4 969 -6 694 -6 028
Resultat före dispositioner och 
skatt 1 319 1 113 1 525

Verksamhetsmått Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Hyresintäkter 22 972 23 152 22 035
Investeringar 27 280 15 252 16 443
Balansomslutning 267 828 245 869 239 739
Soliditet, % 4,3 4,2 3,6
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Verksamhetsredovisning

Jörgen Frej 
styrelseordförande

Måluppfyllelse

Fiberutbyggnad
Det övergripande målet är att Sävsjö 
kommun ska ha bredband i världsklass. 
En hög användning av IT och internet 
är bra för Sävsjö både vad gäller tillväxt, 
konkurrenskraft och innovationsförmåga. 
Detta genom att erbjuda en säker och 
kostnadseffektiv fiberutbyggnad inom 
kommunen.  Målet nås genom att på ett 
aktivt sätt marknadsföra bolaget samt ge-
nom att aktivt bevaka nationella åtgärder 
som möjliggör fiberutbyggnaden. Under 
2014 har kundunderlaget ökat med 300 
inkopplade nya kunder. 

Personal

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

Viktiga händelser under året

Under året har arbetet koncentrerats på 
uppdraget att nyttja redan nerlagd inves-
tering i stamnätet. Detta har skett genom 
att marknadsföring har koncentrerats till 
de områden där kapacitet och möjlighet 
till nya kundanslutningar har kunnat 
erbjudas på ett kostnadseffektivt sätt. 
Framtagen marknadsföringsplan beskriver 
den långsiktiga planeringen och en mer 
kortsiktig aktivitetsplan ligger till grund 
för arbetet som genomförts under året.

En medvetet hög ambitionsnivå i kom-
munikationen med bolagets kunder har 
skett under året, framförallt genom mass-
utskick via mejl. En aktiv annonsering har 
skett i lokalpressen och marknadsföring 
har skett vi korta reklamfilmer mm.

Under året har man också arbetat med 
uppdatering av dokumentation.

Ekonomisk analys

 Fiberutbyggnadstakten har till stor del 
varit beroende av de bidrag som finns till-
gängliga. Under 2014 har projekt genom-
förts dels med stöd av kanalisationsbidrag 
men även genom stöd ur Jordbruksver-
kets landsbygdsutvecklingsprogram. Detta 
har genomförts i samverkan med byalag, 
och varit mycket lyckosamma.

Framtiden

Ett intensivt arbete pågår i syfte att kunna 
erbjuda bredband även på landsbygden, 
som ett led i att försöka nå upp till det 
nationella målet ”År 2020 bör minst 
90 % av kommunens medborgare och 
näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till 
bredband med hög överföringshastighet.”  
År 2014 har cirka 70 % av kommunens 
medborgare möjlighet att ansluta sig.  

Satsning på marknadsföring kommer att 
fortgå under 2015.

SavMAN AB
SavMAN AB ägdes inledningsvis till 70 % av Sävsjö kommun och till 30 % av Sävsjö Energi AB. Under slutet av 2003 
förvärvade Sävsjö kommun samtliga aktier. Därmed äger Sävsjö kommun numera bolaget till 100 %.

Korta fakta
Antal ledamöter 
5

Ägare 
Sävsjö kommun 100 
% 

Investeringar 2014
10,6 mkr

Budgetavvikelse
+1 329 tkr

Bo Dahl 
Verkställande direktör
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter 11 946 10 307 10 990
Personalkostnader -2 504 -2 521 -2 414
Övriga kostnader -7 710 -7 490 -7 714
Finansnetto -345 -238 -402
Resultat före dispositioner och 
skatt 1 387 58 460

Verksamhetsmått Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Inkopplade kunder, st 1 686 1 357 1 094
Soliditet, % 21,6 22,7 22,0
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Verksamhetsredovisning

Hans Andersson 
Styrelseordförande

Måluppfyllelse

Förstärka och förbättra elnätsdistribu-
tionen
Vädersäkring pågår fortlöpande.

Affärsmässigt möta efterfrågan på 
fjärrvärmeanslutning
Bolaget räknar med att bättre kunna möta 
den efterfrågan som finns i och med pla-
nerna på en ny produktionsanläggning. 

Effektivisering av verksamhet
Samarbetet med Vetlanda Energi och 
Teknik AB har öppnat upp för synergier, 
framför allt inom verksamhetsstyrning 
och administration/IT.

Viktiga händelser

Viktiga investeringar har gjorts under 
året; köp av två tidigare hyrda pannor, 
byte av fjärrvärmemätare samt fortsatt 
vädersäkring inom Elnät.

Dessutom har en stor utredning genom-
förts för att kunna ta beslut beträffan-
de en ny produktionsanläggning inom 
fjärrvärme.

Personal

En person har lämnat under året och en 
har anställts.

Ekonomisk analys

Resultatet är bättre än väntat vilket till 
största delen beror på lägre räntor, var-
mare väder och lägre elpriser.

Framtiden

I februari 2015 togs beslutet om att bygga 
en ny huvudproduktionsanläggning för 
fjärrvärme. Detta kommer att påverka 
bolaget starkt under de närmaste åren 
med band annat möjlighet att ansluta 
fler kunder. Gasverksamheten kommer 
att utvärderas med anledning av vikande 
kundunderlag. Kraven på elnätsverksam-
heten från myndigheter och kunder ökar, 
stor vikt läggs på att möta dessa.

Sävsjö Energi AB
Vi är det lokala, personliga och enkla energiföretaget som erbjuder konkurrenskraftiga och klimatansvariga energilösning-
ar. Vi vill medverka till att skapa tillväxt, ekonomiska värden och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med fokus på 
människa och klimat 

Korta fakta
Antal ledamöter 
4 ordinarie och 2 
suppleanter

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

Investeringar 2014
11 mkr

Budgetavvikelse:
Bättre resultat än 
väntat framför allt 
beroende på lägre 
räntor, varmare väder 
och lägre elpriser 

Ola Rosander 
Verkställande direktör
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter 64 450 69 184 65 396
Personalkostnader -6 773 -7 482 -6 690
Övriga kostnader -47 179 -52 770 -49 811
Finansnetto -1 124 -1 125 -1 494
Resultat före dispositioner och 
skatt 9 374 7 807 8 895

Verksamhetsmått (%) Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Avkastning eget kapital 23 21 27
Avkastning totalt kapital 10 9 11
Avkastning sysselsatt kapital 12 11 15
Soliditet 39 37 32
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Verksamhetsredovisning

Sune Johansson 
Styrelseordförande

Måluppfyllelse

Minst 100 st företagsbesök 
Utfall 2014  - 80 st 

5 frukostmöten skall genomföras
Utfall 2014 - 4 st 

3 företagsträffar  
Utfall 2014- 3 st 

2 lunchmöten
Utfall 2014 - 2 st 

2 HR-träffar
Utfall 2014 - 0 st

4 workshops Qraftfulla 
Utfall 2014 - 6 st 

Viktiga händelser under året

Under året har SNAB drivit nätverket 
WBS, Women Business School där elva 
personer deltog i programmet. WBS upp-
märksammades i DI och fick ett helside-
suppslag i tidningen. Detta har även gett 
uppmärksamhet utanför Sävsjö kommuns 
gränser. 

Under året har 7 olika utbildningar 
genomförts i SNAB:s regi. Under våren 
deltog 230 personer i en föreläsning med 
Jörgen Oom. Två kickoffer med skola/
näringsliv har genomförts med anled-
ning av att den nya samverkansplanen 
för skola-näringsliv blev klar. Matklus-
tret Glad Mat har regelbundet träffats. 
Framtidsmässan och månadens yrke har 
genomförts i samverkan skola-näringsliv. 
I samband Sävsjö kommuns jubileumsfi-
rande var det öppet hus bland företagen 
i Rörvik, där SNAB tillsammans med 
näringslivsgruppen var på plats i Rörvik. 
SNAB arbetar flexibelt och har under 
året prioriterat om sin verksamhet för 
att kunna hantera akuta ärenden som 
kommer in. 

Personal

Helena Gill är anställd på 100% och 
Johanna Friman på 75%.

Ekonomisk analys

Bolaget visar ett positivt resultat på 77 kr. 

Framtiden

Bolaget arbetar ständigt med att vara 
målinriktade i sin verksamhet och arbe-
tar utifrån de ägardirektiv som läggs till 
bolaget.  

Sävsjö Näringsliv AB
Bolaget ägs till hälften av Sävsjöortens Näringslivsförening och Sävsjö kommun.

Korta fakta
Antal ledamöter 
9 

Ägare
Sävsjöortens Närings-
liv 50 %  
Sävsjö kommun 50 % 

Investeringar 2014
0

Budgetavvikelse:
-28 tkr

Helena Gill   
Verkställande direktör
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter 2 234 1 765 2 370
Personalkostnader -1 238 -1 256 -1 359
Övriga kostnader -1 084 -567 -983
Finansnetto 3 1 3
Resultat före dispositioner och 
skatt -85 -57 31

Verksamhetsmått Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Balansomslutning 963 1 163 1 400
Likvida medel 501 827 711
Soliditet, % 65,2 59,8 48,0
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Verksamhetsredovisning

Stefan Gustafsson 
Styrelseordförande

Hur når vi målen

Minst 220 tåg som trafikerar bolagets 
terminal.
Kontinuerlig bearbetning av kunder inom 
huvudinriktningen skog- och biobränsle 
samt teckna fleråriga kontrakt med dessa.

