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Ur kommunalrådets synvinkel 

Stefan Gustafsson 

Kommunalråd Starkt bokslut och bra resultat i verksamheter 

Ett ekonomiskt resultat på drygt 27 miljoner och en allt lägre låneskuld medför att kommunen 

säkrar upp en ekonomisk stabilitet som är betydelsefull i en fortsatt osäker omvärld. 

Det är historiskt sett ett bra resultat och det känns mycket tillfredställande. Att vi samtidigt får 

ständiga bevis på hög kvalitet inom våra verksamheter är mycket glädjande. Trots bra ekonomiskt 

resultat är det viktigt att även kommande år hålla investeringskostnader och utgifter nere. För en 

solid ekonomi krävs långsiktighet. 

 

 

Skör återhämtning i omvärlden 
Som kommun är vi allt mer beroende av det som händer i omvärlden. Återhämtningen i 

världskonjunkturen är svag och osäkerheten stor av hur exempelvis oroligheterna i Ukraina och 

sanktioner mot Ryssland kommer att påverka världsekonomin. Förbättringar i USA är positivt och 

även inom Europa finns tecken på viss tillväxt. Svensk ekonomi har visat tillväxt på bred front och 

hushållens ekonomi har blivit bättre med låga räntor och reala inkomsterna som stiger. Ett stort 

bekymmer är att det fortsatt är relativt hög arbetslöshet. Det är därför viktigt att öka insatserna för 

att skapa ett bra företagsklimat och att hitta vägar för att våra företag ska kunna anställa fler. Det 

är också angeläget att nyföretagande och etableringar av nya företag tar fart. Det är positivt att 

Sävsjö kommun växer och att det var en befolkningsökning under 2013 på 125 personer. När vi blir 

fler skapas bättre underlag för skola, vård och omsorg men också för handel och kommunikationer. 

 

 

Hårt arbete ger plus i nämnder och företag 
Ett effektivt och hårt arbete i alla nämnder och styrelser är en av förklaringarna till det goda 

resultatet. Återbetalning av premier från försäkringssystem för personal på 11 miljoner kronor är en 

annan förklaring till överskottet.  Jag vill ge stor eloge till alla medarbetare som har gjort ett 

mycket bra jobb och som ligger bakom att nästan alla nämnder och kommunala företag gör 

plusresultat och samtidigt bedriver en mycket bra verksamhet. Särskilt kan noteras att barn- och 

utbildningsnämnden nu gör ett plus på 2,4 miljoner samtidigt som resultaten i grundskolan blir allt 

bättre. Är också starkt att Socialnämnden klarar ett plusresultat i ett läge där det är fortsatt stor 

efterfrågan på försörjningsstöd. Det är också fantastiskt bra att äldre personer år efter år i 

brukarenkäter berättar att de är mycket nöjda och att de behandlas med respekt i en trygg omsorg.  

Under året har det gjorts investeringar för 33 miljoner.  De största satsningarna är inom Va-

området, trafikåtgärder i Rörvik och IT-satsning i skolan. 

 

 

Samverkan en hörnsten för utveckling 

Den utvecklingsstrategi som tagits fram har varit en grund för kommunens målstyrning och det 

framgångsrika arbete som görs varje dag av kommunens personal. Vi behöver också en bred 

samverkan för att få en god utveckling! Vi behöver samverkan i hela kommunen med byalag och 

samhällsföreningar för att skapa bra villkor på landsbygd och i landsort. Vi behöver samverkan med 

föreningar och församlingar för att arbeta mot en allt liberalare attityd till droger. Vi behöver 

samverkan med kommunens företag för att unga och andra som står långt från arbetsmarknaden 

ska komma in på arbetsmarknaden. Listan är lång med alla de områden som kräver god 

samverkan.  Det ställer stora krav på att vara flexibel och lyhörd för varandras åsikter. Samverkan 

är att göra saker TILLSAMMANS med ett gemensamt mål. Det är ett nödvändigt utbyte av 

erfarenheter och idéer som berikar och ger möjlighet till bästa tänkbara resultat! 

 

 

 

Stefan Gustafsson (kd) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Övergripande 
mål inom varje 

perspektiv 
 

Tillväxt - Växande 
 

Varje år, fram till år 

2020, 

ska 30 nya jobb 

skapas 

ska 20 nya bostäder 

byggas 

ska vi ha en  
Befolkningsökning 

på minst 50  

personer 

 

Tillsammans –
Livskvalitet 
 

Utflyttningen från 

Sävsjö Kommun, 

inklusive ungdomar 

som flyttar för högre 

studier(men sedan 
förhoppningsvis flyt-

tar tillbaka) ska un-

derstiga 350 perso-

ner per år 

 

 

Tillit- Trygghet 
 

Medellivslängden för 

män och kvinnor ska 
överstiga genomsnit-

tet i riket 

 

 

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 till de mål som 
senare antogs. Nedan följer en kort lägesrapport över hur det ser ut idag.

 

Tillväxt-Växande 

Befolkning  

År 2020 ska vi bli 11 400 invånare! Det är 
målet. Etappmål för 2014 är 11 200 kom-
muninnevånare. 

Den 31 december hade Sävsjö kommun 
10 969 kommuninnevånare. Detta är en 
ökning med 125 personer i jämförelse med 
samma tidpunkt 2012. Ökningen beror på 
en positiv utveckling av både födelsetalen 
och flyttnettot. Utvecklingen de senaste fem 

åren har varit svagt positiv. Sedan 2009 

har Sävsjö ökat med 98 invånare. 
Befolkningen ökade mest procentuellt i lä-
net under 2013 ( 1,15 %). I jämförelse 
med alla Sveriges kommuner hamnade 
Sävsjö på plats 48 över de kommuner som 
ökat mest i befolkning. 

 
Under 2013 föddes 119 barn vilket är en 
ökning med 26 barn från år 2012. 133 per-
soner  avled . Detta innebär ett födelse-
netto på -14 personer. 
 
I Sävsjö är andelen äldre över 65 år högre i  

jämförelse med länet och riket. ( 2 056 in-

vånare vilket blir 22,8 % av den totala be-
folkningen) 
Även medelåldern är något högre i Sävsjö. 
Medelåldern för Sävsjö kommuns invånare 
är 43,1 år. Detta är en något högre medel-

ålder i jämförelse med länet och i riket. I 
länet var medelåldern 41,5 år och för riket 
41,2 år. 
 
I de yngre åldersgrupperna 0-24 år  mins-
kade befolkningen mellan 2011 och 2012 
med 48 personer. Under perioden 2012 och 

2013 bröts trenden. Åldersgruppen har ökat 

med 37 personer. Även åldersgruppen 25-
44 år har haft en positiv utveckling.  
Åldrarna 0-17 år motsvarar 20,8 % av be-
folkningen vilket är samma nivå som snittet 
i länet. 
Både Sävsjö och Vrigstad har  haft en  be-

folkningsökning medan övriga orter i kom-
munen har tappat invånare. 
Andelen män  i Sävsjö kommun är 51 %, 
en något högre andel än snittet i länet och i 
riket. 

Näringsliv 

Varje år ska 30 nya jobb skapas. Ett etapp-

mål för Sävsjö kommun år 2014 är 34 ar-
betsplatser / 1000 invånare. 
Under år 2012 var det 7,8 % av befolkning-
en i åldrarna 20-64 år som drev eget före-
tag ( riket 6,8%). År 2013 rankades Sävsjö 
på plats 221 av Sveriges kommuner när det 
gäller antal nyregistrerade företag per 1000 

invånare. Det startades 3,5 nya företag per 
1000 invånare. 

Utbildningsnivån 

Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska 
öka med 0,5 procentenheter per år, från 

18% till 22% år 2020. 
2012 var 13,2% i åldersgruppen 25-64  
högskoleutbildade ( riket 24,8% ). 
Andel elever som påbörjat studier vid uni-
versitet eller högskola inom tre år efter av-
slutad gymnasieutbildning var 36,7 % enligt 

Öppna jämförelser 2013.  ( rankingplats 
186) 

Tillsammans – Livskvalitet 

Utflyttning från Sävsjö Kommun 

Utflyttningen från Sävsjö kommun ska un-
derstiga 350 personer per år 2020. 
2013 valde 537 att flytta från kommunen. 
Det är 40 personer fler än år 2012. 

671 personer valde att flytta till Sävsjö vil-
ket är 163 fler personer än förra året. 
Flyttnettot för 2013 blev positivt,+134 per-
soner och bidrog till den positiva befolk-
ningsökningen. 
 

Pendling 
3 786 personer bodde och arbetade i  Säv-
sjö kommun 2012.  

