Framtiden
AB Sävsjö industribyggnader kommer att bygga nya industrilokaler som säkerställer befintliga hyresgästers expansion på orten.
Konceptet med TV-sända dialogmöten och
kommer att fortsätta. En kommunikationshandbok med medborgaren i fokus är under
arbete. För att göra receptionen i Kommunalhuset säkrare kommer denna att till viss del
byggas om.
Fortsatt arbete med att förbättra kommunikationerna och inte minst att förverkliga den
nya skolskjutsupphandlingen och omsätta den
i lägre kostnader för verksamheten är prioriterad.
Det pågår omfattande diskussioner i länet om
förändringar som gäller Länstrafikens verksamhet och här måste kommunens intressen tillvaratas. Under 2010 kommer den yttre
miljön på Vrigstad skola att bli färdig. En ny
värmecentral för Vrigstad skola och Göransgården ska byggas under året.
Detaljplanerna för småbåtshamnen i Rörvik
och Södra industriområdet kommer att göras
klara för beslut i kommunfullmäktige.
Arbetet med revideringen av Sävsjö kommuns
översiktsplan kommer att intensiveras under
2010. Delen Landsbygdsutveckling i strandnära lägen kommer att bli föremål för samråd
med berörda organisationer, samhällsföreningar, byalag med flera.
Vid allmänna valen 2010 kommer vallokalerna
i centralorten att lokalmässigt samordnas till
kulturhuset.
Fortsatt arbete för att kunna erbjuda bredband
även på landsbygden, i första hand där samförläggning är möjlig.
IT-avdelningens personal gick från och med 1
januari 2010 över till Höglandets IT.
Interaktiva kartor kommer att publiceras under 2010 på kommunens hemsida. En ny planoch bygglag är på gång men denna kommer
troligtvis att träda i kraft tidigast vid årsskiftet
2010/2011.
Införandet av det nya digitala radiosystemet
RAKEL påbörjas under 2010.
För att på ett positivt sätt kunna utveckla fotbollsverksamheten i kommunen behöver träningsförutsättningarna förbättras för kommunens olika fotbollslag.

Samarbetet mellan Sävsjös VA-avdelning och
Vetlanda VA-avdelning (VETAB) öppnar upp
nya möjligheter. Förhoppningen är att våra
gemensamma resurser kan användas till gagn
för båda kommunerna. Bland annat finns förhoppningarom reservvattentäkt för Sävsjö
tätort och eventuellt en ny grundvattentäkt för
Stockaryd. Samtidigt kan avloppsreningsverket i Sävsjö utnyttjas mera.
Skyttesportförbunden har ställt sig bakom
kommunens ansökan om att få riksidrottsgymnasium i skytte till Aleholmsskolan. Nu
ska riksidrottsförbundet säga sitt.
Under våren 2010 utreds kostnaderna på gymnasieskolan. Slutrapport ska lämnas i maj.
Nyöppnade avdelningar planeras för att möta
den stora efterfrågan av barnomsorg. Första
januari 2010 infördes vårdnadsbidrag och utfallet av detta kommer att utvärderas. Från
första juli 2010 införs (nationellt) allmän förskola för barn från 3 års ålder (tidigare från
4 år).
Den stora utmaningen inför 2010 och framåt
är att förbättra studieresultaten/måluppfyllelsen på grundskolan i kommunen. 2011 kommer att vara den stora förändringens år. Då
kommer en ny skollag, nytt betygssystem,
grundskolereform och gymnasiereform.
Arbetsmarknadsläget ställer nya krav på
kommunens arbetsmarknadsenhet. Projektet
”Bryggan till arbetslivet”, som genomförs i
samverkan med Vetlanda kommun och drivs
med medel från ESF pågår till och med 2010.
Ny ESF-ansökan förbereds inom förvaltningen
och målgrupper här är ungdomar och personer
som står långt från arbetsmarknaden.
I november ska arbetet med att inför LOV (valfrihetssystem inom hemtjänsten) vara färdigt.
I en statlig utredning föreslås förändrad organisering av flyktingmottagningen i Sverige.
För personer i arbetsför ålder kommer arbetsförmedlingen att överta ansvaret för integrationsarbetet under de första två åren. Behovet
av genomförande av Södergårdens ombyggnation etapp tre kvarstår. Det är också angeläget med ombyggnation av delar av Göransgården, bl.a. av arbetsmiljöskäl.
Sävebo fortsätter sitt arbete med energieffektivisering och under året kommer en befattningshavare att anställas för att förbättra hyresgästkontakterna och förlänga hyrestiderna.
Frågan om eventuell nybyggnation kommer
att utredas.
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- Årets resultat blev + 12,3 mkr