Bearbeta andra bulkkunder som har pro-
dukter lämpliga att hantera över terminal.

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

Personal

En person är anställd inom marknad, för-
säljning och drift. VD funktionen på viss 
tid/timmar från Sävsjö Transport AB. 
Från september 2012 sköter vi entrepre-
naden (lastning och lossning) i egen regi, 
med hjälp av 2-4 inhyrda personal. 

Ekonomi

Bolagets ekonomi har för året ett nega-
tivt resultat på minus -25 tkr. Negativ 
påverkan på vår terminals verksamhet har 
bland annat varit, stormen i Medelpad 
och Jämtland december 2013 samt den 
stora skogsbranden i delar av Västman-
land betyder minskat behov av massaved 
från södra Sverige till norrlandsbruken, 
skogsbranden har negativ påverkan av 
biobränsle från södra Sverige till Mälarda-
len. Varm höst innebär minskat behov av 
bränsle, och lågt drivmedelspris bidrar till 
ökad konkurrens mellan trafikslag såsom 
lastbil och tåg. Vid försäljning av maskin 
så har vi fått en reaförlust på 465 tkr, 
ersättning för arrende omfattar 425 tkr.

Verksamhet

Bolaget, som tidigare positiva utveckling, 
har även under 2014 haft en minskad 
beläggning. Vi har hanterat 118 tåg under 
2014, föregående år 182 tåg.  

Vi har en bas av flera trogna kunder där 
Södra Skogsägarna, Rörviks Skog o Neo-
va varit mest frekventa. Totalt har vi un-
der året hanterat cirka 21 119 ton bränsle 
(torv & flis) föregående år 100 784 kbm. 
Timmer o massaved cirka 118 058 kbm 
föregående år 185 121 kbm. 

Våra övriga tjänster med lagring, vägning 
samt växling är mycket uppskattade av 
våra kunder. Växlingstjänsterna har mins-
kat till 105 (föregående år 132). 

Vi bearbetar kontinuerligt ett antal kunder 
utanför skog- och biobränslesegmentet. 
Detta är ett långsiktigt arbete som bör ge 
framtida kunder. 

Framtiden

Vi har stora förväntningar på att få de nya 
biokraftvärmeverken som kunder, bland 
annat Lunds nya värmeverk i Örtofta 
effekt av Södras utbyggnad i Värö. 

Bolaget bedömer kommande år i nivå 
med 2014 och de signaler vi får ger inga 
dramatiskt ökade tåghanteringar. Våra 
växlingstjänster kommer i stort sett att 
upphöra med anledning av att kunden vi 
utfört detta åt inte kör dessa tåg längre. Vi 
anpassar oss till detta bland annat genom 
att se över vårt arbetssätt på terminalen 
och vår bemanning. 

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

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

Korta fakta
Antal ledamöter 
6

Ägare
Sävsjö Transport 50 
%  
Sävsjö kommun 50 % 

Investeringar 2014
0

Budgetavvikelse:
-106 tkr (föregående 
år -455 tkr)

Stefan Arbin 
Verkställande direktör
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter 6 754 9 500 8 803
Rörelsens kostnader -4 841 -7 450 -6 741
Avskrivningar -1 653 -1 450 -1 702
Finansiella kostnader -285 -519 -622
Resultat före dispositioner och 
skatt -25 81 -262

Verksamhetsmått Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Minst 220 tåg trafikerar terminalen 118 182 155
Minst 10 aktiva kunder 4 7 9
Tågväxlingar 105 132 81
Avtal tågoperatörer 2 5 5
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Verksamhetsredovisning

Stefan Gustafsson 
Styrelseordförande

Måluppfyllelse

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

Göra anläggningen välbesökt och 
välrenommerad.
Nationella och internationella tävlingar 
förläggs till Sävsjö Skytte center. Upple-
velseriket bidrar till att göra anläggningen 
till ett intressant besöksmål. 

Viktiga händelser under året

Skyttegymnasiet har numera riksintag och 
De elever som går på skyttegymnasiet har 
i olika sammanhang utmärkt sig med syn-
nerligen goda prestationer. Detta är oer-
hört positivt för anläggningen, skolan och 
kommunen som helhet. Upplevelseskyttet 
drivs numera av Aleholmsgymnasiet. 
Samtliga kontorsverksamhets- och lager-
lokaler i anläggningen har under 2014 
varit uthyrda. Det största arrangemanget 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.

En viss ombyggnation har genomförts 
under året för att ge plats för Sävsjö Klät-
terklubb som numera är hyresgäst. 

Personal

Det finns ingen fast anställd personal i 
föreningen. Tjänster för drift och un-
derhåll köps av tekniska förvaltningen 
i Sävsjö kommun. Anläggnings- och 
verksamhetsstödet med bland annat viss 
uthyrning svarar tränarna vid skyttegym-
nasiet för. Dessa tjänster köps av barn-
och utbildningsförvaltningen. I övrigt 
svarar olika delar av Sävsjö kommun för 
den administration som krävs.

Ekonomisk analys

Sävsjö SkytteCenter redovisar för andra 
året i rad ett positivt resultat. 

Mindre investeringar har genomförts, 
bland annat viss ombyggnad för Sävsjö 
Klätterklubb.

Framtiden

Ett aktivt arbete bedrivs kontinuerligt för 
att utveckla anläggningen och verksam-
heten i densamma. En ständig utveckling 
är också viktig för att hitta nya hyresgäs-
ter och nya besökare till anläggningen.

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

Korta fakta
Antal ledamöter 
5

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

Investeringar 2014
118 tkr

Budgetavvikelse:
+59 tkr
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Intäkter 1 506 1 468 1 562
Personalkostnader - - -
Övriga kostnader -1 303 -1 305 -1 264
Finansnetto -143 -162 -144
Resultat före dispositioner och 
skatt 60 1 154

Verksamhetsmått Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Resultatutveckling, tkr 60 154 -170
Balansomslutning,tkr 6 141 5 854 5 697
Soliditet, % neg neg neg
Avkastning totalt kapital, % 3 5 1
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Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser 2014

År 2014 tog förbundets verksamheter 
ytterligare ett stort steg i sin utveckling. 
Ett exempel på detta är att Vård- och 
omsorgscollege på Höglandet certifierats, 
både på lokal och på regional nivå. 

Höglandets familjerätt är ett gott exempel 
på samverkan som möjliggör att utbildad 
spetskompetens inom ett område samlas 
så att tjänsterna kommer medborgarna 
direkt till gagn.  Ett exempel på detta är 
projektet ”Jag vill ha förälder” som drivs 
i samverkan med SKL, Skatteverket, Mal-
mös, Göteborgs, och Höglandets kommu-
nalförbund. Man har under året tagit fram 
en behovsanalys för att underlätta hand-
läggningsprocessen av faderskaps- och 
föräldraskapsbekräftelser. Här finns stora 
möjligheter framåt för fler verksamheter 
att samarbeta på liknande sätt.

Den årliga kundundersökningen som görs 
visar att kunderna blir allt mer nöjda.

Under 2014 implementerades den så 
kallade ”tjänstefieringen” det vill säga att 
kommunerna istället för att betala årligt 
anslag nu betalar för beställd och använd 
volym. Det här har inneburit  mycket jobb 
men ger kommunerna en bättre uppsikt 
på sina IT-kostnader.  

En kommunikationspolicy har antagits 
som ska utgöra grunden för en gemensam 
syn på intern och extern kommunikation. 

Under året har Höglandet IT hanterat 
32 000 supporterärenden för sina kunder.

Personal

Antal tillsvidareanställda uppgår till sam-
manlagt 65 personer den 31 december 
2014  vilket är en person mer än föregå-
ende år. Andelen kvinnor har ökat och är 
nu 34%. 

Ekonomisk analys

Förbundet redovisar ett negativt resul-
tat på sammanlagt –2 444 tkr för 2014. 
Störst  avvikelse mot budget finns inom 
telefonisystem som gått med underskott 
på –2 017 tkr.

Utfallet för investeringar ligger för 2014 
på en betydligt lägre nivå än planerat.

Ett antal projekt har blivit framflyttade på 
grund av tids- och resursbrist. Samman-
lagt har man investerat för 8 567 tkr och 
de största investeringarna  handlar om 
nätverksharmonisering och införande av 
gemensam plattform.

Den tekniska utvecklingen inom IT-om-
rådet går enormt snabbt, vilket leder till 
nya behov och krav från kommunerna. 
Den stora volymökningen av konton, 
elevdatorer, läsplattor, moderna mobilte-
lefoner med mera leder följaktligen till att 
kostnaderna ökar. 

Under november/december genomför-
de KPMG på uppdrag av revisionen en 
fördjupad granskning av ekonomiska 
rutiner och intern kontroll. Slutrapport 
från arbetet kommer att behandlas under 
mars 2015.

Genom samverkan kan man göra både 
kloka teknikvall men också vara kostnads-
effektiva.

Framtiden

Samhällsutvecklingen visar att vi går 
mot att bli ett e-samhälle, där medborg-
arna ställer högre krav på att själva och 
närsomhelst digitalt kunna kontakta 
kommunerna i olika ärenden. Den här ut-
vecklingen kommer i hög grad att påverka 
HIT: s framtida inriktning. Här finns 
behov av att lyfta blicken ytterligare och 
samverka i hela Region Jönköpings län.