1436 personer pendlade ut från kommunen 
och 976 personer pendlade in till Sävsjö. 
Det är fler män än kvinnor som arbetspend-
lar. (Andel pendlare till Sävsjö  var 62% 

män och andel pendlare ut från Sävsjö 58% 
män). 
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Arbetslöshet  

En anledning till att människor flyttar är på 

grund av arbete eller studier på annan ort. 
En ökad arbetslöshet i kommunen kan där-
med innebära ökad utflyttning från kommu-
nen. 
Sävsjö kommun har som etappmål att antal 
arbetslösa / månad och år inte ska vara fler 
än 100. När målet sattes låg siffran på ca 

250 personer. 
Sävsjö har en öppen arbetslöshet på drygt 
7%. Per den sista december 2013 var 240 

personer öppet arbetslösa. 

Tillit - Trygghet 

Medellivslängd 

Sävsjö kommun har som mål att medellivs-

längden för män och kvinnor ska överstiga 
genomsnittet i riket. Den förväntade medel-
livslängden för de som föds 2008-2012 har 
prognostiseras för Sävsjö kommun till 79,67 
för män ( riket 79,52) och för kvinnor 83,13 
år (riket 83,43 år.) Målet är därmed avklarat 

för männen men inte för kvinnorna. 

Ohälsotalet 

Det totala antalet sjukdagar för kommunens 
invånare ska i genomsnitt understiga 25 
dagar. Etappmål 2014 är 29 dagar. 
2013 hade Sävsjö ett ohälsotal på  29,4 da-

gar vilket är sämre än snittet i både Jönkö-
pings län ( 27,8 dagar ) och i riket ( 26,8 
dagar). Det skiljer en del mellan ohälsotalen 
för männen och kvinnorna. Männen hade ett 
ohälsotal på 24,1 dagar och kvinnorna 35,1 
dagar. 

Utvecklingen för ohälsotalet har under de 
senaste åren varit positiv. Däremot skedde 
ett trendbrott 2012 och 2013. Ohälsotalet 
stiger igen och trendbrottet kom redan 2012 
när det gäller kvinnorna. 

Antal brott 

Antalet anmälda brott ska understiga 7 000 
brott per hundra tusen invånare år 2014. 
År 2012 var antal anmälda brott 9 900 / 
hundratusen av medelfolkmängden. 
De anmälda brotten har ökat de senaste 
åren. 2009 låg motsvarande siffra på  8 320 

brott. Utvecklingen i länet är den motsatta. 
Här har anmälda brott minskat. 
55 % av de anmälda brotten handlar om 
brott mot förmögenhet och 22 % brott mot 
person. 
 
Källa: SC, Ekonomifakta, Brå, försäkrings-

kassan, arbetsförmedlingen, SKL, nyföretag-
arbarometern. 

 
Vårglada Sävsjö den 31 maj 2013 

Elevarbeten från Energi och  
klimatmässa på kulturhuset i 
mars 2013 
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Tillväxt - Växande 
 

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit  

UTVECKLINGSSTRATEGI ( US) 

för Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020 

 
Vi vill ha ett samhälle där människor och företag har skaparkraft och känner att de 
kan växa och utvecklas. Ett öppet samhälle där vi välkomnar alla människor och där 
det goda samtalet ger kraft och näring i samhällsdebatten och fungerar som en 
grund före entreprenörskap och innovationer. Våra barn och unga ska växa upp med 
en känsla av att allt är möjlig. 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.

 

Nedan följer några utdrag ur Us:en och ex-
empel på vad som gjorts under året för att 
nå målen i Utvecklingsstrategin. 

Fler kommuninnevånare 

”Fler kommuninnevånare skapar möjlighet-
er för bättre service och handel och ger ett 
ökat skatteunderlag.” För att underlätta 
studenter att bo kvar i kommunen som 

pendlar till studieort utanför kommunen 

bidrar kommunen med hela resekostnaden. 

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 näringslivets 
önskemål om kommunikations- och infra-
strukturutbyggnad. Industrisektorns behov 
av ett starkt och brett nyföretagande är 
tydligt, och blir än mer accentuerat i framti-
den” 

En ny näringslivsorganisation ska imple-
menteras och en näringslivsutvecklare an-
ställdes i slutet av året. Syftet är att sam-
ordna frågorna kring nyföretagande och 
nyetableringar. 
Förslag har upprättas för att underlätta för 
ett nytt exploateringsområde för både han-

del och industri i samband med ny anslut-
ning av väg 761 till väg 127. 
Skola och företag tillsammans med SNAB 
har arbetat fram en arbetsplan för samver-
kan skola-näringsliv. 

Skola och Utbildning 

”Grundskolan behöver förbättras när det 
gäller andelen elever som går ut med god-
kända betyg.” Skolan har fortsatt arbetat 
mycket målinriktat med att förbättra resul-
taten 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 in-
venterar lämplig mark, gärna i sjönära lä-
gen för exploatering. Ambitionen är att 
kunna presentera minst en exploateringsbar 
detaljplan per år. ” Under året har man fat-

tat beslut om detaljplanering av nya områ-
den. Några exempel på detta är Vrigstad 
3:52,  Lundby 2:19, kvarteret Kopparslaga-
ren, vid Slättsjön, Torset 2:6, Gäddan och 
Vallsjöbaden . 
 

 

Kommunikation och infrastruktur 

”Ett snabbt och säkert bredband underlättar 
för företag att bedriva verksamhet, kan ge 
effektivare samhällstjänster och bidra till att 

ge ökad frihet för alla invånare i vår lands-

bygdskommun. Utbyggnaden av IT-
infrastrukturen ska baseras på optofiber 
eftersom denna teknik är en förutsättning 
för att kunna nå målen i den nationella 
bredbandsstrategin.” 
Under året har Savman i samarbete med 

byalagen drivit flera större bredbandspro-
jekt på landsbygden. 
 

Övergripande mål 
 

Varje år, fram till år 

2020, 

ska 30 nya jobb 
skapas 

ska 20 nya bostäder 

byggas 

ska vi ha en befolk-

ningsökning på 

minst 50 personer 

 

 

Prioriterade ar-
betsområden 

 
Nyföretagandet 

Eftergymnasiala 

utbildningsnivån 
Resultatet i grund-

skolan 

Bredband 

Detaljplaner 

Förvärv av mark för 

villa- och industri-

bebyggelse 

Följsam utbyggnads-

takt av flerbostads-
hus 

Brett utbud av före-

tagslokaler 

Alternativa driftsfor-

mer 
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     Sävsjö Trädgård är ett  

signum för Sävsjö Kommun 

Vårglada Sävsjö den 31 maj 
2013 
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Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit  

UTVECKLINGSSTRATEGI ( US) 

för Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020 
Alla människors unika och okränkbara värde är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. 
Respekten för allas åsikter ska genomsyra de kommunala besluten och tillsammans ska vi arbeta för 
att kommunens ekologiska avtryck ska vara så litet som möjligt. Tillsammans ska vi också forma en 
attraktiv bild av vår kommun där det ska vara lätt att leva ett gott liv och där samhällsmiljö skapar 
stolthet hos medborgarna. 

Tillsammans – Livskvalitet 
Nedan följer några utdrag ur Us:en och ex-
empel på vad som gjorts under året för att 
nå målen i Utvecklingsstrategin. 

Kommun och demokrati 

”Som arbetsgivare ska kommunen vara ett 
föredöme och resultaten från medarbetar-
enkäterna ska spegla detta. Sävsjö kom-

muns anställda ska uppleva att deras ar-
bete är meningsfullt och uppskattat och att 
det finns rimlig tid avsatt för arbetsuppgif-

terna. Arbetet ska präglas av nyfikenhet 
och vilja till förändring i ambitionen att ut-
veckla vår service och vårt bemötande. 
Ungdomars inflytande i politiken ska upp-
muntras och insatser för att öka valdelta-
gandet ska genomföras.” 
I den senaste medarbetarenkäten visar re-

sultaten sammantaget på 4,7 ( maxpoäng 
är 6 ) vilket får anses som ett bra resultat.  
Inom skolan arbetar man aktivt med demo-
kratinflytande.  

Ett grönt samhälle 

” Kommunen ska aktivt verka för ökat ut-
nyttjande av förnyelsebara energikällor och 
för fortsatt utbyggnad av fjärrvärme och 
vindkraft. Vi ska sträva efter att minska 
såväl energi - och resursförbrukning som 
avfall och utsläpp till mark, atmosfär och 
vatten. 

Kommunens sjöar och vattendrag och vik-
tiga grundvattenförekomster ska skyddas. 
Åtgärder som motverkar förorening eller 
försurning ska genomföras. Vårt personliga 

ansvar för ett hållbart är samhälle är stort” 
Under året har ett tankställe för fordonsgas 

byggts  i närheten av biogasanläggningen. 
I projekt för biologisk återställning av Hylle-
toftån och Hjortsetån har 6 delprojekt ge-
nomförts. Kalkning genomförs varje år och 
ett stort antal avlopp har inventerats. 
I mars månad genomfördes en energimässa 
och olika aktiviter i syfte att informera och 

sätta fokus på frågorna kring ett hållbart 
samhälle. Bland annat visade skolans elever 
hur de arbetar med frågorna i en utställning 
på kulturhuset. 

Attraktivitet 

”För att möjliggöra goda relationer, kan 
skapandet av attraktiva besöksmiljöer och 
evenemang, men också arenor och mötes-
platser vara intressanta sätt att locka besö-

kare.” 