Under året har 30 nya företag registrerats.
Projekten Företagsamma Kvinnor och Kompetensförsörjning har genomförts. Sävsjö
Näringslivs AB:s lokaler utökades med två
rum i och med att man gick in i Science Parksystemets projekt som medfinansiär. Därmed
utökades också personalen med 50 procent.
I Svenskt Näringslivs årliga ranking placerade
sig Sävsjö på 48:e plats.

Bolaget tecknade avtal med Höglandets
kommunalförbund gällande förbindelser för
Höglandets IT, totalt fyra fiberförbindelser. I
slutet av året påbörjades byggnation av fiber
mellan Sävsjö och Bodafors.

- Årets omsättning var 662 mkr

Sävebo AB
Under året har ränteutveckling gynnat bolaget
och med lägre ränteutgifter så har underhållsnivån kunnat ökas och energieffektiviseringar
har gjorts i flera fastigheter. Under året har
antalet outhyrda bostäder pendlat mellan 19
och 31 och i de områden som uppvisar en högre vakansgrad har åtgärder förberetts.

AB Sävsjö Industribyggnader
Arbetet under året har i hög grad präglats av
ett intensivt arbete med att förbereda byggnation på Södra industriområdet. Uthyrningsläget har varit stabilt och vakansgrad som vid
årets inledning var nära noll har fortsatt så
under året.

Sävsjö Energi AB
Elnätsverksamheten inom bolaget har slutfört
arbetet med att byta ut alla elmätare och tagit
det nya mätinsamlingssystemet i drift. Därmed kan samtliga elkunder få en faktura baserad på verklig förbrukning varje månad. För
att möta de senaste årens stora efterfrågan
på fjärrvärme har produktionskapaciteten förstärkts med ytterligare två biobränsleeldade
pannor.

- Kommunen investerade för 39 mkr
- Låneskulden var 154 mkr
- Antalet kommuninvånare var 10 871

Sävsjö SkytteCenter Ek för

- Skattesatsen var 21:58

Från och med 2009-01-01 har tre av ägarförbunden, Skytterörelsens Ungdomsorganisation, Frivilliga Skytterörelsen och Svenska
Sportskytteförbundet gått samman i ett gemensamt förbund och bildat Svenska Skyttesportförbundet. Skyttesportförbundet äger
därmed 36 % av Sävsjö Skytte Center.

- Antal anställda var 1 059

Under året har Sävsjö kommun köpt och övertagit Svenska Pistolskytteförbundets ägarandel i föreningen. Två andelar har sedan överlåtits till Sävsjö Skytteallians som därmed är
ny delägare.

Stockarydsterminalen AB
Under hösten/vintern har det hanterats mellan sex till nio tåg per vecka vilket gjort att
bolaget hanterat stora volymer rundved och
bränsle. Summeras året i antal tåg blev det
189, antalet lastbilar som togs bort från vägnätet blev det ca 6 400 stycken. Volymen hanterad rundved för 2009 blev 164 880 m3f och
biobränsle 182.400 m3s.

SavMAN AB
Under året koncentrerades arbetet på uppdraget att förse stora delar av landsbygden
med bredband. Gemensamma projekt med
andra för att stärka infrastrukturen på landsbygd har undersökts.

Varför en bokslutskommuniké?

Vi har ambitionen att ha en stor
öppenhet om verksamheten
och kommunens ekonomi.