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

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

Korta fakta
Antal ledamöter 
10

Medlemskommuner
Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Vetlanda och Sävsjö 

Investeringar 2014
8,6 mkr

Budgetavvikelse:
-2 444 tkr
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Verksamhetsredovisning

Bolagsöversikt (tkr) Utfall 
2014

Utfall 
2013

Utfall 
2012

Intäkter 103 897 79 987 55 050
Personalkostnader -33 743 -27 725 -25 957
Övriga kostnader -71 642 -51 950 -28 624
Finansnetto -956 427 -369
Resultat före dispositioner och 
skatt -2 444 739 100

År 2014 medarbetarundersökning visar 
att förbundets medarbetare trivs på sin 
arbetsplats och HKF kommer att fort-
sätta sitt arbete med att utvecklas som 
arbetsplats och arbetsgivare. Arbetet med 
värdegrunden har satt sig. Medarbetarna 
är engagerade, ansvarstagande och pro-
fessionella – precis som sina värdeord. 
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Räkenskaper

Sävsjö kommun Sävsjö kommun-
sammanställning

Belopp i tkr Not 2014 2013 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1 190 549 212 050 295 181 309 171
Verksamhetens kostnader 2 -730 471 -710 634 -795 040 -770 379
Avskrivningar -30 814 -27 967 -53 887 -47 776
Verksamhetens nettokostnader -570 736 -526 551 -553 745 -508 985
Skatteintäkter 3 402 586 393 648 402 586 393 648
Kommunalekonomisk utjämning 3 179 758 161 704 179 758 161 705
Rörelseresultat 11 608 28 801 28 599 46 369
Finansiella intäkter 4,21 2 947 2 353 1 648 1 517
Finansiella kostnader 4,21 -3 170 -3 803 -11 314 -13 814
Resultat efter finansiella poster 5 11 385 27 351 18 932 34 071
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Betald skatt 0 -255 -344
Uppskjuten skatt 0 -1 332 -532

Årets resultat 11 385 27 351 17 345 33 195

Resultaträkning - kommunen
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Räkenskaper

Sävsjö kommun Sävsjö kommun-
sammanställning

Belopp i tkr Not 2014 2013 2014 2013

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella Anläggningstillgångar 9,22 431 245 423 889 924 967 877 326
Finansiella anläggningstillgångar 10,22 51 224 29 345 43 485 21 058
Summa anläggningstillgångar 482 469 453 234 968 452        898 384

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd, lager och exploateringsfastigheter 1 501 1 471 2 688 2 725
Kortfristiga fordringar 11,23 58 876 59 890 69 644 71 866
Kassa och bank 12 24 348 52 405 26 204 53 134
Summa omsättningstillgångar 84 725 113 766 98 536 127 725

SUMMA TILLGÅNGAR 567 194 567 000 1 066 988 1 026 109

 
EGET KAPITAL 13,24 326 481 313 438 365 424 346 664

AVSÄTTNINGAR
  14,25

Avsättning för pensioner 6 501 2 123 6 589 3 243
Övriga avsättningar 1 500 11 342 1 751 10 371
Uppskjuten skatt (koncern) 4 793 4 055

SKULDER
Långfristiga skulder 15,26 89 445 114 172 506 793 503 098
Kortfristiga skulder 16,27 143 267 125 925 181 638 158 678
Summa skulder 232 712 240 097 688 431 661 776

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 567 194 567 000 1 066 988 1 026 109

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Fastighetsinteckningar Inga Inga 200 200

Ansvarsförbindelser
Utfästa borgensåtagande 17 490 216 388 248 490 216  393 221
Övriga ansvarsförbindelser 18 - - 898 20 820
Leasingavtal och övriga långtidsavtal 19 - - - -
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998, 
inkl. löneskatt 20 298 508 309 144 298 508 309 144

Balansräkning - kommunen
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Räkenskaper

Sävsjö kommun Sävsjö kommun-
sammanställning

Belopp i tkr Not 2014 2013 2014 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 11 385 27 351 17 345 33 195
Justering för av- och nedskrivningar 30 814 27 967 53 887 47 776
Justering för gjorda avsättningar 14 -5 464 10 226 -4 536 10 031

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 36 735 65 544 66 696 91 002

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 11 1 014 -167 2 222 6 193
Ökning /minskning förråd, lager och  
exploateringsfastighet -30 163 37 -72
Ökning/ minskning kortfristiga skulder 16 17 342 -663 22 960 -10 190
Kassaflöde från den löpande verksam-
heten 55 061 64 877 91 915 86 933

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggnings-
tillgångar -36 855 -32 602 -101 704           -61 952
Erhållna investeringsbidrag och andra 
inkomster  -371 5 135 877 5 135
Försäljning av materiella anläggnings-
tillgångar 6 714 559 714 622
Kassaflöde från investerings
verksamheten -36 512 -26 908 -100 113 -56 195

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 7 0 28 422 3 131
Amortering av långfristiga skulder 8 -25 000 -28 500 -25 000 -28 500
Ökning av långfristiga fordringar 0
Minskning av långfristiga fordringar 10
Förändring av långfristiga skulder 273 907 273 907
Förändring av finansiella anläggnings-
tillgångar -21 879 20 606 -22 427 20 645
Kassaflöde från finansierings
verksamheten -46 606 -6 987 -18 732 -3 817

Årets kassflöde -28 057 30 982 -26 930 26 921
Likvida medel vid årets början 52 405 21 423 53 134 26 213
Likvida medel vid årets slut 24 348 52 405 26 204 53 134

Kassaflödesanalys - kommunen
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Driftredovisning - kommunen
(inklusive interna poster)

Driftresultat  nämnder  inkl. resultatfonder

Belopp i tkr

Budget 2014 
inkl.  

resultatfond
Utfall 

20131231

Utfall  
i % av  

budget

Differens 
mot budget 

inkl.  
resultatfond

Kommunfullmäktige 1 076 1 223 113,6 -147
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott 61 914 58 811 95,0 3 103
Barn- och utbildningsnämnd 259 020 257 193 99,6 1 827
Socialnämnd 218 595 218 742 100,1 -147
Kultur- och fritidsnämnd 19 225 18 224 96,1 1 001
Myndighetsnämnd 13 322 14 312 107,4 -990
Överförmyndarnämnd 1 296 1 023 78,9 273
Valnämnd 275 114 41,4 161
Revision 590 587 99,5 3
Summa nämnder 575 313 570 229 99,1 5 084

De interna transaktionerna uppgår till sammanlagt 354,2 mkr (341,7 mkr). Av dessa är 38,5 mkr (39,2 mkr) kapitaltjänst-
kostnader, 128,3 mkr (122,5 mkr) internt personalomkostnadspålägg så kallat po-pålägg, 42,4 mkr (41,9 mkr) interna 
hyror och 145,0 (138,1 mkr) övriga interna varor och tjänster.

Externa intäkter
Belopp i tkr Utfall 2014 % Utfall 2013 %

Försäljning varor 14 254 7,5 15 296 7,2
Taxor och avgifter 50 479 26,5 49 563 23,4
Hyror och arrenden 12 279 6,4 12 191 5,7
Erhållna bidrag 92 541 48,6 82 559 38,9
Försäljning övriga tjänster 18 308 9,6 20 614 9,7
Försäljning mark/byggnad 2 688 1,4 20 687 9,8
Återbetalning av AFA försäkringspremier 0 0 11 140 5,3
Summa intäkter 190 549 100 212 050 100 

Externa kostnader
Belopp i tkr Utfall 2014 % Utfall 2013 %

Inköp varor 4 950 0,7 2 588 0,4
Utlämnade bidrag 37 639 5,1 36 976 5,2
Köpta tjänster 193 833 26,6 192 814 27,1
Personalkostnader 480 223 65,7 457 397 64,4
Övriga kostnader 13 826 1,9 20 859 2,9
Summa intäkter  730 471 100 710 634 100

Summa nettokostnad 539 922 498 584

Verksamhetens  intäkter och kostnader (exklusive interna poster)
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Belopp i tkr  Budet 2014
Utfall 

20141231
Utfall i % av 

budget
Differens 

mot budget

Kommunstyrelsen 7 027 3 999 56,9 % 3 028
Barn- och utbildningsnämnd 3 900 3 246 83,2 % 654
Socialnämnd 1 460 1 350 92,5 % 110
Tekniskt utskott 36 477 27 674 75,9 % 8 803
Kultur- och fritidsnämnd 669 453 67,7 % 216
Tillstånds- och myndighetsnämnd 250 133 53,2 % 117
Summa investeringar i nämnder 49 783 36 855 74,0 % 12 928

Investeringsredovisning - kommunen
Investeringar nämnder 2014

Belopp i tkr  Budet 2014
Utfall 

20141231
Utfall i % av 

budget
Differens 

mot budget

Ombyggnad Göransgården 8 000 11 052 138,2 % -3 052
Vallsjöskolan fritids 5 700 2 292 40,2 % 3 408
VA-ledningsbyte Vallsjögatan 1 400 2 231 159,4 % -831
Väg 761, medfinansiering 3 093 1 869 60,4 % 1 224
Stationsområde Sävsjö (12) 1 400 1 584 113,1 % -184
VA-Vallsjön 3 000 1 537 51,2 % 1 463
IT-satsning skolan 1 500 1 500 100 % 0
Aleholm industritekniska program 1 000 952 95,2 % 48
Inventarier förskola / skola 400 794 198,5 % -394
Häradsvägen (13) 320 754 235,6 % -434
Ombyggnad kök Stockaryd 810 738 91,1 % 72
Åtgärd enskilda vägar 731 656 89,7 % 75
Mjukfogar Hofgårdsskolan (13) 2 000 641 32,1 % 1 359
Bräddning Stockaryd avlopp (11) 700 603 86,1 % 97
Familjebadet målning tak (13) 600 589 98,2 % 11
VA Slättsjön 600 521 86,8 % 79
Sävsjö Sporthall golv 700 517 73,8 % 183