En affärsplan för turism har arbetats fram 
och antogs av kommunfullmäktige i början 
av året. Den ska fungera både som en kom-
munal turiststrategi och som en översiktlig 
affärsplan för de lokala turistföretagens ut-

veckling och vårt gemensamma arbete. 
I projekt Häradsvägen lyfts vägsträckan 
mellan de båda 1100-tals kyrkorna Vallsjö 
gamla kyrka och Norra Ljunga kyrka fram. 
På vägen finns många unika natur-och kul-
turvärden och en intressant historia som nu 
görs tillgänglig för alla. En aktivitet som 

kommer att anordnas är  ett vandrande 
skådespel i Komstad. Under året har medfi-

nansiering beviljats till att genomföra dessa 
skådespel under 2014.  

Levande landsbygd 

”Det strategiska landsbygdsarbetet ska 
fortsätta att vara en viktig del i kommunens 
övergripande framtidsplanering. Byalagen 
på landsbygden visar stort engagemang för 
bygdens utveckling och många ideella in-
satser genomförs i syfte att hela landsbyg-
den ska leva. Den anropsstyrda närtrafiken 

ska fortsatt vara en viktig länk i tätorternas 
serviceutbud.” 

Tekniska förvaltningen fick under året ett 
tilläggsanslag för att tillsammans med Tra-
fikverket finansiera förbättringsåtgärder på 
det enskilda vägnätet. Nya riktlinjer har 

tagits fram för bidrag till gårdsbelysning. 
Ett strategiskt landsbygdsarbete sker på 
olika fronter, mycket genom olika Eu-
projekt. 

Övergripande mål 
 

Utflyttningen från 

Sävsjö Kommun, 

inklusive ungdomar 
som flyttar för högre 

studier( men sedan 

förhoppningsvis flyt-

tar tillbaka) ska un-

derstiga 350 perso-

ner per år 

 

Prioriterade ar-
betsområden 
 
Kommunala webb-

platser 

Högt valdeltagande 

Nöjda anställda 
Bra dricksvatten 

Miljöarbete 

Bäst att bo i på Hög-

landet  

Föreningslivet 

Fritidsaktiviteter 
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Berikande fritid 

”Genom att kommunen erbjuder goda möj-

ligheter till kulturupplevelser, friluftsliv och 
sociala mötesplatser skapas den goda trivsel 

som gör att människor väljer att bo kvar i 
kommunen hela livet. Fritidsgårdarna har 
möjlighet att skapa miljöer där ungdomar 
kan utveckla positiva förmågor och bygga 
upp sund självkänsla.” 

 
 
 

 
 
 
Sävsjö kommun deltog i Smålands Kultur-

festival. Bland annat arrangerades en mat-
marknad i Vrigstad som blev mycket välbe-

sökt.  
Biblioteket har anordnat olika utställningar 
och föreläsningar och kultur och fritids-
nämnden stödjer olika arrangemang .En ny 
vattenrutschbana har installerats i familje-

badet. 

En levande landsbygd är ett viktigt arbetsområde 

för  Sävsjö kommun. 

Invigning av tankställe för  
fordonsgas juni 2013 
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Tillit- Trygghet 
Nedan följer några utdrag ur Us:en och ex-
empel 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 hel-

hetsbild över hur invånarna ser på kommu-
nen.” 
Sävsjö kommun tog under året beslut om 

att medverka i Jönköpings läns e-
utvecklingsråd vilket innebär en samverkan 
kring frågor om information och kommuni-
kationsteknik. Syftet är att dra nytta av 
varandras kompetenser och göra hela reg-
ionen mer attraktiv.  

God omsorg 

I november arrangerades en äldrekonferens 
för att sätta fokus på frågorna kring framti-
dens äldre., boende omsorgsfrågor, rekry-

tering till omsorgsyrken mm.  
Kommunfullmäktige har beslutat om om-

byggnad av äldreboendet Göransgården i 
Vrigstad. Projekteringen startade under 
2013. Sävsjö kommun har deltagit i projekt 
Ledningskraft med inriktning på de mest 
sjuka äldre. Sävsjö får åter mycket goda 
resultat i olika kvalitetsmätningar, särskilt i 
bemötandefrågor. 

Säkerhet och trafik 

”Kampanjen Vad tycker du? Visar att fler 
belysta gång och cykelbanor efterfrågas. 

Såväl av trafiksäkerhetsskäl som av mot-

ionsskäl.” 
I Rörvik har man gjort omfattande trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder, bland annat en ny 
gång- och cykelväg. 
 

Barnen i fokus 

” Vi ska eftersträva att familjer ges möjlig-

het till valfrihet i val av barnomsorgsform” 
Sävsjö kommun har infört vårdnadsbidrag 
och alla förskolor ska ha en tydlig profil. 
Under 2012 öppnade förskolan Fantasia 
som erbjuder en Reggio Emilia inspirerad 
pedagogik. 
 

Integration 

” Sävsjö Kommun ska arbeta aktivt för att 
motverka alla former av social utslagning 
och utanförskap. Det sociala perspektivet 
ska ha genomslag i det förebyggande arbe-

tet inom förskola, skola, fritidsverksamhet 
och socialtjänst.” 
Två Eu -finansierade projekt har tagits fram 
tillsammans med andra kommuner, Ingjuta 
som ska utbilda arbetslösa och Bryggaren 2 
som innebär coachningsinsatser för arbets-

lösa. 
SFI, svenska för invandrare har ökat under 
2013. 

Friskvård och Hälsa 

 

”Statistiskt sett (SCB) minskar antalet sjuk-
dagar med ökad utbildningsnivå. Genom 
satsningar på att höja den generella utbild-
ningsnivån i kommunen kan sannolikt anta-
let sjukdagar totalt sett minska.” 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen 
arbetar man intensivt med att förbättra re-

sultaten i skolan. 
Ett av målen inom förvaltningen handlar om 
andelen behöriga till gymnasiet. År 2013 
var 88 % behöriga till gymnasiet ( 85 % 

2012 och 80 % 2011). 
Sommarskola har genomförts under två 
veckor för högstadie- och gymnasieelever. 

I lärarförbundets årliga undersökning om 
”Sveriges bästa skolkommun” där man tar 
hänsyn till både skolresultat och vilka sats-
ningar som görs i skolan placerar sig Sävsjö 
på plats 59 vilket är en stor förbättring. 

Övergripande mål 
 

Medellivslängden för 

män och kvinnor ska 

överstiga genomsnit-
tet i riket 

 

Prioriterade ar-
betsområden 
 
Nöjd-Regionindex 

Nöjd- Medborgarin-

dex 

Nöjd – Inflyttarindex 

Gång och cykelvägar 

Minskning av antal 

sjukdagar 

Välfärdsbokslut in-

kluderande ett barn-
bokslut 

Minskning av antal 

brott 

Förebyggande drog-

insatser i skolan 

 

 

 

 
 

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit  

UTVECKLINGSSTRATEGI ( US) 

för Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020 

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

”Jämlikhet är ett vidare begrepp än jäm-

ställdhet, och avser rättvisa förhållanden 
mellan alla individer och grupper i sam-
hället. Jämlikhet utgår ifrån alla människors 
lika värde oavsett kön, etnicitet religion, 
social tillhörighet etc. Jämställdhet mellan 
könen är den viktigaste jämlikhetsfrågan. 
Sävsjö kommun ska eftersträva mesta möj-

liga jämlikhet.” 
Ett nytt resursfördelningssystem har införts 
inom grundkolan med ambitionen om en 

rättvisare fördelning av medlen. 
I slutet av mars genomfördes en förenings-
ledarutbildning på temat ”mobbing och 

kränkningar inom idrotten, hur förebygger 
och motverkar vi det?” 

Medellivslängd 

”Medellivslängden beror på en mängd fak-
torer bland annat arv, miljö, social gemen-

skap, civilstånd, arbete, graden av jäm-
ställdhet med mera, men framför allt utbild-
ningsnivå och medelinkomst.” 
 

En arbetsmiljöpolicy antogs av kommunfull-
mäktige under året och det välfärdspolitiska 
programmet har reviderats. Under året har 

Sävsjö kommun infört friskvårdskuponger 

för alla anställda. 
Ett kostpolitiskt program har antagits i syfte 
att säkerställa att de måltider som serveras  

 
inom kommunens verksamheter leder till 
välbefinnande, god hälsa och trivsamma 
måltidsmiljöer. 

Bidrag har beviljats för installation av nya 
hjärtstartare i Vrigstad och Rörvik. 

God etik 

För Sävsjö kommun innebär en god etik 
även att vi exempelvis vid upphandlingar 

ska vara vaksamma mot företag som ägnar 
sig åt tvångsarbete, barnarbete, korruption, 
utpressning och bestickning. 