Sävsjö kommun
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
Telefon 0382-152 00
hemsida: www.savsjo.se
e-post: kommun@savsjo.se
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Den kommunala verksamheten
finns till för Er.
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Ur kommunalrådets
synvinkel
Plusresultat större än väntat
Kommunen redovisar för 2009 ett nämndöverskott på 7,1 miljoner. Det är i jämförelse
med tidigare prognoser betydligt bättre än
väntat. Några av förklaringarna är tillskott av
engångskaraktär som kommit kommunen till
del. Minskade försäkringskostnader för personal ger 4,5 miljoner, en återbetalning från
Sveriges kommuner och landsting på 600
tusen kronor och en hyresuppgörelse med
Landstinget på 1,6 miljoner. Den låga räntenivån har gett ett överskott på 2,5 miljoner
kronor.

En eloge till all personal
Nämnderna visar på en bra måluppfyllelse och
ett ekonomiskt resultat som är bättre än tidigare prognoser. Det är första gången överskådlig tid som alla nämnder samtigt håller sin
budget. Den största förbättringen har skett
inom barn- och utbildningsnämnden, som ger
ett överskott på 1,9 miljoner. Att jämföras med
2008 då nämnden gjorde ett underskott på 4
miljoner kronor. Även socialnämnden visar ett
plusresultat och det är bra i ett läge när trycket på i syn-nerhet försörjningsstöd har varit
högt. Det rådande anställningsstoppet har
inneburit att antalet tjänster inom kommunen
minskats. Det har också under 2009 gjorts genomgripande översyner av både barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen
organisationer. Det är tillfredsställande att det
i bokslutet går att se resultatet av ett antal
tuffa beslut. Men det är inte vi politiker som
ska ta åt oss äran av de positiva siffrorna. Alla
anställda är värda en eloge för att med stor
ekonomisk återhållsamhet gjort mycket goda
insatser och producerat service och tjänster till
kommuninvånarna på ett berömvärt sätt!

Stabilt i en osäker omvärld
Världsekonomins bräcklighet var påtaglig under hela året och följderna av det omfattande
ekonomiska raset som började efter sommaren 2008 har varit många. Lyckligtvis har vi i
Sävsjö kommun, trots bistra tider i omvärlden,
ändå klarat oss ganska bra. En rekordlåg ränta
är en av de viktigare faktorer bakom att både
privatekonomi och näringsliv trots allt har klarat påfrestningarna väl.

Företagsanda ger låg
arbetslöshet
Det har skett en expansion inom flera företag
och trots att många har fått en lägre orderingång så har företagen klarat en bekymmersam tid på ett bra sätt. Den goda insats som
görs av näringslivet kan avläsas i statistik som
visar att Sävsjö i jämförelse med många andra
kommuner haft en låg arbetslöshet. Exempelvis var ungdomsarbetslösheten nästan lägst i
länet vid årets slut. Även de kommunala företagen har haft ett bra år och det mest överraskande är att Stockarydsterminalen AB ger ett
positivt resultat redan första året. Enligt plan
skulle vinst ske först 2013, att verksamheten
nu utvecklats långt över förväntningarna visar
på att detta är en strategiskt riktig satsning
som ger logistiska fördelar för vår region.

Investeringar i äldreomsorg
och skola
Under året har de största investeringarna
gjorts inom äldreomsorg och skola för att kunna erbjuda bra boende för våra äldre och en
fin skolmiljö för barnen. Det är också viktiga
investeringar för att ge en bra arbetsmiljö åt
vår personal och även för att mildra effekterna
för byggmarknaden i lågkonjunkturen. Renoveringen och byggandet av Vrigstad skola har
slutförts och skolan har börjat användas. Nu
återstår att göra i ordning de yttre miljöerna
innan invigning kan ske. Södergårdens vårdboende är ett annat stort projekt som blivit
färdigt och invigt.