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

Belopp i tkr
Bokslut 

2010
Bokslut 

2011
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Årsbudget 

2014
Bokslut 

2014

Antal invånare (per 31december) 10 830 10 871 10 844 10 969 10 869 11 100

Utdebitering allmän kommunalskatt 
kr (*skatteväxling hemsjukvården) 21,58 21,58 21,58 21,92 21,92 21,92
Antal anställda (tillsvidareanställda 
årsarbetare) 920 928 939 938 958

Personalkostnader tkr 414 145 423 757 440 782 457 203 472 752 480 223
Omsättning (intäkter, skatteintäkter 
och kommunalekonomisk utjämning) 
tkr (minus AFA) 680 396 691 435 698 073 756 262 727 236 772 893
Avskrivningar/nedskrivningar tkr 32 682 26 810 26 380 27 967 29 000 30 814
Verksamhetens nettokostnader, tkr 502 097 514 935 523 553 526 551 576 124 570 735
Skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning, tkr 521 541 527 226 532 576 555 352 579 695 582 344
Finansnetto, tkr -2 566 -2 181 -659 -1 450 -2 018 -223

Årets resultat före extraordinära 
poster 16 878 10 111 8 364 27 351 1 653 11 385
Årets resultat enligt lagen om 
 ekonomisk balans 16 878 10 111 8 364 15 664 1 653 8 697
Nettoinvesteringar, tkr 26 685 29 757 37 964 32 605 35 758 36 855
Anläggningstillgångar, tkr 462 629 456 313 473 285 453 234 452 188 482 468
Kortfristiga fordringar och förråd, 
tkr 47 870 57 747 61 357 61 361 61 700 60 377

Likvida medel, tkr 34 224 8 686 21 423 52 405 20 571 24 348
Eget kapital, tkr 265 356 275 467 284 473 313 438 312 427 326 481
Avsättningar, tkr 2 912 3 130 3 239 13 465 2 032 8 001
Långfristiga lån, tkr 124 967 125 784 141 764 114 172 105 000 89 445
Kortfristiga skulder, tkr 153 924 118 165 126 588 125 925 115 000 143 267
Pensionsskuld inom linjen  
(inkl löneskatt), tkr 265 676 283 612 285 848 309 144 300 828 298 508
Rörelsekapital, tkr -69 394 -51 932 -43 808 -12 159 -32 729 -58 542
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Fem år i sammandrag - fortsättning

Belopp i tkr
Bokslut 

2010
Bokslut 

2011
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Årsbudget 

2014
Bokslut 

2014

Anläggningskapital, tkr 335 717 323 399 328 281 325 597 345 156 385 022
Verksamhetens nettokostnad i % 
av skatteintäkter och kommunalek. 
utjämning 96,3 97,7 98,3 94,8 99,4 98,0
Balanslikviditet  
(oms.tillg/kortfr. skulder) 0,53 0,58 0,65 0,90 0,72 0,59

Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 48,7 52,9 51,2 55,3 58,5 57,6
Soliditet inkl pensionsförpliktelser 
före 1998, % 0,1 -1,6 -0,2 0,8 2,2 4,3
Skuldbetalningsförmåga = teoretisk 
återbetalningstid (långfr skulder/
res2), år (ej avskrivningar) 2,5 3,4 4,1 2,1 3,4 2,1
Kassaflöde (res/intäkter), %  
(ej avskrivningar) 7,3 5,3 5,0 7,3 4,2 5,5

Skuldflödesgrad  
(skulder/intäkter), % 18,2 18,2 20,3 15,1 14,4 11,6
Skuldbalansgrad  
(skulder/tillgångar), % 51,0 46,9 48,3 42,3 41,2 41,0
Finansnetto/skatteintäkter och 
Kommunalek.utjämning % 0,5 0,4 0,1 0,3 0,3 0
Investeringar 
Nettoinvesteringar/Nettokostnad % 5,3 5,8 7,3 6,2 6,2 6,4
Avskrivningar/Nettoinvesteringar % 122,0 90,1 69,5 85,8 81,1 83,6
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Belopp i tkr År 2010 2011 2012 2013 2014

Avstämning mot finansiella mål
Driftöverskott tkr 16 878 10 110 8 364 27 351 11 385
1% av skatteintäkter + kommunal-
ekonomisk utjämn. 5 315 5 272 5 326 5 553 5 823
Måluppfyllelse Ja Ja Ja Ja Ja

Årets investeringar < årets resultat + avskrivningar 
Årets investeringar 26 685 29 757 37 964 32 605 36 855
Resultat + avskrivning 49 560 38 171 34 744 43 631 42 199
Måluppfyllelse Ja Ja Nej Ja Ja

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

Summa 100% 100% 100% 100% 100%

Borgensåtagande och ansvarsförbin-
delse 281,9 338,1 362,7 388,2 490,2

Nettokostnad per kommuninnevånare i kr
Nettokostnad totalt /invånare 46 362 47 368 48 280 48 003 51 418

Gator, vägar och allmänna platser 1 203 1 116 1 217 1 126 1 005
Enskilda vägar, belysning 200 220 201 176 180
Parker, grönytor och lekplatser 319 347 375 337 418
Bostadsanpassning 171 148 192 171 169
Grundskola, förskoleklass 8 603 9 214 9 380 9 421 9 572
Gymnasieskola 5 489 5 659 5 946 5 491 5 635
Musikskola 211 224 241 251 258

Förskola, familjedaghem och fritids 5 094 5 620 5 813 5 985 5 917

Individ- och familjeomsorg 2 974 3 020 3 437 3 334 3 156
Stöd till äldre   9 685 9 801 9 872 10 664 10 920
Stöd till funktionshindrade 3 951 4 120 4 306 4 493 4 607
Familjebad 457 461 462 431 397
Idrotts-, fritids- och turistanläggning-
ar 418 423 424 409 410
Biblioteksverksamhet 362 344 354 332 347
Räddningstjänst 818 790 803 831 990
Miljö- och hälsoskydd 64 47 106 58 90

Fem år i sammandrag - fortsättning



90

Räkenskaper

Fem år i sammandrag - fortsättning
Befolkningsutveckling 2010-2014

Belopp i tkr År 2010 2011 2012 2013 2014

Antal invånare (per 31 december) 10 830 10 871 10 844 10 969 11 100
Antal födda 124 106 93 119 130
Födelsenetto -19 -12 -37 -14 -4
Flyttnetto -25 52 11 134 136

Åldersfördelning

Åldersgrupp
0-6 år 820 814 822 858 901
7-17 år 1 464 1 446 1 426 1 421 1 474
18-24 år 1 000 1 026 990 996 971
24-44 år 2 326 2 317 2 296 2 351 2 381
45-64 år 2 886 2 867 2 855 2 837 2 815
65-79 år 1 588 1 631 1 681 1 739 1 805
+ 80 746 770 774 767 753
Summa 10 830 10 871 10 844 10 969 11 100

Befolkning per församling

Sävsjö 6 177 6 225 6 233 6 346 6 380
Vrigstad-Hylletofta 1 863 1 888 1 893 1 925 1 942
Hjälmseryd 1 194 1 172 1 165 1 151 1 201
Stockaryd 1 154 1 146 1 130 1 126 1 155
Hultsjö 442 440 423 421 422
Summa 10 830 10 871 10 844 10 969 11 100

Ohälsotal*

Totala dagar i Sävsjö 31,2 28,5 28,9 29,4 29,1
män 26,6 23,9 23,5 24,1 23,6
kvinnor 36,2 33,4 34,6 35,1 35,1
Totala dagar i länet 29,4 27,9 27,4 27,8 28,6
Totala dagar i riket 29,5 27,7 27,0 26,8 27,3

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

Sävsjö kommun
Belopp i tkr 2014 2013

Not 1
Verksamhetens intäkter 
Nämndsrelaterade intäkter ( enligt driftredovisning) 332 870 318 328

Återbetalning av AFA sjukförsäkringspremier 11 140
Realisationsvinster värdepapper, fastigheter och inventarier 2 688 20 687
Avgår finansiella poster i driftredovisningen 0 0
Avgår interna intäkter -145 010 -138 105
Summa verksamhetens intäkter 190 548 212 050

Not 2 Verksamhetens kostnader
Nämndrelaterade kostnader (enligt driftredovisning) -903 099 -868 946
Utbetalda pensioner för tidigare anställda inkl löneskatt och  
inkl administration -12 413 -12 067
Förändring semesterlöner - och övertidsskuld inkl lönebikostnader 87 1 542
Förändring skuld för timlöner mm -15 -625
Finansiella poster i driftredovisningen, förlust på fordringar, samt 
differens på kalkylerat personalomkostnadspålägg mm 1 422 -4 772
Avgår interna kapitaltjänstkostnader 38 537 39 213
Avgår interna kostnader 145 010 138 105
Summa verksamhetens kostnader -730 471 -710 634

Not 3 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Kommunalskatteintäkter
Preliminära skatteintäkter 402 660 395 507
Slutavräkning ( korrigering föregående år) -1 185 261