Inom tekniska förvaltningen har man arbe-
tat mycket med att ta fram avtal inom aktu-
ella upphandlingsområden samt genomfört 

utbildningsinsatser inom LOU ( lagen om 
offentlig upphandling) 

Hushållningssällskapets sommarmöte i Vrigstad 

Isabell Björk uppmärksammas 
för sina fina insatser 
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Verksamhets och måluppföljning- nämnder
Mål Måltal Utfall 131231 Status

Kommun- Befolkningstillväxt 10921 10 969

styrelsen Ranking Webbplatser < 100 ej mätbar

Antal sjukdagar,delmål 2014, 29 dgr < 25 dagar 29,4

Tekniskt Leverera gott dricksvatten < 10% 3,60%

utskott Utbyggnad gång o cykelvägar 700 m/år 720 m

God mat NKI= minst 3 3,39

Barn o utbildn. Förskolor tydlig profil Årlig utvärd. Förskola Fantasia

nämnd 1:a hands val till förskolan > 95% nej

Alla barn och elever trivs SKL -enkät plats 21/156 åk 8

plats 67/160 åk 5

Resultaten i grundskolan topp 20 i Sv. plats 115/290

Behöriga till gymnasiet > 95% 88%

Antal elever på Aleholm > 80% / årsk. 80,60%

Gymnasiet topp 10 i Sv. Ej mätbart

Yrkeshögskoleutbildning minst en nej

Väntetid vuxenutbildning < 6 mån kortare

Socialnämnd God och trygg vård/omsorg 96 hemtjänst

för äldre NKI > 80 87 äldreboende

God och säker hälso/sjukvård kvalitetsind. hög placering i ÖJ

Enskildes valfrihet  Äldreguide LOV

Personer med funktionshinder intervju 

trygga o respekterade  > 95% u.mål enkät

I o F, vägleda den enskilde < 50% ,soc. 34%

till ett självständigt liv bidrag<60 mån

Stöd till barnfamiljer - > 90% -lätt

trygg/utvecklande uppväxt nå Soc. stöd

Kultur o Fritid Allaktivitetshus Antal årsarb. 1

Goda förutsättningar för Antal del-

barn och ungdomar tagartillfällen 64 555, -7,9%

Öppet hus Antal Ö-hus 0

Myndighets- Hållbar i utveckling  i sam- Tillsynsbesök 147

nämnd klang med de 16 miljömålen

Skydda kommunens sjöar > två projekt 1 projekt

Utbildning i skydd mot olyckor > 8% av inv. 844  (7,69%)

Överförmyndar-Personer med funktionshinder 95% av års- 100%

nämnd får det stöd de behöver räkningarna 

granskade  

första halvåret

Säkerställa omyndiga barns 5% av års- 5,20%

förmögenheter räkningarna 

djupgranskas

Valnämnden Underlätta möjligheter att Redovisa antal inga val 

delta i allmänna val mottagna röster

Fokus på Driftöverskott > 1% av skatte- 2,29%

ansvarsfullt intäkter och

förvaltarskap kom ek utjämn.

Årets investeringar < årets resultat 32 605 < 43 631

+ avskrivningar

Oförändrad kommunalskatt 21,92 21,92
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Verksamhets och måluppföljning- bolag
Mål Måltal Utfall 131231 Status

Sävebo AB God kvalité enkät vid inflyttning  

God ekonomisk hushållning 851 tkr  

Utökade boendemöjligheter  1 område/år Ja

Öka trivselmiljön enkät Ja

AB Sävsjö Uthyrningsgrad > 90% 99%

Industri- Överskott 953 tkr 1 525 tkr

byggnader Medlem i Sävsjöortens Ja

Näringslivsförening

Lediga lokaler på Internet hemsida Nej

tillsammans med SNAB.

Anslutning till förnybar energi alla lokaler nej

Savman AB Bredband i världsklass Antal nya 263 fler

kunder nätkunder

Hög användning av IT och Avstämning Ja

Internet marknads-

plan

Sävsjö Energi Affärsmässigt möta efter- Mätning av 2 villor

AB frågan på fjärrvärmeanslutn. lönsamhet på 1 industri

nyanslutningar

Förstärka o förbättra elnäts- Mätning av Avbrottfrekvens

distributionen avbrottstid 0,37

på elnät 33,06 min/kund

Effektivisering / stärka verks. Mäta rörelse- Ja

resultat per 

verks.omr.

Sävsjö Skapa förutsättningar för Antal ny- 11

Näringslivs AB utveckling anslutna ftg

Öka medlemstalet > 5 per år

Aktuell o god information

Företagsutbildning / industri- > 100 ftgsbesök 70

träffar

Öka nyföretagandet antal nya ftg 37

> 35 st / år

Sävsjö Skytte Väcka intresse Samverkan Ja

center Nationella och internationella Swedisch Cup

ek.förening tävlingar 600 skyttar

Välbesökt och välrenommerad Ja

inomhusskytteanläggning

Stockaryds- Bearbetning av kunder > 320 heltåg 182

terminalen Aktiva kunder > 15 7
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Årets resultat 

Sävsjö kommun redovisar ett positivt resul-

tat på 27,3 mkr. I detta resultat ingår reali-
sationsvinster på sammanlagt 20,7 mkr.
( Realisationsvinster får ej räknas med i 
årets resultat enligt lagen om ekonomisk 
balans)  I resultatet  ingår även återbetal-

ning av AFA  sjukförsäkringspremier med 
11.1 mkr. Årets resultat har också möjlig-

gjort en avsättning för saneringskostnader 
på 9 mkr.( Eksjöhovgård 7:1 KF § 101) 
Årsbudgeten för 2013 var 0,7 mkr och bör 
jämföras med ett utfall på 1,6 mkr ( exklu-
sive AFA, reavinster och avsättningar) 
Nämnderna avviker från tilldelad budget 

med +7,2 mkr sammanlagt. Detta är en klar 
förbättring från föregående år då motsva-
rande siffra var –7,2 mkr. Barn- och utbild-
ningsnämnden som  förra  året hade ett 
stort underskott har nu ett överskott på 2,4 
mkr. Tekniska utskottet redovisar ett över-

skott på knappt 4 mkr varav 2,7 mkr avser 

driftredovisning VA.  
Övriga nämnder förutom överförmyndar-
nämnden visar ett överskott i sina verksam-
heter.  
Barn - och utbildningsnämndens överskott 
beror bland annat på mer intäkter än beräk-
nat som kom i slutet av året ( migrations-

verket mm ) och ett medvetet effektivise-
ringsarbete , framför allt inom gymnasiesko-
lan. Gymnasieskolan redovisar ett överskott 
på ca 1,2 mkr vilket är en klar förbättring 
från föregående år. Förskola, familjedaghem 
och fritids redovisar däremot ett mindre un-

derskott medan övriga verksamheter går på 
plus. Barn- och utbildningsnämnden har ut-
nyttjat 99 % av sin budget. 
Socialnämnden har utnyttjat 99,9 % av sin 
budget vilket motsvarar ett överskott på 
117 tkr.  Inom  stöd till äldre får man ett 
överskott på 1,3 mkr vilket  förklaras med 

färre antal platser på äldreboendet Görans-
gården i samband med planerad ombygg-
nation. Motsvarande underskott finns istället 
inom individ och familjeomsorgen . Även 
stöd till funktionshindrade går med ett litet 
underskott. 

Inom tekniska utskottet ger de flesta verk-

samheter ett överskott i jämförelse med 
budget. Bostadsanpassning och gator har 
dock blivit lite dyrare än beräknat. 
Kultur- och fritidsnämnden får ett överskott 
på 409 tkr. Anledningen är ökade intäkter 
från familjebadet och lägre personalkostna-
der än beräknat.  

Myndighetsnämnden redovisar ett positivt 
resultat på 435 tkr där bygglovsintäkterna 
är en av huvudorsakerna till överskottet. 
Räddningstjänsten går med ett underskott  

 
på 236 tkr. 
Även överförmyndarnämnden redovisar ett 
underskott på 201 tkr. Ersättning till gode 

män har blivit dyrare än beräknat. 
Barn- och utbildningsnämnden tillsammans 
med socialnämnden står för 84 % av nämn-
dernas totala nettoram.  

Avstämning mot balanskravet 

Nedan följer en uppställning som visar re-
sultat och balansutredning. 

Avsättning till resultatutjämningsre-

serv RUR 

Riksdagen har fattat beslut om att komplet-
tera befintlig lagstiftning om god ekonomisk 
hushållning för kommuner och landsting. 
Förändringarna ger nya möjligheter att ut-
jämna intäkter över tid genom en resultat-
utjämningsreserv, vilket ger möjlighet att 

reservera överskott upparbetade från och 
med räkenskapsåret 2010. Kommunfullmäk-
tige i Sävsjö tog beslut om en avsättning på 
11,3 mkr för 2010. ( KF § 138) 

 

Förändringar av kostnader och in-
täkter 
Verksamheternas kostnader inklusive pens-
ioner och avskrivningar slutade på 739 mkr. 