Med tro på en positiv framtid
Födelsetalen för 2009 var glädjande nog de
bästa på åtta år. Behovet av barnomsorg är redan stort och kan nu förväntas öka ännu mera
framöver. Detta är en av de stora utmaningarna att lösa under 2010. Under året har kommunen äntligen fått ett samverkansavtal med
polisen och två lokala områdespoliser. Arbetet
för en trygg och säker kommun har därmed
tagit ännu ett steg framåt.
Förutsättningarna för den kommunala eko-nomin ser stabila ut för innevarande år men försämras inför 2011. Skatteintäkter och statsbidrag utifrån nu gällande bedömningar kommer
inte att räcka till för att finansiera nuvarande
nivå på den kommunala servicen. Eftersom
den kommunala ekonomin inte är särskilt annorlunda än den privata, innebär detta både
återhållsamhet och funderingar kring hur och
på vilket sätt intäkterna kan ökas. Min bedömning är dock att de olika satsningar som görs
inom näringslivet kommer att ge Sävsjö kommun bra förutsättningar. Det tillsammans med
en allt bättre infrastruktur och kollektivtrafik
ger en bra grund för en positiv utveckling av
Sävsjö kommun!

Stefan Gustafsson (kd)
Kommunstyrelsens ordförande

Bokslut 2009

Nämndernas
verksamhet 2009
Driftredovisning

Resultaträkning
			
(Belopp i tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamheten kostnader
Avskrivningar/nedskrivningar

Bokslut 2009
157 517
-616 928
-29 535

Bokslut 2008
152 909
-623 089
-25 309

-488 956

-495 489

Verksamhetens nettokostnader

			
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

354 860
149 578
905
-4 115

350 477
148 917
1300
-6 403

Resultat före extraordinära poster

12 272

-1 198

			
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

0
0

0
0

12 272

-1 198

			

Balansräkning

		

			
(belopp i tkr)
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Bokslut 2009
470 234
93 993

Bokslut 2009
460 920
67 097

564 227

528 017

Summa tillgångar

			
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

248
3
153
159

Summa eget kapital och skulder

478
148
500
101

236
2
148
140

564 227

207
761
500
549

528 017

			
Ansvarsförbindelser/borgensåtaganden

483 346

428 337

Fem år i sammandrag
2009
Antal invånare
10 871
Kommunalskatt, kr
21,58
Verksamhetens omsättning
662 mkr
Årets resultat
12,3 mkr
Nettoinvesteringar
39 mkr
Soliditet
44%
Verksamhetens nettokostnad
av skatteintäkter + kommunalekonomisk utjämning
96,9%
Antal anställda
1 059

2008
10 883
21,58
652 mkr
-1,2 mkr
58 mkr
44,7%

2007
10 937
21,58
638 mkr
0 mkr
41 mkr
47,6%

2006
10 985
21,58
619 mkr
7 mkr
26 mkr
51,1%

2005
10 989
21,58
601 mkr
14 mkr
15 mkr
48,4%

99,2%
1 155

99,0%
1 155

97,7%
1 152

95,6%
1 136

		

KOSTNADER

INTÄKTER

Varor/tjänster
166,2 mkr
26%

Personal/
pensioner
411,0 mkr
63%

skatter
354,9 mkr
54%

Kommunalekonomisk
utjämning
149,6 mkr
23%

Bidrag
39,8 mkr
6%

Riktade bidrag
69,3 mkr
10%

Avskrivningar
29,5 mkr
5%
Räntor mm
3,2 mkr
0%

Taxor och hyror
60,0 mkr
9%
Försäljning av
varor och tjänster
28,2 mkr
4%

(belopp i tkr)
Budget 2009
Kommunfullmäktige
902
Kommunstyrelse
34 106
Barn- och utbildningsnämnd
231 594
Socialnämnd
188 729
Teknisk nämnd
23 561
Kultur- och fritidsnämnd
19 092
Tillstånds- och myndighetsnämnd
12 613
Överförmyndarnämnd
814
Valnämnd
130
Revision
513
Summa nämnder
512 054