Mellankommunal kostnadsutjämning 1 035 530
Preliminär slutavräkning ( preliminärt innevarande år) 76 -2 650
Summa  kommunalskatteintäkter 402 586 393 648

Strukturbidrag 1 138 0
Inkomstutjämningsbidrag 122 201 119 037
Kostnadsutjämningsbidrag 26 577 8 464
Införandebidrag 0 0
Regleringsbidrag / avgift 2 540 4 951
Kostnadsutjämningsbidrag LSS 9 687 11 899
Kommunal fastighetsavgift 17 615 17 354
Summa generella statsbidrag och utjämning 179 758 161 705

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 582 344 555 353

Avräkningsbelopp allmän kommunalskatt per invånare -353 +475
Slutavräkning (korrigering föreg. år)
Preliminär slutavräkning (preliminärt innevarande  år) +7 -244
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Sävsjö kommun
Belopp i tkr 2014 2013

Not 4 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Utdelning aktier och andelar 1 016 128
Ränta på likvida medel 1344 670
Räntor på utlämnade lån 0 207
Återvunna kundförluster 14 14
Övriga finansiella intäkter 1 573 1 334
Summa finansiella intäkter 2 947 2 353

Finansiella kostnader
Räntekostnader på lån -2 648 -3 621
Ränta på pensionsavsättning 0 0
Dröjsmålsräntor -5 -7
Bank– och plusgiroavgifter -136 -131
Övriga finansiella kostnader -381 -44
Summa finansiella kostnader 3 170 -3 803
Summa finansnetto -223 -1 450

Not 5 Årets resultat
Utredning av balanskravet enligt kommunallagen 8 kap 5§:
Årets resultat enligt resultaträkningen 11 385 27 351

Avgår realisationsvinster enligt särskild not nedan -2 688 -20 687

Tillägg för vissa realisationsvinster mm enligt undantagsmöjlighet 9 000

Årets resultat enligt lagen om ekonomisk balans 8 697 15 664

Not 6 Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning 374 21 246
- varav bokfört värde 100 559
Skadereglering LSS-byggnad 3 028
- varv bokfört värde 614
Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar (försälj-
ningspris) 3 402 21 246

Realisationsvinster 2 688 20 687
Realisationsförluster
Summa bokfört värde försålda anläggningstillgångar 714 559

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

Not 8 Amortering av skulder
Swedbank AB 0 0
Kommuninvest i Sverige AB -10 000 -28 500
Handelsbanken -15 000 0
Summa amortering av skulder -25 000 -28 500
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Sävsjö kommun
Belopp i tkr 2014 2013

Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar
Ackumulerade ingående anskaffningsvärden 829 640 808 598
Avyttringar -714 -559
Omföring aktuella projekt 4 443
Utrangering
Nyanskaffningar 28 962 25 122
Investeringsbidrag -2 415 -3 521
Ackumulerade utgående anskaffningsvärde 859 916 829 640

Ackumulerade ingående avskrivningar / nedskrivningar -427 695 -406 403
Utrangering
Årets avskrivningar / nedskrivningar -23 805 -21 292
Ackumulerade utgående avskrivningar / nedskrivningar -451 500 -427 695

Bokfört värde fastigheter och anläggningar 408 416 401 945

Maskiner, fordon och inventarier
Ackumulerade ingående anskaffningsvärden 64 693 57 213
Avyttringar - -
Justering iB - -
Utrangering -
Nyanskaffningar 7 892 7 480
Investeringsbidrag - -
Ackumulerade utgående anskaffningsvärde 72 585 64 693

Ackumulerade ingående avskrivningar / nedskrivningar -42 749 -36 073
Utrangering - -
Årets avskrivningar / nedskrivningar -7 009 -6 676
Ackumulerade utgående avskrivningar/nedskrivningar -49 758 -42 749

Bokfört värde maskiner, fordon och inventarier 22 828 21 944
Summa materiella anläggningstillgångar 431 244 423 889

Specifikation:
Markreserv 11 520 11 192
Verksamhetsfastigheter 209 481 220 931
Fastigheter för affärsverksamhet 101 876 94 517
Publika fastigheter 51 668 49 308
Fastigheter för annan verksamhet 868 961
Pågående arbeten 32 749 25 036
Exploateringsmark 254
Maskiner, fordon och inventarier 22 828 21 944
Summa materiella anläggningstillgångar 431 244 423 889

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Aktier AB Sävsjö Industribyggnader 1 000 1 000
Aktier Sävebo AB 1 300 1 300



94

Räkenskaper

Sävsjö kommun
Belopp i tkr 2014 2013
Aktier Sävsjö Energi AB 2 000 2 000
Aktier Savman AB 2 400 2 400
Aktier Sävsjö Näringslivs AB 100 100

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

Aktier Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB 20 20
Aktier Jönköpings Länstrafik AB 0 0
Aktier Kommunassurans Syd Försäkrings AB 533 536
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* 4 481 2 825
Summa aktier och andelar 14 097 12 444

Förlagslån Kommuninvest 2 000 2 000
Utlämnade lån Folkets Hus-föreningen 0 0
Utlämnade lån Boda Borg Sävsjö AB 0 0
Utlämnade lån Sävebo AB 0 0
Utlämnade lån övriga 30 30
Utlämnade lån Savman 3 000
Utlämnade lån trafikverket 26 300 8 800
Statlig infrastruktur 5 797 6 071
Summa långfristiga fordringar 37 127 16 901

Summa finansiella anläggningstillgångar 51 224 29 345

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har däref-
ter beslutat om insatsemission om sammanlagt 1 656 699 kr för Sävsjö kommuns del. Sävsjö kommuns totala andelskapital uppgår 
därmed 2014-12-31 till 4 481 275 kr (2 824 576 kr)

Not 11 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 700 4 356
Diverse kortfristiga fordringar 33 638 28 324
- varav statsbidragsfordringar 12 064 9 507
- varav avräkning och kortfristiga lån till kommunala företag 12 557 11 875
- varav nästa års amortering på utlämnade lån 0 0
- varav fordran för mervärdesskatt 8 947 6 922
- varav handkassor 10 9
- varav fordran FORA / SKL 0 0
- varav övriga kortfristiga fordringar 60 11

Förutbetalda kostnader 16 538 24 700

Upplupna skatteintäkter 0 2 510
Upplupna intäkter, övriga 0 0
Summa kortfristiga fordringar 58 876 59 890
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Sävsjö kommun
Belopp i tkr 2014 2013

Not 12 Kassa och Bank
Kassa 27 24
Plusgiro 0 0
Bank checkkonto 20 991 50 083
Bank Checkkonto koncernkonto 3 330 2 298
Summa kassa och bank 24 348 52 405

Not 13 Eget kapital
Ingående balans eget kapital 313 438 284 473
Årets resultat 11 385 27 351
Resultatutjämningsreserv på 11 300 ingår i
Ingående balans (KF § 138)
Övrigt eget kapital, vinstutdelning Kommuninvest 1 657 1 614
Utgående balans eget kapital 326 480 313 438

Not 14 Avsättningar
Avsättning för pensioner
PA-KL pensioner 1 692 1 572

Efterlevandepensioner / förmånsbestämd ÅP
Särskild avtalspension 3 540 136
Särskild löneskatt 1 269 415
Summa pensionsavsättningar ( inkl särskild löneskatt) 6 501 2 123

Ingående avsättning 2 123 2 239
Pensionsutbetalning 119 200
Ränte- och basbeloppsuppräkningar -30
Ändring av försäkringstekniska grunder 4 234 -
Särskild avtalspension -3 -263
Förändring av löneskatt 28 -23
Utgående avsättning 6 501 2 123

Förpliktelse minskad försäkring (premie inkl löneskatt) 15 191 13 723
Överskottsmedel i försäkringen 1 1

Aktualiseringsgrad 99 % 99 %

Ingående övriga avsättningar 11 342 1 000

Övriga avsättningar -850 850

Avsättning för sanering av tomt Aleholm 1 -8 992 8 992

Framtida återställning av avfallsdeponier 0 500
Summa övriga avsättningar 1 500 11 342



96

Räkenskaper

Sävsjö kommun
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Summa avsättningar 8 001 13 465

Not 15 Långfristiga skulder
Låneskuld
Ingående låneskuld 114 172 141 765
Nyupplåning 0 0
Amorteringar -25 000 -28 500

Periodisering anläggningsavgift VA/Avlopp 273 907
Summa långfristiga skulder 89 445 114 172

Kreditgivare
Kommuninvest i Sverige AB 86 500 96 500
Swedbank AB 0 0
Stadshypotek 0 15 000
Summa långivare 86 500 111 500

Låneskuldens struktur 1 – förfallodatum (villkorsändring)

Andel med villkorsändring inom 3 månader 19% 8%
Andel med villkorsändring om 1-2 år 81% 56%
Andel med villkorsändring om 3-5 år 0 36%
Summa 100% 100%

Låneskuldens struktur 2 – lånelängd (löptid)
Andel lån med löptid tills vidare 19% 15%
Andel lån med löptid mellan 0-2 år 81% 49%
Andel lån med löptid mellan 3-5 år 0 36%
Summa 100% 100%

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

Not 16 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0 0

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

Leverantörsskulder 31 859 28 476

Övriga kortfristiga skulder 17 192 14 472
- varav källskatt 7 128 6 481
- varav koncernkonto samt avräkning  med kommunala företag 8 158 5 302
- varav övriga kortfristiga skulder 1 906 2 689