Under perioden 2009-2013 har ökningen 
varit 14,3% 
Kommunens verksamhetsanknutna intäkter 
blev 201 mkr . Intäkterna har ökat med 
27,5% i jämförelse med år 2009.  
Kommunalskatten har varit oförändrad se-
dan 2003 med undantag från skatteväxling-

ar för övertagande av hemsjukvården. 

Utveckling av nettokostnadsandelen 

Nettokostnaders andel av skatter och kom-
munalekonomisk utjämning ligger på en 
förhållandevis jämn nivå mellan åren. Ande-

len sjönk något 2013. 
 
 
 
 
 

Ekonomisk översikt 

Balanskravsutredning (tkr) 2013 
Årets resultat +27 351 
Avgår samtliga realisationsvinster -20 687 
Tillägg för vissa realisationsvinster  
mm enligt undantagsmöjlighet + 9 000 
Återstår: Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar +15 664 
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     Fokus på ekonomi 

Balanskravsutredning (tkr) 2013 
Årets resultat +27 351 
Avgår samtliga realisationsvinster -20 687 
Tillägg för vissa realisationsvinster  
mm enligt undantagsmöjlighet + 9 000 
Återstår: Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar +15 664 
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Investeringar 
2007-2009 låg  investeringstakten på en 
relativt hög nivå. 2010-2011 sjönk nivån för 

att åter stiga något 2012. 
2013 har investeringar genomförts för mot-
svarande 32,6  mkr vilket är 5,5 mkr lägre 

än föregående år. De största satsningarna 
har gjorts inom VA –området med satsning-
ar inom Vallsjön och Rörvik, It satsningar 
inom skolan, asfaltsbeläggningar samt trafi-

kåtgärder i Rörvik. 
För att undvika ytterligare lån krävs att 
årets avskrivningar och årets resultat till-
sammans är högre än netto-
investeringarna. 2013 var investeringarna 
ca 8,4 mkr lägre  än årets avskrivningar och 
resultatet tillsammans. 

Tillgångarnas förändring över tiden 

Både de materiella tillgångarnas andel och 
de finansiella tillgångarnas andel har mins-
kat. Totalt har anläggningstillgångarnas an-
del har sjunkit och motsvarar nu 80 % av 

de totala tillgångarna. 
Kassa /bank har ökat och motsvarar 9 % av 
tillgångarna, en högre nivå än på flera år. 
Kassa och bank per sista december var 52,4 
mkr. 

Långfristiga lån 

Under året har de långfristiga lånen minskat 
med 27,6 mkr. Ingen nyupplåning har skett 

och gamla lån har amorterats med 28,5 
mkr. Den genomsnittliga räntan har varit 
2,93%. 

Borgensåtagande och ansvarsförbin-

delser 

Kommunens borgensåtagande och ansvars-
förbindelser uppgår till 388,2 mkr (362,7 

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 ändamåls-

enligt och kostnadseffektivt sätt. Målen som 
är satta ska uppnås med lägsta möjliga re-
sursinsats med ett långsiktigt perspektiv i 
fokus. 
Sävsjö kommuns verksamheter skall präglas 
av gott förvaltarskap, god ekonomisk hus-

hållning och försiktighet.  

Avstämning mot finansiella mål 

I kommunens övergripande visionsprogram 
betonar man vikten av ett ansvarsfullt för-

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

Tre ekonomiska mål är satta för mandatpe-
rioden; 
Driftöverskott ska vara större än 1 % av 
skatteintäkter och kommunalekonomisk ut-

jämning  
Investeringsnivån ska inte vara högre än 
årets resultat plus avskrivningar tillsam-
mans  
Den allmänna kommunalskatten ska vara 
oförändrad 
Alla mål är uppfyllda.  

Avslutande kommentar 

Verksamheterna har inom de flesta områden 
hållit sig inom tilldelad ram.  
Ekonomisk uppföljning har lämnats löpande 
till kommunstyrelsen i form av månadsupp-

följningar och delårsbokslut.  
Budgeten för 2013 var underfinansierad och 
ett besparingsuppdrag utfästes tillsammans 
med uppdrag om framtids/ strukturplaner . 
Detta arbete har pågått under året och fort-
går fortfarande. Flera utredningar och upp-

drag pågår som kommer att innebära be-
sparingar vid genomförande. Det återstår 
ett sparbeting som ej är fördelat på 6,5 
mkr. 

Flera utmaningar står för dörren . I nämn-
dernas verksamhetsberättelser finns flera av 
dem beskrivna. 

En del utmaningar är koncerngemensamma 
och några av dem har under året ekono-
miskt flyttats till kommunledningen i form 
av s k ”ryggsäckar”. Syftet är  att samar-
beta kring lösningar  förvaltningsövergri-
pande. 
 

En fortsatt god hushållning av kommunens 
medel är av största vikt för att stå rustade 
för framtidens utmaningar. 

 
En känslighetsanalys visar på att även en 
förhållandevis liten förändring i förutsätt-

ningarna kan få stora konsekvenser i ekono-
min. 

Ekonomisk översikt—fortsättning 
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Vi klättar uppåt och har förbättrat våra 
finansiella mål  
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Vår personalpolitiska vision innebär att 
skapa goda arbetsplatser där alla medarbe-
tare känner trygghet, meningsfullhet, enga-
gemang och delaktighet. Varje medarbetare 

ges förutsättningar för att vara med och 
förändra och förbättra sin arbetsplats, för 
att uppnå god hälsa, utvecklas och ta an-

svar. En personalpolitisk handlingsplan har 
tagits fram för att skapa aktiviteter som kan 
förverkliga våra mål och visionen. Flertalet 
av handlingsprogrammets aktiviteter har 

genomförts och redovisas på intranätet. 
Under året har ett chefutbildningsprogram 
”till chefen” startats. Programmet ska säkra 
att samtliga chefer har utbildning i vissa 
ämnen såsom t ex arbetsmiljö, 
medarbetarsamtal och upphandling. 

Personalstruktur 

Den statistik som redovisas under detta av-

snitt avser tillsvidareanställda med månads-
lön om inget annat anges. Mätdatum är per 
den 31/12 respektive år om inget annat 

anges. 
Paralleller av resultaten dras även till den 
medarbetarundersökning som genomfördes 
2013.  

Antal anställda 

Nedan följer fördelningen i antal mellan tills-
vidareanställda och visstidsanställda i Säv-

sjö kommun 2012 och 2013, samt det totala 
antalet anställda. 
Antalet tillsvidareanställda har mellan åren 
ökat med åtta personer, samtidigt som an-

talet visstidsanställda minskat med 20 per-
soner. 

Fördelning heltid/deltid 

Nedan följer fördelningen i % bland tillsvida-
reanställda mellan hel- och deltidsanställda i 
kommunen. 
Medelsysselsättningsgraden i kommunen är 

87,1 % 2013. Det är en minskning från 88,3 
som det var 2012. Drygt hälften av alla an-
ställda arbetar deltid. Inom alla förvaltning-
ar förutom socialförvaltningen och tekniska 
förvaltningen arbetar majoriteten heltid. 
Den totala fördelningen mellan heltid- och 

deltidsanställda är oförändrad mellan 2012 
till 2013.     
 

Från medarbetarundersökning: 
Skulle du tacka ja om du blev erbjuden att 
öka din sysselsättningsgrad? 
 

21 % svarade att de skulle vilja arbeta hel-
tid, 15 % att de önskar högre sysselsätt-
ningsgrad men ej heltid men majoriteten 
64,9 % svarade att de var nöjda med den 
sysselsättningsgrad de har idag. 

Personalöversikt 

 

 
                   Visstid         Tillsvidare         Visstid         Tillsvidare 

Kommunledningskontor  6 36 8 34 
Socialförvaltning  33 447 21 466 
Barn och utbildningsförvaltning 42 352 39 348 
Teknisk förvaltning  3 126 2 120 
Kultur och fritidsförvaltning  5 18 2 19 
Miljö- och byggförvaltning  2 8 1 8 
Räddningstjänst  0 2 0 2 

Total   91 987 73 995 
Total/år                   1078           1068  

Förvaltning                                    2012                                                 2013 

 
Heltid Deltid Heltid Deltid 

Kommunledningskontor  69 31 74 26 

Socialförvaltning  29 71 31 69 
Barn och utbildningsförvaltning 78 22 78 22 
Teknisk förvaltning  48 52 48 52 

Kultur och fritidsförvaltning  67 33 68 32 
Miljö och byggförvaltning  100 0 100 0 
Räddningstjänst  100 0 100 0__ 

Total/år   53 % 47 %  53 % 47 %    

Förvaltning                                                        2012                                   2013 
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Könsfördelning 

Nedan följer könsfördelningen i % bland tillsvidareanställda. 
 
 

Kvinnor Män Kvinnor Män 

Kommunledningskontor 64 36 68 32 
Socialförvaltning 92 8 91 9 
Barn och utbildning 84 16 84 16 
Teknisk förvaltning 69 31 69 31 
Kultur och fritidsförvaltning 67 33 58 42 
Miljö och byggförvaltning 50 50 50 50 
Räddningstjänst 0 100 0 100 

Förvaltning                                  2012                                   2013 

Några av medarbetarna i Sävsjö kommun , maj 

2013 

Könsfördelning i kommunen totalt 2013 
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Könsfördelningen är ojämn, då endast 16 % av alla tillsvidareanställda är män. 

