Under 2011 kommer en ny översiktsplan att
lyftas fram till kommunfullmäktige för beslut. Under året kommer i samarbete med
Trafikverket projektering av väg 761 mellan
Stockaryd och Gamla Hjälmseryd samt nytt
stationsområde i Stockaryd att utföras.
2011 är de nationella reformernas år inom
skolan. Ny skollag, vilket bland annat leder till enny organisation inom barn- och
utbildning med tydligare skolenheter och
rektorsområden. Läroplanen i förskolan
uppdateras. Ny grundskola, vilket bland annat innebär nya ämnesplaner, nytt betygssystem och ny läroplan. Gymnasieskolan
kommer att fortsätta arbetet med de goda
resultaten och den ökade andelen elever.
Under höstterminen 2011 startar det riksrekryterande skyttegymnasium på Aleholmsskolan och Sävsjö SkytteCenter.
Processen med en bättre ekonomi i balans
och under kontroll kommer att fortsätta under kommande åren. I samband med detta
ska också ett nytt resursfördelningssystem
träda i kraft.
Socialtjänstens verksamheter har flera stora utvecklingsuppdrag under de närmaste
åren och bland annat bestämmelsen om nationell värdegrund för äldreomsorgen innebär att äldres inflytande över hur insatser
genomförs ska öka.
Införandet av LOV inom hemtjänsten ställer
ökade krav på både biståndsbedömning och
på det nya resursfördelningssystem som
håller på att införas. Vidare ställs kommunens egen hemtjänstorganisation inför utmaningen av konkurrens från nya aktörer.
Införandet av Nationella handlingsplanen
för IT i vården påbörjas under 2011.

Utredning av framtida behov av bostäder
för personer med funktionshinder kommer
att redovisas under 2011. Då flera utsatta
grupper, bland andra ungdomar och flyktingar, saknar a-kassa kommer sannolikt
efterfrågan på försörjningsstöd att ligga på
en fortsatt hög nivå.
En stadig ökning både av antalet familjehemsplacerade barn och antalet anmälningar om barn som far illa ställer stora krav
på utredningsverksamheten för barn- och
unga.
Trafiksäkerhetsområdet är prioriterat och
en övergång till hastigheterna 40/60 planeras genomföras under 2011.
Ett kostpolitiskt program är framtaget och
ska beslutas politiskt.
Extra medel finns anslagna i 2011 års budget för en mindre utökning av maskinistinsatserna på Familjebadet.
För fritidsgårdsverksamheten behöver ytterligare personalresurser skapas för att
kunna utveckla kommunens verksamhet.
För att på ett positivt sätt kunna utveckla
fotbollsverksamheten i kommunen, behöver träningsförutsättningarna förbättras för
kommunens olika fotbollslag.
Införandet av räddningstjänstens kommunikationssystem RAKEL fortskrider under
2011. Systemet kräver en hel del anpassning i befintliga tekniska installationer.
Den 2 maj 2011 träder en ny plan- och
bygglag i kraft vilken kommer att innebära
en hel del förändringar i arbetet på förvaltningen. I samband med detta måste bland
annat en ny taxa arbetas fram.

Varför en bokslutskommuniké?
I Sävsjö kommun har vi ambitionen att ha en
stor öppenhet om verksamheterna och vår
ekonomi. Därför skickar vi varje år ut den här

foldern till alla hushåll så alla kan ta del av vad
som hänt under föregående år.