Bokslut 2009
839
31 575
228 350
188 646
23 302
18 881
11 981
747
117
513
504 951

Avvikelse
63
2 531 		
3 244 		
83 		
259 		
211 		
632 		
67		
13 		
0 		
7 103

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

TV-programmet Antikrundan har spelats in
i Sävsjö och resultatet visas vid två tillfällen
under 2010. Orienteringstävlingen O-ringen
arrangerades i Eksjö och Sävsjö var värd en
av etappdagarna. En handlingsplan för samverkan mellan polisen och kommunen har arbetats fram och ligger till grund för ett ökat
samarbete på en rad områden i syfte att bland
annat minska brottsligheten och droganvändandet. Tillsammans med regionförbundet
deltog kommunen på emigrantmässa i Utrecht.
En upphandling av skolskjutsar har gjorts och
den träder i kraft den 1 juli 2010. En fördjupad översiktsplan för Stockarydsterminalens
utveckling har tagits fram. Under våren blev
ombyggnaden av Södergården färdig. Vrigstad
skolas om- och tillbyggnad pågick under hela
året och blev invändigt klar till årsskiftet. I anslutning till Kommunalhuset uppfördes under
året en säkerhetsbyggnad för reservkraft och
IT.

Årets kulturstipendium delades mellan sångaren Pär Nilsén och Teaterföreningen Vá Du
Vill. Under året utdelades även ett antal ungdomslitteraturstipendier. Sävsjö kommuns
Lucia anordnades även detta år i samverkan
med Svenska Handel i Sävsjö och SmålandsTidningen. För 20:e året i rad har kultur- och
fritidsförvaltningen genomfört friskvårds- och
motionsarrangemanget ”Motionera Sävsjö
Kommun Runt”. För perioden 1/2-31/12 2009
har deltagarna redovisat totalt 15.470 timmars motionerande, vilket motsvarar en ökning med 36% jämfört med året innan.

Barn- och utbildningsnämnden
Återigen utmärkte sig Aleholmsskolan som en
av Sveriges bästa gymnasieskolor med sjundeplatsen i SKL:s rankning. Hotell och restaurangprogrammet flyttade från Vetlanda till
Ljunga Park i Sävsjö. Avgångsbetygen 2009
visade på en fortsatt nedåtgående trend och
för att möta detta har ansvaret gentemot rektorer med områdeschefsansvar förtydligats.
På grund av vissa brister i spårorganisationen
samt tidigare års negativa resultat gjordes en
översyn av hela förvaltningsorganisationen
under hösten 2009. Resultatet landade i en
uppdaterad ledningsorganisation som förtydligade strukturen i organisationen samt poängterade ansvaret och friheten för cheferna.

Tekniska nämnden
En kommunal serviceenhet har skapats under
året, med resultatenheterna lokalvård, vaktmästare och kost. Denna samordning beräknas
ge effektiviseringar. Eksjöhovgårds slottsruin
har renoverats tillsammans med länsstyrelsen.
Ruinen har ett stort symbolvärde för kommunen och restaureringen kommer att påverka
hela området till fortsatt möjlig utveckling.

Tillstånds- och myndighetsnämnd
Vid årets början övergick djurskyddskontrollen
till länsstyrelsen. Strandskyddslagstiftningen
har gått motsatt väg och är numera en kommunal fråga. Förändringar i livsmedelslagstiftningen från slutet av 2009 innebär att merparten av kommunens livsmedelsföretagare och
verksamheter inte längre behöver godkännas före start utan numera enbart registreras. Trots att det varit relativt många insatser
under året har inget dödsfall i samband med
brand eller olycka skett i kommunen. I SKL:s
”Öppna jämförelser” konstateras att Sävsjö
ligger på 14 plats i riket när det gäller antal
utbildade i förhållande till invånarantalet. Under slutet av året kom den nya organisationen
för hjärtstoppsassistans på station Stockaryd i
gång. Redan efter en och en halv månad hade
tre insatser gjorts.

Socialnämnden
För att motverka negativa konsekvenser av
arbetslösheten har socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet delvis omorganiserats och
i april flyttade verksamheten in i nya lokaler
och det nya ”Jobbhuset” invigdes. I lokalerna
samordnas verksamheten med det nystartade
ESF-projektet ”Bryggan till arbetslivet”, ett
2-årigt arbetsmarknadsprojekt som genomförs i samverkan med bland andra Vetlanda
kommun. Socialförvaltningens ledningsorganisation har varit föremål för en omfattande
översyn, och en ny organisationsstruktur har
tagits fram som trädde i kraft den 1 januari
2010.