Könsfördelningen är jämlik i endast en förvaltning, Miljö och byggförvaltningen. Kultur och 

fritidsförvaltningen har mellan 2012 och 2013 kommit närmre en jämn könsfördelning. 
Socialförvaltningen består av 91 % kvinnor och är också den största förvaltningen i 

kommunen vilket påverkar det sammantagna resultatet av kommunens könsfördelning. 
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Arbetsmiljö och hälsa 

Den grundläggande målsättningen med ar-
betsmiljöarbetet i Sävsjö kommun är att 
arbeta förebyggande på ett sådant sätt att 
ingen drabbas av skada eller ohälsa till följd 

av arbetet. 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 för-
bättra arbetsmiljön, förhindra arbetsskador, 
minska arbetsorsakad sjukfrånvaro och på 
ett tidigt stadium arbeta aktivt med arbets-

anpassning och rehabilitering. 

BAM – Bättre arbetsmiljö 

Under 2013 påbörjades en utbildningssats-
ning för kommunens chefer och skyddsom-
bud för att stärka kunskaper i hur vi arbetar 
med arbetsmiljöfrågor, med fokus på det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i samver-
kan. Under 2013 gick 43 personer utbild-
ningen, ytterligare nära 100 personer kom-
mer att genomgå utbildningen under 2014. 
Utbildningen ingår i konceptet ”till chefen”. 

Personalöversikt 

Åldersfördelning 

Åldersfördelning i kommunen totalt 2013 

 
Medelåldern i kommunen är 46 år. Per förvaltning är medelåldern högst på 

kommunledningskontoret på 51 år och lägst medelålder har kultur- och fritidsförvaltningen 
med 35 år. 

Pensionsavgångar 

Det finns ett antal förväntade pensionsavgångar, utifrån att pensionsåldern är 65 år. 

 
Kommunledningskontor 2 3 0 1 0 
Socialförvaltning 16 12 10 20 22 
Barn och utbildningsförv. 4 13 10 9 12 
Teknisk förvaltning 5 7 6 4 5 
Kultur och fritidsförvaltning 0 1 0 2 0 
Miljö och byggförvaltning 0 0 0 0 0 

Räddningstjänst 0 0 0 2 0
      _____ 
Totalt  27 37 27 36 39 

 
Förvaltning                        2014             2015            2016               2017             2018 
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Pensionsavgångar 

Det finns ett antal förväntade pensionsavgångar, utifrån att pensionsåldern är 65 år. 

 
Kommunledningskontor 2 3 0 1 0 
Socialförvaltning 16 12 10 20 22 
Barn och utbildningsförv. 4 13 10 9 12 
Teknisk förvaltning 5 7 6 4 5 
Kultur och fritidsförvaltning 0 1 0 2 0 
Miljö och byggförvaltning 0 0 0 0 0 

Räddningstjänst 0 0 0 2 0
      _____ 
Totalt  27 37 27 36 39 

 
Förvaltning                        2014             2015            2016               2017             2018 

Arbetsskador 

Antal rapporterade arbetsskador var 24 år 2012 
och 31 år 2013. Vi eftersträvar en högre rapporte-
ring av arbetsskador då vi anar att det finns ett 

stort mörkertal. BAM-utbildningen var ett led i detta 
för att uppmärksamma skyddsombud och chefer 
om vikten av att identifiera risker i arbetsmiljön. 
Rapporteringsystemet Lisa har introducerats under 
året och framöver kommer statistiken gällande till-
bud och arbetsskador bli enklare att följa. 
 

Friskvård 

Under året har kommunen erbjudit olika friskvård-
aktiviteter och även gratis deltagande i lopp, trä-
ningskort och badkort samt gruppträningspass. 
Nytt för år 2013 var erbjudandet om friskvårdsku-
ponger. Nedan redovisas det antal som utnyttjat de 

större friskvårdsförmåner kommunen erbjudit. 
 
 
Från medarbetarundersökning: 
Jag upplever att Sävsjö kommun uppmuntrar mig 
till en god hälsa genom det friskvårdsarbete som 
bedrivs? 

90 % instämmer med påståendet. 

Friskvårdsombud 

Sävsjö kommun har idag ca 70 friskvårdsombud 
ute i verksamheterna. De har i uppdrag att tillsam-
mans med chef och personalavdelningen driva 
friskvårdsarbetet för sin arbetsplats. Friskvårdsom-
buden får två gånger om året kompetensutveckling 

som samordnas av personalavdelningen. 
Vårens utbildning hade två teman, där det ena var 
att diskutera kommunens friskvårdsförmåner och 
det andra var en föreläsning om Butiken i teorin 
som skedde i samarbete med Smålandsidrotten. 

Vid detta tillfälle deltog 46 personer. Utbildningstill-

fället under hösten bestod av en föreläsning med 
Anders Lönedal med temat ”Du mår som du an-
das”. Även vid detta tillfälle deltog 46 personer. 
Temat andning är något som vi kommer att arbeta 
vidare med under 2014. 
 

 

 Aktivitet                                                                                        2012              2013 
Badkort     84 70 
Träningskort på företagshälsan   237 255 
Friskvårdskuponger    --- 593 

Corepass     29 57 
Jympapass     59 35 
Motionstävlingar    255               260 
KortVasan/StafettVasan    33 16 
Sävsjö stadslopp                                                                               47                 43__ 
Total                                                                                                  537               1029 
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Hälsobedömningar  

Under 2012 började kommunen använda 
företagshälsans instrument som kallas häl-
sobedömning. Nedan redovisas hur många 

som tagit erbjudandet att genomföra en häl-
sobedömning under 2013. 

 
71 % genomförde hälsobedömningen av de 
som fått erbjudandet  
Antalet som upplever sig fysiskt aktiva har 
sjunkit 4 % mellan 2012 och 2013, samsti-

digt som både BMI och midjemått över 
gränsvärdet ökat med 4 respektive 12 %. 2 
% fler 2013 än 2012 upplever att de har 
god hälsa. 

Hälsotal 

I den personalpolitiska handlingsplanen föl-

jer vi två hälsotal.  

Hälsotalen avser årsarbetare. 
 
Hälsotal 1 
Andelen tillsvidareanställda som inte haft en 
enda sjukdag under året ska fortsätta att 
öka alternativt ligga kvar på samma nivå. 

 
Hälsotal 2 
Andelen tillsvidareanställda som har haft tre 
sjukdagar eller färre under året ska fortsätta 
alternativt ligga kvar på samma nivå.  
 
Båda hälsotalen visar att frisknärvaron har 

sjunkit. 

Personalöversikt 

 

                                        2013             
Erbjudna  357  
Genomförda  256 

 

 Nyckeltal från hälsobedömningarna %     2012               2013                                             

Fysiskt aktiva   83  79 

Upplever god hälsa  83  85 
BMI över normalintervall  51  55 

Midjemått över gränsvärde  30  42 

 
Hälsotal 1  49 % 46 % 
Hälsotal 2  17 %             15 % 

                                        2012               2013            

Gunnar Wetterberg 
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Den totala sjukfrånvaron för året har ökat. Under 
februari 2013 var sjukfrånvaron uppe i 7,38 %. 
Under denna period toppade hela Sveriges sjuk-

frånvarostatistik med höga procentsiffror. Därefter 
kan vi dock se att sjukfrånvaron börjar gå neråt 
igen. 
 
 
 
Antalet långtidssjukskrivna har ökat i kommunen. 

Detta kan bero på att många typer av sjukdomar 

kräver lång medicinsk rehabilitering, innan vi kan 
påbörja den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron räknas enligt SKLs riktlinjer. 
 

 

 

Långtidssjukskrivna - över 60 dagar                    2012               2013  
 
Total % 65 72 

I november 2013 arrange-
rades en äldrekonferens 
där Peter Westlund och 
Gunnar Wetterberg bjudits 

in. 
 
Hälsans betydelse för ett 
”rikt” äldre liv var centrala 
frågor i föreläsningarna. 

Peter Westlund 
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Sjukfrånvaron är totalt sett högre bland 
kvinnor i kommunen, även per förvaltning i 
samtliga förvaltningar. 
  

De yrkeskategorier där sjukfrånvaron är 
högst är: 
Undersköterska 
Personlig assistent 
Barnskötare 
Förskollärare 

Sjuksköterska 
Vårdare 
Lokalvårdare 
Ekonomibiträde 
Lärare årskurs 1-7 
Elevassistent 

Rekrytering och kompetensförsörj-

ning 

Sävsjö kommun ska vara en attraktiv ar-
betsgivare både vad gäller att rekrytera nya 

medarbetare och att behålla och motivera 
befintliga medarbetare. Genom att vara en 
attraktiv arbetsgivare kan Sävsjö kommun 
attrahera kompetenta medarbetare och där-
med bedriva en bra och effektiv verksam-

het. 
 