Den påbörjade VA-planen är viktig att färdigställa under 2011 för en långsiktig hållbar utveckling av VA-anläggningar, såväl
verk som ledningsnät. Bland annat måste
dricksvattenleveransen i Sävsjö säkerställas med reservvatten.
Högreservoaren i Sävsjö kommer under
2011 att tömmas och inspekteras inför renovering som kommer att ske 2012.
I nästa mandtaperiod kommer tekniska
nämnden att försvinna och blir ett utskott
till kommunstyrelsen. Tillstånd- och myndighetsnämnden kommer att byta namn till
myndighetsnämnden.
Under 2011 kommer Sävebo, om tillräckligt
intresse finns, att genomföra två byggprojekt. Dels nybyggnation i kv Bleckslagaren
och dels en ombyggnad i Rörvik på V:a
Torggatan.
En utmaning för AB Sävsjö Industribyggnader är att bibehålla en hög uthyrningsgrad.
Industrilokalerna är uthyrda och därmed
ges goda förutsättningar att förbättra byggnadernas status genom aktivt arbete med
underhåll.
Ett intensivt arbete pågår i syfte att kunna
erbjuda bredband även på landsbygden.
Ökade regleringar påverkar både elnät- och
värmeverksamheterna genom nya intäktsmodeller för elnätet och utredningar kring
hur man ytterligare konkurrensutsätter
fjärrvärmen.
I Sävsjö fortsätter arbetet med att säkra elleveranserna de närmaste åren främst genom ombyggnad av oisolerad luftledning.

Sävsjö kommun
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
Telefon 0382-152 00
Webbplats: www.savsjo.se
Mejl: kommun@savsjo.se
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Under året har 50 nya företag registrerats. Projekt Science Plant har utvecklats och under året
startade också projekt Designregion Småland.

Under året har två större byggnationer på Södra Industriområdet i Sävsjö genomförts respektive påbörjats. Därmed ökas den uthyrda ytan
med ytterligare ca 50% för bolaget.

Svenska Skyttesportförbundet beslutade under året att förorda Sävsjö och Aleholmsskolan
som nytt riksidrottsgymnasium med inriktning
skytte från hösten 2011. Detta glädjande beslut har sedan godkänts och fastställts av såväl
Riksidrottsförbundet som Skolverket.

Nya nätverk och nya samarbeten har uppstått
under året. Dessa har resulterat i gemensamma satsningar på deltagande mässor, utbildningar och samverkan på olika områden.

Sävebo AB
Uthyrningsläget har under året stadigt förbättrats. Särskilda satsningar har gjorts på områden med något högre vakansgrad och det har
inneburit förbättrad uthyrningsgrad i dessa områden.
Under året har man satsat på att förändra standarden på lägenheter i en fastighet i Rörvik och
därmed erbjuda ett radhusliknande koncept.
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Bolagens bokslut

Framtiden

Sävsjö Energi AB
Under 2010 har verksamheten fokuserat på
att möta den ökade efterfrågan på el och fjärrvärme. Över 90% av produktionen sker med
förnybara råvaror.

SavMAN AB
Under året koncentrerades arbetet på uppdraget att nyttja redan nerlagd investering
i stamnätet. Detta har skett på det viset att
marknadsföring har koncentrerats till de områden där kapacitet och möjlighet till nya kundanslutningar har kunnat erbjudas på ett kostnadseffektivt sätt.

Ett nytt hyresavtal med arrendatorn för upplevelseverksamheten har förhandlats fram. Avtalet sträcker sig till 2013 och säkerställer verksamhet och intäkter under de närmsta åren.

Stockarydsterminalen AB
Bolagets positiva utveckling har fortgått även
under 2010. Det finns en bas av trogna kunder där Sveaskog är den största. Även Södra
Skogsägarna har under året blivit ny kund till
terminalen. Det har under året hanterats ca
400 000 kbm på terminalen, vilket motsvarar
ungefär 9000 lastbilslaster.