Förutbetalda intäkter 17 940 11 059
-varav schablonersättning för flyktingar 4 548 4 080

- varav statsbidrag 7 402 4 582
- varav förutbetalda intäkter 850 814
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- varav periodiserade kundfakturor 1 381 1 583
- varav förutbetalda skatteintäkter 3 759 0

Upplupna kostnader 76 276 71 918
- varav räntor på långfristiga lån 1 286 1 750
- varav pensionskostnader (avgiftsbestämd ålderspension) 15 411 14 636
- varav särskild löneskatt (avgiftsbestämd ålderspension) 3 740 3 551
- varav upplupen semesterlöneskuld 32 804 32 943
- varav upplupna arbetsgivaravgifter 8 142 7 501
- varav upplupna löner 9 819 9 183
 övriga upplupna kostnader 5 074 2 354
Summa kortfristiga skulder 143 267 125 925

Not 17 Borgensåtagande
Kommunägda företag (limit):
Sävebo AB 141 000 119 000
AB Industribyggnader 265 000 225 000
Sävsjö Energi AB 60 000 20 000
Savman AB 13 000 13 000
Stockarydsterminalen AB 5 000 5 000
Sävsjö Skyttecenter 6 000 6 000
Summa kommunägda företag 490 000 388 000

Egna hem och småhus:
SBAB 216 248
Övriga 0 0
Summa egna hem och småhus 216 248

Föreningar och övriga 0 0
Summa totala borgensåtagande 490 216 388 248
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Not 18 Övriga ansvarsförbindelser

Sävsjö kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
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 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 656 958 575 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 638 625 
800 kr.   

Kommunförbundet Jönköpings län avvecklades som organisation per den 31 december 2005. Kommunerna 
i Jönköpings län har övertagit pensionsförpliktelserna för den tidigare anställda personalen. Administratio-
nen sköts av Jönköpings kommun. Avsatta medel för pensionerna finns i en stiftelse. Dessa räcker förmod-
ligen 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 1 381 461 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 lea-
sing, 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 hyreskontrakt 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 
2024-06-30. 
- Ismaskin till ishall, leasingavtal till och med 2015-11-30

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 basbelop-
pet. Särskild löneskatt utgår på pensioner men betalas först när utbetalningen sker. Löneskatten 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. Pensionens 
storlek påverkas av hur länge den anställde har haft förordnandet men ett avtal leder inte alltid till att pen-
sionen 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 kommunstyrelsens 
ordförande som haft sitt förordnande sedan 2000-05-01. Rätt till full pension gäller efter 12 års förordnan-
de. Visstidspensionen ingår i beräkningen av pensionsförpliktelserna nedan.
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Pensionsmedelsförvaltning (ink särskild löneskatt)
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 6 501 2 123
Ansvarsförbindelse – pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
avsättningar 298 508 309 144
Finansiella placeringar (bokfört värde) 0 0
Totala förpliktelser ./. finansiella placeringar (bokfört värde) 305 009 311 267

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 pla-
ceringar i relation till genomsnittlig finansiell placering 0 0
Återlåning i verksamheten 305 009 311 267

Ingående ansvarsförbindelse 309 144 288 125
Pensionsutbetalning -8 476 -9 089
Nyintjänad pension 4 378
Ränte- och basbeloppsuppräkningar -659 1 331
Ändring av försäkringstekniska grunder -3 407 4 456
Övrigt -1 352 17 322
Sänkning av diskonteringsränta inkl. korrigering - -
Visstidspension förtroendevalda (förändring) 362 3 045
Förändring av löneskatt -1 482 3 954
Utgående ansvarsförbindelse 298 508 309 144

Sammanfattning av årets pensionskostnader
Premie försäkring tjänstepension (KAP-KL/PFA) 2 259 2 026
Avgiftsbestämd ålderspension 14 583 14 637
Skuldförändring exkl. särskild ålderspension och garantipension 92 66
Skuldförändring särskild ålderspension och garantipension 3 372 -278
Finansiell kostnad 59 118
Utbetalningar avseende pension intjänad efter 1998 189 133
Utbetalningar avseende pension intjänad före 1998 9 154 9 089
Utbetalningar av särskild ålderspension och garantipension - -
Summa pensionskostnad (exkl särskild löneskatt) 29 708 25 791

Särskild löneskatt 24,26 % 7 207 6 256

Summa pensionskostnad inkl löneskatt 36 915 32 047
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Redovisningsprinciper

Kommunen – extern redovis-
ning

Den kommunala redovisningen 
regleras av Kommunallagens åttonde 
kapitel samt av Lag om Kommunal 
redovisning. Dessutom lämnar Rådet 
för kommunal redovisning (RKR) 
rekommendationer för kommunsek-
torns redovisning. Nedan redovisas 
avvikelse gällande rekommendationer 
och praxis.

Rådet för kommunal redovisning har 
givit ut 16 rekommendationer. Kom-
munen tillämpar samtliga utom nr 
13.1 avseende redovisning av hyres-/
leasingavtal. Enligt rekommendatio-
nen ska leasingavtal tecknade från år 
2003 och med en avtalstid överstigan-
de tre år redovisas som anläggnings-
tillgång med därtill hörande avskriv-
ningar m m. 

Enligt rekommendation nr 15.1 ska 
lånekostnader i samband med större 
investeringar inräknas i anskaffnings-
värdet. Denna rekommendation 
tillämpas i kommunen på investe-
ringsprojekt överstigande en miljon 
kronor.

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

Löner för timanställda och mot-
svarande

Löner för timanställda och kostnads-
ersättningar som utbetalas månaden 
efter intjänandemånaden periodisera 
fullt ut, vilket innebär att det som 

intjänats under december och betalats 
ut i januari belastar föregående års re-
sultat. Förändringen mellan åren som 
är relativt liten belastar i normala fall 
inte nämnderna utan redovisas under 
finansförvaltningen (KS).

Avsättningar med mera

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

Anläggningstillgångar RKR 11.1

Anläggningstillgångar har i balans-
räkningen upptagits till anskaffnings-
värdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar under nyttjandeperio-
den. Avskrivningar påbörjas närmaste 
kvartal efter att investeringen har 
tagits i bruk. Tillgångarna skrivs av 
systematiskt över dess nyttjandeperi-
od.

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 kommu-
nen som beloppsgräns 20 000 kronor 
vad det gäller vad som ska bedömas 
som inventarier av mindre värde och 
därför inte ska aktiveras. Därutöver 
tillämpas praxis som anger att nyttjan-
deperioden ska överstiga tre år.

Effekter av övergång till kompo-
nentavskrivning

Sävsjö kommun har valt att för inne-

varande år inte redovisa enligt RKR 
11.4 föreskrifter gällande komponent-
avskrivningar. Man har bedömt att de 
effekter som kommer av avvikande 
redovisning vad gäller komponentav-
skrivningar endast marginellt påverkar 
resultat och ställning.

Exploateringstillgångar

Enligt RKR 11.1 ska exploaterings-
tillgångar redovisas som omsättnings-
tillgång. Sedan 2006 efterlevs denna 
rekommendation till viss del då Södra 
industriområdet i Sävsjö exploaterats. 
I redovisningen betraktas den del av 
investeringen som förväntas erhållas 
som köpeskilling vid försäljning som 
omsättningstillgång. Avräkning sker 
efter hand som markområden avytt-
ras.

Bokfört värde vid försäljning av andra 
tomter avdrages från anskaffnings-
värdet under materiella anläggnings-
tillgångar. Realisationsvinster alter-
nativt realisationsförluster redovisas i 
resultaträkningen.

Privata medel
Sävsjö kommun förvaltar i ringa 
omfattning privata medel. Socialför-
valtningen hanteras i vissa fall klien-
ters ersättning från försäkringskassan 
och de in- och utbetalningar som sker 
redovisas dels i verksamhetssystemet 
och i ekonomisystemet. Privata medel 
för inneboende på olika institutioner 
redovisas i kassaböcker med full insyn 
av de boende och deras närstående.

En översiktlig dokumentation av re-
dovisningssystemet har upprättats och 
bifogas till kommunens bokslut.
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Kommunen – intern redovisning

Kapitaltjänstkostnad
Kapitaltjänstkostnaden utgörs av 
avskrivningar och intern ränta. Av-
skrivningen beräknas på tillgångens 
ursprungliga anskaffningskostnad och 
är linjär, d v s lika stort belopp varje 
år under nyttjandetiden. Intern ränta 
beräknas på tillgångens bokförda 
värden vid varje månads ingång. Rän-
tesatsen för år 2013 var 2,9 %. För  år 
2014 är internräntan 2,5%.

Personalomkostnadspålägg
I samband med bokföring av lön 
kostnadsförs personalomkostnader 
(arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar 
och intjänad pensionsrätt). Under år 
2014 har kalkylerade personalomkost-
nads-pålägg varit 38,46 % och följer 
rekommendationen från Sveriges 
kommuner och landsting. Persona-
lomkostnadstillägget betalas som en 
intern ersättning från förvaltningarna 
till finansförvaltningen, som ansva-
rar för utbetalningen av de externa 
kostnaderna.

Interna hyror
Tekniska nämnden förvaltar kom-
munens fastigheter. De förvaltningar 
som nyttjar fastigheterna betalar en 
intern hyra som är beräknad efter 
självkostnadspris. Vid årets slut görs 
en avräkning av driftskostnaderna och 
en slutreglering sker med internhyres-
gästerna. Underhållsanslaget avräknas 
inte vid årets slut.