Rekrytering av nya medarbetare är en stra-
tegisk kompetensförsörjningsfråga. Att re-
krytera nya medarbetare är vidare en kom-
petens- och tidskrävande uppgift, som 

måste genomföras på ett professionellt sätt 
med hög kvalitet, vars resultat måste be-
traktas som en långvarig och omfattande 
investering.   
Av alla annonserade tjänster 2012 var 29 % 
deltidstjänster och resterande 71 % heltids-
tjänster. 2013 har antalet annonserade del-

tidstjänster minskat till 24 % och motsva-
rande heltidstjänster ökat till 76 %.  
 
 

Personalöversikt 

Sjukfrånvaro i % fördelat på kvinnor och män 

 

 

 

Rekrytering 

Antal annonserade tjänster per år.  

 
 

 Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare 

Heltid 12 32 21 48 
Deltid 14 9 14 9 

Deltid/heltid   0                   11                 0                   1 
Total 26 52 35 56 
Total/år          78           91  

Omfattning              2012                               2013 
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2013 var det en minskning på totalt 564 ansök-
ningar i jämförelse med 2012 samtidigt som fler 
tjänster annonserades. I snitt var det 27 sökan-
den per utannonserad tjänst 2012, siffran sjönk 

till endast 14 ansökningar per tjänst 2013. Resul-
tatet visar tydligt att Sävsjö kommun måste ar-
beta vidare med att marknadsföra sig som attrak-

tiv arbetsgivare. Ju bredare urval, desto större 
odds att hitta rätt person till rätt plats. 
Däremot har antalet ansökningar via det systemet 
Offentliga jobb ökat, från 93 % 2012 till 96 % 

2013.  

Personalomsättning 2013 

Nyanställningar under perioden 67 
Antal som slutat under perioden 74 
 
Kommunen har en total personalomsättning på 

7,4 % vilket är en ökning med 0,7 % från 2012. I 
jämförelse med de övriga höglandskommunerna 

har Sävsjö kommun lägst personalrörlighet. 

Kompetensutveckling 

Det är viktigt att förvalta de kunskaper som finns i 
kommunen idag och för att följa med i utveckling-
en ständigt fortsätta kompetensutveckla våra 

medarbetare.  
 
Från medarbetarundersökning: 
Jag ges den möjlighet till kompetensutveckling 
som mitt arbete kräver? 
 
86 % instämmer med påståendet. 

Framtida kompetensbehov 

Utifrån de väntade pensionsavgångarna behövs 
kompetens främst i nedanstående yrkeskatego-
rier. Under perioden 2014-2018 behöver vi rekry-
tera. 
 

30 Undersköterskor  
21 Vårdare  
12 Ekonomibiträden  
9 Personliga assistenter  
7 Förskollärare 
7 Lågstadielärare 
4 Sjuksköterskor 

4 Mellanstadielärare 
Totalt: 92 

 

Introduktion för nyanställda 

Introduktion är en grund i den fortsatta utveckl-
ingen och målet med introduktion är att medarbe-

taren så snabbt som möjligt ska få kännedom och 
kunskap om sina nya arbetsuppgifter och sin nya 

arbetsplats, samt få kännedom om verksamhet-
ens och kommunens övergripande mål. Det är 
närmaste chef som ansvarar för att medarbetaren 
får en bra arbetsplatsnära introduktion. 2012 bör-
jade kommunen även med kommunövergripande 

introduktion för nyanställda två gånger om året. 
Nedan redovisas antalet som deltagit i den kom-
munövergripande introduktionen. 
 
Deltagare får fylla i en utvärdering av introdukt-
ionstillfället. 

Från utvärderingen: 
Hur tycker du att introduktionsdagen har varit 

som helhet?  
(0 = gav inget – 100= Mycket givande) 
 
2012 blev omdömet 73 poäng i snitt. Under våren 
och hösten 2013 blev omdömet 66 poäng. 

 
 

Digitala  1711 1225  
Pappersformat 134 56 

Antal ansökningar              2012              2013            

 

 
Kommun                         Aneby             Eksjö            Nässjö              Vetlanda             Sävsjö 

 

 
Personalomsättning            10 %             8,1 %           10,1 %               9,6 %                7,4 % 

 
 

Deltagare  32 35 

Antal                                2012             2013 
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Politisk ledning 

Kommunfullmäktiges presidium 
 
Ordförande Ingvar Jarfjord (c) 
1:e vice ordförande  Christer Sjögren ( S) 
2:e vice ordförande Bo Nilwall ( m ) 

Kommunens organisation 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 
2011- 2014 

Kommunstyrelsen 

Centerpartiet 7 Ordf. Stefan Gustafsson (kd) kommunalråd 
Folkpartiet 2 1:e vice ordf. Mats Hermansson (m) 
Kristdemokraterna 9 2:e vice ordf. Ingvar Jarfjord (c) 
Miljöpartiet 0 3:e vice ordf. Kenneth Ohlsson (s) 
Moderata samlingspartiet 9 Gunnel Svensson (m) 

Socialdemokraterna 12 Christer Sandström (c) 
Sverigedemokraterna 4 Lena Persson ( s) 

Vänsterpartiet 2 Christer Sjögren (s) 
Totalt antal mandat 45 Arne Årevall(sd) 

http://www.savsjo.se/download/18.1fb73d75130021ffd10800023107/organisationsschema+pres+2012.pdf
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Grönt är skönt — livsstilsmässa på kulturhuset i augusti 
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Viktiga händelser under året 

Kommunfullmäktige har under året behand-

lat många ärenden.  
I samband med Budget 2013 gavs ett upp-
drag till samtliga nämnder och bolag att ta 
fram framtids/ strukturplaner. Syftet var att 

bättre och mer kostnadseffektivt kunna 
möta såväl dagens som morgondagens be-
hov. Kommunfullmäktige beslutade också 

om att ge ett besparingsdirektiv på sam-
manlagt 7,5 mkr till samtliga nämnder.  
Under vintern/våren 2013 pågick ett omfat-
tande arbete i förvaltningar och bolag med 
att arbeta fram framtids / strukturplaner. 
På kommunfullmäktiges sammanträde i maj 

månad togs beslut om de förslag som arbe-
tats fram. Ett axplock: 
 
att avveckla Ljungaskolan från befintlig för-

skoleklass till och med årskurs 3. 
 
att tekniska förvaltningen fortsätter arbetet 

med inventering av energibesparande åtgär-
der i kommunens byggnader. 
 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att 
i samråd med tekniska förvaltningen utreda 
vilka samordningsvinster i verksamheterna 
man tillsammans kan uppnå. 

 
att uppdra åt socialnämnden att tillsam-
mans med Sävebo AB redovisa ett förslag 
på ombyggnation av ”Apoteksfastigheten” 

till trygghetsbostäder. 
 

 
Förutom beslut om framtids/strukturplaner 
har ett flertal beslut tagits under året. Ne-
dan följer ett urval: 
 
att under 2013 öka kommunens resebidrag 
för studenter, boende och mantalsskrivna 

inom Sävsjö kommun som pendlar till studi-
eort utanför kommunen till att omfatta hela 
den verifierade resekostnaden. 
 
att besluta om respolicy för förtroendevalda 

 
att anta Affärsplan för turism i Sävsjö kom-

mun 
 
att tilldela extra resurser till förbättringsåt-
gärder på det enskilda vägnätet. 
 

att anta ett kostpolitiska program 
 
att säkra landsbygdens villkor i kommunala 
beslut genom att arbeta fram en checklista 

för att underlätta det strategiska lands-
bygdsarbetet. 
 

att anta detaljplan för Vallsjöbaden, Torset, 
mfl. 

 
att anta detaljplan för del av Lundby 2:19 i 
Vrigstad i syfte att skapa attraktiv tomtmark 
för småhusbebyggelse. 
 
att godkänna medfinansiering för att ge-

nomföra vandrande skådespel i Komstad.  

 
att anta förslag om förstudie gällande ny 
anslutning av väg 761 till väg 127 och nytt 
handels- och industriområde i Sävsjö- 

 

att besluta om bidrag till installation av 
hjärtstartare i Vrigstad och Rörvik. 
 
att godkänna en ny arbetsmiljöpolicy 
 
att godkänna fastighetsreglering avseende 

Sävsjö Eksjöhofgård 7:1 och Sävjsö Aleholm 
1 syfte att underlätta för utökning av indu-
stribyggnation. 
 
att anta strategi för Sävsjö kommuns inter-
nationella arbete 
 

att anta reviderat förslag till nya ”Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Sävsjö Kom-
mun” 

Personal 

Ingen personal anställd  

Ekonomisk analys 

Bokslutet redovisar ett resultat i enlighet 
med budget. 
 