-

Årets resultat blev + 16,9 mkr
Årets omsättning var 680 mkr
Kommunen investerade för 26,7 mkr
Låneskulden var 124,9 mkr
Antalet kommuninvånare 10 830
Skattesatsen var 21,58 kr
Antal anställda var 1 070

Kommunalrådet har ordet
En stark kommunal ekonomi

Utvecklande målstyrning

Under 2010 gick nämnderna med ett sammantaget plusresultat på 6,8 miljoner. Detta
tillsammans med ett statligt konjunkturstöd
är de främsta orsakerna till att Sävsjö kommuns ekonomiska resultat för 2010 blev 16,9
miljoner. Detta är ett av de starkaste ekonomiska resultaten de senaste 20 åren vilket ger
kommunen en mer solid ställning inför framtiden.

Vi har de senaste åren lagt ner mycket arbete med att utveckla kommunens målstyrning. Detta har gett en ökad politisk styrning,
god kvalitet och bra möjligheter att följa upp
kommunens verksamheter. Ett konkret exempel på detta är att andelen elever som slutar grundskolan med fullständiga betyg ökar
markant.

Globala händelser påverkar
Näringslivet i Sävsjö kommun har klarat lågkonjunkturen bra. Det kommer dock att ta tid
innan arbetsmarknaden är i samma läge som
våren 2008, vilket troligen innebär att kostnaden för försörjningsstöd kommer att fortsätta
att vara lite högre.
Återhämtningen i svensk ekonomi är totalt
sett kraftig och tillväxten är bred, både i offentlig och privat sektor. Som en konsekvens
av detta har den svenska kronan ökat stabilt i
värde. Riksbanken är dock orolig för den ökade utlåningstakten till hushållen och för ökad
inflation. Det finns även en risk att den starka
kronan ska påverka svensk export negativt.
Oron i världen kommer att påverka tillväxten
under 2011 men hur stor påverkan blir är i
nuläget svårt att bedöma.

Nämnder och bolag på plus
Nämnderna visar på ett ekonomiskt resultat
som är bättre än tidigare prognoser. Ökade
intäkter och lägre personalkostnader är viktiga delar i det positiva resultatet. Tekniska
nämnden har dock ett underskott på drygt
4 miljoner. Detta beror nästan helt på ökade
kostnader för snöröjning och en ökad kostnad
för bostadsanpassningsbidrag. Även överförmyndarnämnden gör ett litet minusresultat
och det beror till stor del på övergångskostnader vid byte av personal.
Kommunkoncernens bolag gör också plusresultat, med undantag för Sävebo som har ett
mindre underskott. Personal och ansvariga
politiker är värda en eloge för sitt målmedvetna arbete med att skapa god kontroll över
ekonomin.

Nu har arbetet inletts för att utveckla målstyrningen ytterligare. Första steget är att ta fram
en ny utvecklingsstrategi och översiktplan. Vi
har genomfört en lyssnarkampanj ”Vad tycker
du” som har gett ett stort gensvar. Tillsammans med SCB genomförs också en bred enkätundersökning bland kommuninvånarna.
Sammantaget kommer detta att ge ett bra
underlag för en ny vision och strategier för
kommunens utveckling de närmaste tio åren.
I slutet av 2011 ska den nya utvecklingsstrategin beslutas.

Investeringar i skola och företagande

Bokslut 2010

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

INTÄKTER
Taxor och
hyror
61,6 mkr
9%

Bokslut 2010
158 855
-628 270
-32 682

Bokslut 2009
157 517
-616 928
-29 535

-502 097

-488 956

			

Försäljning av
varor och tjänster
29,2 mkr 4%

Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

360 746
160 795
903
-3 469

354 860
149 578
905
-4 115

Resultat före extraordinära poster

16 878

12 272

			
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

0
0

0
0

16 878

12 272

			
skatter
360,7 mkr
53%
Kommunalekonomisk
utjämning
160,8 mkr 24%

Balansräkning
			
(Belopp i tkr)
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Bokslut 2010
462 629
84 530