Interna tjänster
Varor som överförs från en nämnds 
verksamhet till en annan internfak-

tureras. Även tjänster som utförs av 
egen anställd personal internfaktu-
reras till självkostnadspris. Interna 
administrativa tjänster internfaktu-
reras endast i speciella fall, t ex i vid 
genomförandet av vissa projekt, va- 
och avfallsredovisningen.

Resultatenheter
Interna IT- och telefonitjänster, städ, 
vaktmästeri, kost, färdtjänst och 
skolskjutsar hanteras som s k resulta-
tenheter. Det innebär att de inte har 
något budgetanslag utan finansiering 
sker genom att de som nyttjar tjäns-
terna betalar en ersättning. Resultatet 
vid årets slut regleras genom återbe-
talning eller kompletterande betalning. 
I vissa fall överförs årsresultatet till 
nästkommande år. Styrelse för dessa 
resultatenheter utgörs av förvaltnings-
chefsgruppen eller utsedd styrgrupp.

Investeringar med egen personal
Vissa investeringar genomförs av 
egen personal. Detta avser i första 
hand lednings- och gatuarbeten, men 
också projektering 

mm vid nybyggnation. Den lönekost-
nad som uppstår ingår i avskrivning-
sunderlaget och betraktas därmed 
som en investering (aktiveras).

Sammanställd redovisning (kon-
cernen)

Den sammanställda redovisningen 
upprättas enligt den kommunala re-
dovisningslagen kap 8, rekommenda-
tion nr 8.2 från Rådet för kommunal 
redovisning och utformas enligt god 
redovisningssed. Den sammanställ-

da redovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell 
konsoli dering. Med förvärvsmetoden 
menas att vid förvärvstillfället förvär-
vat eget kapital i kommunala företag 
eliminerats, varefter intjänat kapital 
har räknats in i koncernens eget kapi-
tal. 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 ägarandel överstiger 
50 % (bestämmande inflytande). I 
annat fall betraktas dessa som intres-
seföretag.

Inom koncernen förekommer om-
fattande transaktioner mellan företa-
gen. Alla transaktioner av väsentlig 
karaktär mellan företagen och mellan 
kommunen och företagen har elimi-
nerats för att ge en rättvisande bild av 
koncernens totala ekonomi.

Obeskattade reserver har efter avdrag 
för uppskjuten skatt hänförts till eget 
kapital. Uppskjuten skatt redovisas 
som avsättning.
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Sammanställd redovisning

Sävsjö kommun

Stockaryds-
terminalen AB 

50 %

Sävsjö Energi 
AB 

50 %

Sävebo AB 
100%

AB Sävsjö 
Industri-

byggnader 
100 %

Sävsjö 
Närings livs 

AB 
50 %

Sävsjö Skytte-
Center   

ek fören 
62%

SavMan AB 
100 %

Sävsjö- 
Vetlanda Fiber AB 

50 %

Höglandets 
kommunal 
förbund 

20%

Belopp i tkr Bokslut 
2009

Bokslut 
2010

Bokslut 
2011

Bokslut 
2012

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Årets resultat, tkr + 14 321 + 20 106 +14 210 +14 278     +33 195 17 345
Finansnetto, tkr -7 585 -6 832 -12 677 -12 199 -12 297 -9 666
Likvida medel/ invånare, kr 4 177 3 160 1 030 2 417 4 844 2 360

Låneskuld / invånare, kr 27 337 35 526 42 885 48 650 48 865 45 657
Eget kapital / invånare, kronor 24 265 26 232 27 431 28 614 31 604 32 921
Balanslikviditet 0,53 0,55 0,51 0,63 0,79 0,54
Soliditet, % 35,6 32,8 32,5 30,7 33,9 34,2
Skuldbetalningsförmåga, år 5,4 6,07 8,14 11,2 6,2 7,1
Kassaflöde, % 7,6 8,5 7,4 7,3 9,5 9,0
Skuldflödesgrad, % 41,5 51,6 60,6 67,1 59,0 63,7
Skuldbalansgrad, % 63,6 66,6 66,6 68,5 64,7 64,5

Smålands  
bredband AB 

25%
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Översikt

En del av den kommunala verk-
samheten bedrivs i aktiebolag eller 
annan företagsform. Hela koncernens 
omsättning  uppgick till 878 mkr (865 
mkr). Sävsjö har valt att bolagisera 
boendet i flerfamiljshus (Sävebo AB), 
tillhandahållandet av industrilokaler 
och lokaler för tjänsteföretag  (AB 
Sävsjö Industribyggnader), elnät och 
Fjärrvärme (Sävsjö Energi AB), bred-
bandsnät (Savman AB) och strategiskt 
näringslivsarbete (Sävsjö Näringslivs 
AB).

Ägarfrågor och ”koncernsam-
ordning”

Kommunen arbetar aktivt för att 
de kommunala företagen ska vara 
delaktiga i hela den kommunala 
verksamheten (koncernsamverkan). I 
företagens styrelser finns i många fall 
ledamöter som också är ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

För flertalet av företagen sköts 
ekonomihanteringen av kommunens 
ekonomiavdelning och de använder 
kommunens ekonomisystem. De 
flesta av företagen är anslutna till det 
gemensamma koncernkontosystemet. 
Lönehanteringen sköts för sju av fö-
retagen av kommunledningskontorets 
personalavdelning. Viss upphandling 
av varor och tjänster sker gemensamt, 
exempelvis eldningsolja, revisions-
tjänster och bank/betalningstjänster.

Bolagsordningarna har antagits vid 
årsstämmorna under 2007. 

Nya ägardirektiv har arbetats fram för 
bolagen som antogs våren 2014, likaså 
en reviderad företagspolicy.

Viktiga händelser under året

Sävsjö Energi  AB 
Sävsjö Energi AB ägs till lika delar av 
Sävsjö kommun och Vetlanda Energi 
och Teknik AB. 

Under året har man arbetat med en 

stor utredning och förberedelse för att 
uppföra en ny huvudproduktionsan-
läggning för fjärrvärme. Utredningen 
omfattar även förutsättningarna för 
att helt avveckla nuvarande etable-
ring på Sandsjövägen. De viktigaste 
investeringarna som genomförts har 
varit köp av två tidigare hyrda fjärr-
värmepannor på Södra industriområ-
det, utbyte av fjärrvärmemätare samt 
fortsatt värdesäkring av elnätet. 

Stockarydsterminalen  AB 
är ett samverkansprojekt mellan Säv-
sjö kommun och Sävsjö Transport AB 
för att utveckla verksamheten vid den 
öppna järnvägsterminalen i Stockaryd. 
Syftet är bland annat att flytta trans-
porter från bil till järnväg. Stockaryds-
terminalen bildades 2008 och bedriver 
terminalverksamhet i första hand för 
skogsråvaror och biobränslen. Verk-
samhetsåret 2014 har haft betydligt 
mindre antal tåglastningar/lossningar 
än planerat. Orsaken är flera faktorer 
som ej gått att påverka som exempel-
vis stormen i Medelpad och Jämtland 
i december 2013, skogsbranden i 
Västmanland sommaren 2014,  en 
ovanligt varm höst och historiskt låga 
el- och oljepriser. Under året har man 
hanterat 118 tåg (182 tåg). Dessutom 
har man utfört 105 växlingstjänster 
(132 st).

Efterfrågan av tjänsterna för 2015 
kommer troligen att likna 2014 års vo-
lymer. Däremot aviserar flera kunder 
en ökning från 2016.

Savman AB 
Savman ägs till 100 % av Sävsjö kom-
mun. Savman är i sin tur delägare i två 
dotterbolag. Sävsjö Vetlanda Fiber AB 
ägs till 50 % tillsammans med Vetlan-
da 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 Smålands Bredband AB. Övriga del-
ägare 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 fiberförbindelser 
som efterfrågas mellan stadsnäten.

Under året har arbetet i Savman 
koncentrerats på uppdraget att nyttja 
redan nerlagd investering i stamnät. 
Samarbetet med kommunens utveck-
lingsavdelning har resulterat i ett fler-
tal projekt som erhållit bidrag genom 
länsstyrelsen.

Ett intensivt arbete pågår att kunna 
erbjuda bredband på landsbygden 
som ett led i att försöka nå upp till det 
nationella målet att år 2020 ska minst 
90 % av kommunens medborgare och 
näringsliv ska ha möjlighet att ansluta 
sig till bredband. Idag är det cirka 
70 % som har möjlighet att anslutna 
sig till bredband.

Satsning på marknadsföring kommer 
att fortgå under 2015 och nya investe-
ringar är planerade. 

Sävsjö SkytteCenter ekonomisk 
förening
Sävsjö SkytteCenter ekonomisk fören-
ing ägs till 62 % av Sävsjö kommun, 
till 36 % av Svenska Skyttesportför-
bundet och till 2 % av Sävsjö Skytte-
allians.

Sävsjö SkytteCenters mål för verk-
samheten är bland annat att väcka 
ungdomars intresse för skyttesporten 
och Sävsjö Skyttegymnasium. Ale-
holmsgymnasiet tog vid årsskiftet 
över driften av upplevelseverksam-
heten och fortsätter även 2015 med 
ett större helhetsansvar för verksam-
heten i anläggningen.