Bokslut 2009
470 234
93 993

547 159

564 227

			
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

265
2
124
153

Summa eget kapital och skulder

KOSTNADER

356
912
967
924

248
3
153
159

547 159

478
148
500
101

564 227

			
Ansvarsförbindelser/borgensåtaganden

557 635

483 346

Varor/tjänster
172,7 mkr
26%

Med sikte på framtiden

Stefan Gustafsson (kd)
Kommunstyrelsens ordförande

Verksamhetens nettokostnader

Riktade bidrag
68,2 mkr
10%

Under året har det investerats för 26,7 miljoner. Det är mindre än budget. Sista etappen av om- och nybyggnad av Vrigstad skola
och förberedande arbete för nybyggnation av
företag på Södra industriområdet är stora investeringsprojekt som genomförts. Borgensåtagandet till AB Sävsjö industribyggnader har
ökat under året och bolaget gör en omfattande satsning på nya industrilokaler.

Den kommunala ekonomin ser stabil ut, men
oron i omvärlden kan snabbt förändra förutsättningarna. För att klara framtidens utmaningar är vi beroende av ökad tillväxt. Med
skapandet av en ny utvecklingsstrategi hoppas jag att vi ska hitta vägar för detta och
tillsammans skapa en av Sveriges mest attraktiva och gröna livsmiljöer för människor
och företag.

Nämndernas verksamhet 2010

Resultaträkning

Bidrag
41,5 mkr
6%

Avskrivningar
32,7 mkr
5%
Räntor mm
2,6 mkr
0%

2010
Antal invånare
Kommunalskatt, kr
Verksamhetens omsättning (mkr)
Årets resultat (mkr)
Nettoinvesteringar (mkr)
Soliditet (%)
Verksamhetens nettokostnad
av skatteintäkter + kommunalekonomisk utjämning (%)
Antal anställda

Ett antal viktiga steg för att förbättra kommunikationerna inom kommunen har under
året tagits. Projekt TSS – Tågtrafik Södra
Stambanan - har lyfts fram tillsammans
med Trafikverket och i slutet av 2011 kommer trafiken att starta med nya stopp i
Stockaryd.
Tillsammans med Vetlanda och Värnamo
har ett material arbetats fram för att visa
på potentialen för en snabbbusslinje Vetlanda –Värnamo via Sävsjö/ Vrigstad. Här
förväntas ny trafik komma igång under
2012. En upphandling och organisation av
skolskjutstrafik och färdtjänst har under
året genomförts. Resultatet har blivit en
avsevärd kostnadsminskning som kommer
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen till nytta.
Finansieringen av en ny väg 761 mellan
Stockaryd- Gamla Hjälmseryd har under
året 2010 blivit klar. Under 2010 har det
tematiska ÖP-tillägget ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” arbetats fram. ÖParbetet i övrigt pågår och har utökats med
en VA-plan. En handlingsplan för kommunal
VA-försörjning av området sydväst om Vallsjön inklusive reservvattenförsörjning för
Sävsjö har antagits av kommunstyrelsen.
Tillsammans med regionförbundet har kommunen deltagit i emigrantmässan i Utrecht,
Holland.

Barn- och utbildningsnämnden

Fem år i sammandrag
Personal/
pensioner
414,1 mkr
62%

Kommunstyrelsen

10 830
21,58
680
16,9
27
48,7

2009
10 871
21,58
662
12,3
39
44,2

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

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

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

96,3
1 070

96,9
1 059

99,2
1 155

99,0
1 155

97,7
1 152

En ny förvaltningschef tillträdde under året.
En rektor har gått i pension och ersatts av
en utvecklingsledare med centrala uppgifter
att stötta rektorerna i olika utvecklingsprojekt.Det mest aktuella under året har varit
förberedelserna inför de stora nationella
skolreformerna 2011. Utveckling mot en
ökad måluppfyllelse samt mot de nationella
reformerna är i fokus i grundskolan. För att
fler elever ska nå målen så arbetas det med
en rad olika utvecklingsarbete allt från specifikt i olika ämnen till mer generellt rörande
exempelvis kvalitetsarbete och organisation.