Skyttegymnasiet har numera riksintag 
och de elever som går där har i olika 
sammanhang utmärkt sig med synner-
ligen goda prestationer. Samtliga kon-
tors-, verksamhets- och lagerlokaler 
i anläggningen har under 2014 varit 
uthyrda. Det största arrangemanget i 
skyttecentret under året har som van-
ligt varit Swedish Cup i januari. Denna 
tävling samlar en elit på närmare 600 

Sammanställd redovisning
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skyttar och genomförs på ett mycket 
professionellt sätt med många frivilli-
ga medhjälpare.

Sävebo AB
Sävebo AB ägs till 100 % av Sävsjö 
kommun. Under året har satsningar-
na på att komma ifatt det eftersatta 
underhållet som företaget har med sig 
sedan de svåra åren med stor vakans-
grad fortsatt och stora resurser har 
satsats för att erbjuda ett bra boende 
och en bra fastighetskvalité.

Övertagandet av fastighetsskötsel i 
egen regi har inneburit en nyrekryte-
ring av två fastighetsskötare. Under 
året har man påbörjat nybyggnation 
av kv Bryggaren i Sävsjö. Byggnaden 
kommer att innehålla 11 trygghets-
bostäder och en seniorcentral som 
kommer att drivas av kommunens 
äldreomsorg. Inflyttning kommer att 
ske i mars 2015.

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

Uthyrningsläget har varit stabilt under 
året och vakansgraden är nära noll. 
Bolaget fick 2002 genom särskilt 
beslut i kommunfullmäktige ändrade 
ägardirektiv som innebar att även lo-
kaler för tjänsteföretag skulle tillhan-
dahållas. Under året har de två kon-
torshotellen haft relativt omfattande 
vakanser. Styrelsen har därför beslutat 
avsluta hyresavtalet med Ljunga Park 
Fastighets AB som upphörde den 1 
juli 2014. 

Tillbyggnation för kv Aleholm har 
skett under året som avser tillverk-
ningslokaler och kontor. Fastighets-
reglering har skett av kv Fabriken 4 
och 3 och två fastigheter i kvarteret 
Mercurius har förvärvats i centrala 
Sävsjö. I Rörvik har styrelsen beslu-
tat om förvärv av fastigheter samt 
tillbyggnation.

SNAB 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 förutsättning-
ar för en positiv utveckling av Sävsjö 
kommuns näringsliv. 

Ägardirektiven för bolaget ändrades 
under 2013 vilket påverkade SNAB:s 
verksamhet fullt ut 2014. I prakti-
ken innebar dessa förändringar att 
SNAB arbetar med företagsservice 
mot befintliga företag och samverkan 
skola-näringsliv.

Företagsbesök är en viktig del av 
SNAB:s arbete och under året ge-
nomfördes 80 företagsbesök . Man 
har också genomfört ett antal utbild-
ningar, företagsträffar, arrangemang 
och drivit olika nätverk. I samband 
med Sävsjö kommuns jubileumsfiran-
de har SNAB också deltagit i Öppet 
hus i kommunhuset.

En ny samverkansplan mellan skolan 
och näringslivet har tagits fram.

Resultat och ekonomisk ställ-
ning

Den sammanställda redovisningen för 
2014 visar på ett positivt resultat på 
17,3 mkr (33,1 mkr). Tillgångarna i 
den kommunala koncernen uppgår till  
1 067 mkr (1 026 mkr) och skulderna 
till  688 mkr (676 mkr). Soliditeten var 
vid årets utgång 34,2 % (33,9%).

Interna affärer på 22 mkr

Köp och försäljning av varor och 
tjänster mellan kommunen, bolagen 
och mellan bolagen uppgår till 22 mkr 
(25,5 mkr) De interna kortfristiga 
fordringarna och skulderna uppgick 
vid årets slut till 10,6 mkr (7,7 mkr), 
där den största delen avser ersättning 
för vatten- avlopps och renhållnings-
avgifter för årets sista månader.
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Nothänvisningar - sammanställd redovisning
(belopp efter proportionell konsolidering och eliminering av koncerninterna poster)

Sävsjö kommunsammanställning
Belopp i tkr 2014 2013

Not 21 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Sävsjö kommun 1 495 1 146
Sävebo AB 78 61
AB Sävsjö Industribyggnader 28 16
Savman AB 23 29
Sävsjö Energi AB 20 29
Sävsjö Näringslivs AB 2 2
Stockarydsterminalen AB 1 4
Sävsjö Skyttecenter ek för. 1 0
Höglandets Kommunalförbund 0 230
Summa finansiella intäkter 1 648 1 517

Finansiella kostnader
Sävsjö kommun -3 170 -3 803
Sävebo AB -2 747 -2 969
AB Sävsjö Industribyggnader -4 097 -5 370
Savman AB -316 -358
Sävsjö Energi AB -582 -776
Sävsjö Näringslivs AB 0 0
Stockarydsterminalen AB -144 -311
Sävsjö Skyttecenter ek för. -66 -83
Höglandets Kommunalförbund -192 -144
Summa finansiella kostnader -11 314 -13 814

Summa finansnetto -9 666 -12 297

Not 22 Anläggningstillgångar
Sävsjö kommun 473 589 444 354
Sävebo AB 144 932 129 658
AB Sävsjö Industribyggnader 259 380 242 579
Savman AB 29 759 21 587
Sävsjö Energi AB 42 002 39 179
Sävsjö Näringslivs AB 100 1
Stockarydsterminalen AB 6 673 8 089
Sävsjö Skyttecenter ek för. 3 154 2 924
Höglandets Kommunalförbund 8 863 10 013
Summa anläggningstillgångar 968 452 898 384

Not 23 Kortfristiga fordringar
Sävsjö kommun 48 295 52 210
Sävebo AB 1 167 1 240
AB Sävsjö Industribyggnader 4 120 3 018
Savman AB 1 115 1 075
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Sävsjö kommunsammanställning
Belopp i tkr 2014 2013
Sävsjö Energi AB          7 802          8 512
Sävsjö Näringslivs AB             131             162
Stockarydsterminalen AB             595          1 318
Sävsjö Skyttecenter ek för. 69 65
Höglandets Kommunalförbund 6 350     4 266     
Summa kortfristiga fordringar         69 644         71 866

Not 24 Specifikation av eget kapital ( inkl. 78 % av obeskattade reserver)
Sävsjö kommun 326 481 313 438
Sävebo AB 5 977 5 283
AB Sävsjö Industribyggnader 10 459 9 350
Savman AB 4 453 2 955
Sävsjö Energi AB 1 526 1 562
Sävsjö Näringslivs AB 212 210
Stockarydsterminalen AB -435 -423
Sävsjö Skyttecenter ek för. -159 -459
Höglandets Kommunalförbund -82 407
Obeskattade reserver ( Sävsjö Energi AB) 16 992 14 375
Summa eget kapital 365 424 346 664

Not 25 Avsättningar
Sävsjö kommun 8 001 13 465
AB Sävsjö Industribyggnader 225 0
Sävsjö Energi AB 113 149
Uppskjuten skatt (koncernen – 22,0% av obeskattade reserver) 4 793 4 055
Summa avsättningar 13 132 17 669

Not 26 Långfristiga skulder
Sävsjö kommun 89 445 114 172
Sävebo AB 128 415 118 415
AB Sävsjö Industribyggnader 240 000 225 000
Savman AB 13 000 13 000
Sävsjö Energi AB 20 000 20 000
Stockarydsterminalen AB 3 713 4 821
Sävsjö Skyttecenter ek för. 3 100 3 410
Höglandets Kommunalförbund 9 120 4 280
Summa långfristiga skulder 506 793 503 098

Not 27 Kortfristiga skulder
Sävsjö kommun 131 807 121 689
Sävebo AB 8 769 6 632
AB Sävsjö Industribyggnader 12 226 7 625
Savman AB 10 047 5 170
Sävsjö Energi AB 3 472 4 418
Sävsjö Näringslivs AB 166 217
Stockarydsterminalen AB 1 807 2 821
Sävsjö Skyttecenter ek för. 771 514
Höglandets Kommunalförbund 12 573 9 593
Summa kortfristiga skulder 181 638 158 679
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Sammanfattning årsredovisning 2014

Årets resultat uppgår till 11,4 mkr (27,3 mkr). 

Det budgeterade resultatet för 2014 uppgick till 1,6 mkr.

Budgetöverskottet är 9,8 mkr bättre än budget. (Här ingår realisationsvinster på 2,7 och 
överskott VA –drift på 1,8 mkr).

Alla nämnder utom kommunfullmäktige, socialnämnden och myndighetsnämnden redo-
visar en positiv avvikelse mot budget. Nämnderna visar tillsammans ett överskott på +5,1 
mkr inklusive VA.

Årets investeringar uppgick till 36,8 mkr (32,6 mkr). De största investeringarna avser om-
byggnad Göransgården, Vallsjöskolans fritids och VA-ledningsbyte på Vallsjögatan. 

Låneskulden minskade med 25 mkr och uppgår nu till 89 mkr.

Det totala pensionsåtagandet uppgick till 298,5 mkr vilket innebär en minskning med  
10,5 mkr.

Kommunens borgensåtaganden ökade med 102 mkr till 490 mkr. Det är utökad borgen till 
Sävebo AB, AB Sävsjö Industribyggnader och Sävsjö Energi AB. 

Befolkningsutvecklingen var positiv. Antalet invånare den 31 december 2014 uppgick till 
11 100  invånare, vilket innebär en ökning med 131 personer jämfört med förra årsskiftet.

Budget för år 2015 har fastställts med ett resultat på 2,5 mkr. 

Arbetet med budget 2016 påbörjas under våren 2015.