Återigen utmärkte sig Sävsjö
kommun som en av Sveriges
bästa
gymnasiekommuner
med en hög rankning i SKL:s
ranking. Sävsjö-ungdomarna väljer i högre grad hemkommunens gymnasieskola.

Socialnämnden

Driftredovisning
(belopp i tkr)
Budget 2010
Kommunfullmäktige
909
Kommunstyrelse
34 248
Barn- och utbildningsnämnd
231 119
Socialnämnd
193 012
Teknisk nämnd
25 360
Kultur- och fritidsnämnd
18 711
Tillstånds- och myndighetsnämnd 12 527
Överförmyndarnämnd
821
Valnämnd
135
Revision
515
Summa nämnder
517 357

Socialförvaltningen har under
början av året arbetatmed att
införa en ny funktionsindelad förvaltningsorganisation.
Förvaltningen är indelad i en
vård- och omsorgsavdelning,
en administrativ avdelning samt en IFO- och
välfärdsavdelning.

Arbetsmarknadsåtgärderna har haft stortutrymme i förvaltningens verksamhet under
året till följd av krisen på arbetsmarknaden.
Projekt ”Bryggan till arbetslivet” har varit ett
av viktiga verktyg i arbetet. Förvaltningen
har tecknat avtal med arbetsförmedlingen
om insatser inom åtgärderna ”Lyft”, ”Fas 3”
och sommarjobb för ungdomar.
Inom IFOverksamheten märks en påtaglig
ökning av antalet barn i samhällsvård. Antalet barn i familjehem eller motsvarande har
på ett par år ökat från 14 till 26. Missbrukssituationen i kommunen är fortsatt allvarlig.

Tekniska nämnden
Under året har alla kvicksilverarmaturer ersatts med högtrycksnatrium och beräknas
spara 500 tkr per år. Året har varit snörikt
och mycket resurser krävts för att snöröja
och halkbekämpa det kommunala vägnätet
samt cykel- och gångvägar.
I samband med att AB Sävsjö Industribyggnader har byggt industrilokaler flyttades
Sävsjö tätorts trädgårdskompost från Hjärtlandavägen till Borrgatan.
Vid Södra industriområdet har en ny väg
anlagts. Tillsammans med Trafikverket genomfördes trafiksäkerhetshöjande åtgärder
på genomfarten i Stockaryd. Under året har

Bokslut 2010
887
32 029
227 091
189 308
29 440
18 199
11 975
967
109
533
510 538

Avvikelse
22
2 219
4 028 		
3 704 		
-4 080 		
512 		
552 		
-146 		
26 		
-18 		
6 819

ett antal tillagningskök byggts om till mottagningskök.

Kultur- och fritidsnämnden
Till årets kulturstipendiater utsågs välkända
musikartisterna Svenne och Lotta Hedlund.
Under året utdelades även ett antal ungdomslitteraturstipendier. För 21:e året i rad
har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört friskvårds- och motionsarrangemanget
”Motionera Sävsjö Kommun Runt”. För perioden 1/2-31/12 2010 har deltagarna redovisat totalt 14.665 timmars motionerande.

Tillstånds- och myndighetsnämnden
För räddningstjänsten är året att betrakta
som ett så kallat normalår. Antalet utryckningar och mantimmar ligger i paritet med
föregående år. De vanligast förekommande
händelserna är automatlarm, trafikolycka
samt brand i byggnad. Inga olyckor med
dödlig utgång har inträffat under året i kommunen.
Miljö- och byggförvaltningen har i samverkan med tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen påbörjat arbetet
med att inrätta kommunalt vatten och avlopp vid Vallsjön. Nämnden har fastställt
övergångsbestämmelser för enskilda avloppsanläggningar i områden där kommunen bedömer att områdets VA-försörjning
behöver lösas genom allmänt vatten och
avlopp.