Kommunalt partistöd betalades ut till de 

politiska partier som var representerade i 
kommunfullmäktige. Grundstödet till samt-
liga partier är 10 000 kronor och ett man-
datstöd på 7 000 kronor per mandat 

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

Ingvar Jarfjord 

Ordförande 

Första spadtaget  

Landshövdingen besöker Sävsjö 

Korta fakta 2013 
 

Verksamhet: 

Kommunens högsta 

beslutande organ 
 

 

 

Antal ledamöter 

i nämnden: 45 

 

Nämndkostnad per 

invånare: 87 kr / inv. 

 

 
Antal anställda: 0 

 

 

Investeringar 2013: 

0 

 

 

Budgetavvikelse:     

+ 0,3 %  
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Nämndöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter 0 0 0 
Personalkostnader 244 301 243 
Kapitalkostnader 0 0 0 
Övriga kostnader 714 670 659 

Resultat/Nettokostnad 958 971 902 
    

 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Antal ordinarie ledamöter 45 45 45 
Antal ersättare 25 25 25 
Antal sammanträden 9 9 10 
Antal ärenden = totalt § 148 134 148 

 

Uppvaktning vid årets sista kommunfullmäktigeden 16 de-
cember 2013 
 
 

Elna Nilsson uppvaktas av Ingvar Jarfjord på sin 90-årsdag 
den 19 februari 2013 
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Måluppfyllelse 

Varje år fram till 2020 ska vi ha en befolk-

ningsökning på minst 50 personer 

För 2013 kan vi konstatera att vi nått detta 

mål. Sävsjö ökade med 125 nya kommunin-
nevånare. 

I SKL:s undersökning av kommunala webb-
platser ska vi ligga bland de 100 bästa kom-
munerna i landet.  

För 2013 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 kommunens 

invånare ska i snitt understiga 25 dagar. 
(Etappmål år 2014 är 29 dagar)  

Utvecklingen har varit  positiv i kommunen 
de senaste åren. År 2012 bröts däremot 
trenden och även år 2013 är siffran något 
högre. 
Sävsjö kommun hade totalt 29,4 sjukdagar i 

snitt. 
Männen ligger på en lägre nivå, 24,1 dagar 
medan kvinnorna har 35,1 sjukdagar. 
 

Viktiga händelser under året 

Nedan följer ett antal händelser som beskri-
ver en del av vad som hänt under 2013. 
 
Nya detaljplaner har arbetats fram bland 
annat har området kring Vallsjön detaljpla-
nelagt i en första etapp. 
 

Under våren arrangerades mässan Klimat 
Smart i Sävsjö. 
 
I juni invigdes Sävsjös första tankställe för 
närproducerade biogas. 
 

En ny näringslivsorganisation genomfördes 

och en ny näringslivsenhet skapades under 
utvecklingsavdelningen. 
 
Kommunledningskontoret har genomgått en 
organisationsförändring under året och be-
står nu av avdelningarna: utveckling  och 

näringsliv, ekonomi - och upphandling samt 
personal och kommunikation. 
 

Under hösten ordnades en äldrekonferens 
med syfte att vi måste arbeta tillsammans 
för att möta de framtida demografiska ut-
maningarna. 

 
Flera marknadsföringsaktiviteter har genom-
förts  i samband med att Sävsjö deltog i Tv-

programmet ”Det Stora Matslaget” För att  
lyfta fram de lokala matproducenternas 
gjordes en bok. 
 

På landsbygden har flera områden under 
året fått utbyggd fiberuppkoppling, bland 
annat Hjärtlanda, Möcklehult och Kännes-
tubba. 
 
Flera friskvårdssatsningar har genomförts 

där friskvårdskuponger till de anställda är 
ett exempel. 
 
Flera utbildningsinsatser har genomförts, 

ekonomiskola 1, arbetsmiljöutbildning 
(BAM) och upphandling är några exempel. 

Personal 

Under året har vi haft stora utmaningar i 
personalomsättning då utvecklingschefen 
och exploateringsingenjören varit föräldrale-
diga. Utöver detta har sjukdomar ställt 
hårda  utmaningar på den redan pressade 

personalen. Två förstärkningar inom inform-
ation och kommunikation har tillkommit un-
der året. 

Ekonomisk analys 

Kommunstyrelsen som helhet uppvisar ett 

positivt resultat på 230 tkr. Personalkostna-
derna ligger i linje med  budget . Bred-
bandsprojekt har påverkat både intäkter och 
kostnader ( med samma belopp). Projekten 
utförs av Savman medan kommunen står 
som projektägare. Kostnader för närtrafik 

och resebidrag till studerande har ökat pga 
att bidragsreglerna för resande har ändrats 
under året.  
 
 

 
 

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

Stefan Gustafsson 

Ordförande 

Per Thörnqvist 

Kommunchef 

Korta fakta 2013 
 

Verksamhet: 

Kommunstyrelsen är 

kommunens ledande 
politiska förvaltningsor-

gan 

 

 

 

Antal ledamöter 

i nämnden: 9 

 

Nämndkostnad per 

invånare:  
3059 kr 

 

 

Antal anställda: 

34 tillsvidareanställda 

 

Investeringar 2013 

3 349 tkr 

 
 

Budgetavvikelse: 

+ - 0 ( +230 tkr) 
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Det gamla tingshuset—en del av det nuvarande 

Kommunalhuset. 

Nämndöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter 31 785 22 292 24 947 
Personalkostnader -20 468 -20 445 -21 642 
Kapitalkostnader -575 -558 -610 
Övriga kostnader -44 293 -35 070 -33 279 

Resultat/Nettokostnad -33 551 -33 781 -30 584 

 

Framtiden 

Fortsatt arbete för att stärka näringslivssamarbete i 

kommun och för att öka nyföretagandet. 
 

Under 2014 färdigställs väg 761 mellan G.a Hjälmse-
ryd och Stockarydsterminalen. 
 
Sävsjö kommuns VA-plan kommer att färdigställas. 
 

Kommunen driver Möteplats Sävsjö– en kafémötes-
plats för nyföretagarfrågor, energirådgivning, turist-
och kommuninformation. Inte minst ett informations-
center för Jubileumsåret 2014. En jubileumsbok med 
Sävsjö kommuns historia är under framtagande. Stat-
ionsområdet mellan Kommunalhuset och järnvägen 

kommer att förnyas, med fler parkeringsytor och ett 
iordningsställande av parkområdet. 

En av rätterna som serverades i 

TV-programmet ”Det stora mats-
laget” . Sävsjö kom på en hed-

rande tredjeplats 

Lokala matproducenter i 
Sävsjö beskrivs i boken 
”Smaker runt Sävsjö”. 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Antal sammanträden 10 11 11 
Antal ärende = totalt § 198 181 202 
Antal leverantörsfakturor 26 381 26 029 25 626 
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Måluppfyllelse 

Mål 1 

Att alla förskolor har en tydlig profil. 
 
Resultat: Under 2012 öppnade förskolan 
Fantasia och den är Reggio Emiliainspirerad. 

Övriga förskolor är på gång med profilering-
ar. 
 

Mål 2 
 
MåAtt 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 plats 21 
av 156  kommuner i SKL:s trygghetsenkät 
( 2012) åk 8.Sävsjö kommun rankade 67 av 
160 kommuner i SKL:s trygghetsenkät 

( 2012) åk 5. 

Mål 4 

Att resultaten i grundskolan är rankade topp 
20 i Sverige 
 
Resultat: I 2012 års resultat var Sävsjö ran-
kat 115 av 290 kommuner i SKL:s samman-

vägda resultat. (2013 års ranking kommer i 

mars) 

Mål 5 

Att minst 95 % är behöriga till gymnasiet. 
 
Resultat: 2013 var 88 % behöriga till gym-

nasiet (85% 2012 och 80% 2011) 

Mål 6 

Att antalet elever på Aleholm (gymnasiet) 
motsvarar 80 % av årskullarna 
 
Resultat: 80,6 % av årskullen skrevs in på 

Aleholm höstterminen 2013 

Mål 7 

Att gymnasiet är rankat topp 10 i Sverige. 
 
Resultat: Ej mätbart, jämförelsen görs ej 
längre. Slutbetyg inom 3 år – ranking plats 
18 av 290 kommuner. Meritvärde (betyg) – 
ranking plats 16 av 290 kommuner. 

Mål 8 

Att det genomförs minst en yrkes-utbildning 
utifrån näringslivets behov. 
 

Resultat: Nej 

Mål 9 

Att väntetiden för att läsa grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning är mindre än 
6 månader. 
 
Resultat: Väntetiden är kortare. 

Viktiga händelser under året 

Politisk verksamhet/övergripande administ-
ration 
Året har inneburit ett fortsatt intensivt ar-

bete med implementeringen av de stora re-
formerna gällande bl. a. nya ämnesplaner, 
nya läroplaner, nytt betygssystem och ny 

skollag.  
 
Under 2012 beslutades det om en skolplan 
som beskriver vilka strategier vi behöver 

arbeta med för en högre måluppfyllelse.  
 
Skolinspektion genomförde hösten 2012 en 
granskning av alla våra verksamheter. Re-
sultatet var övervägande positivt men det 
fanns en del förbättringsarbeten att göra. 
Åtgärder har tagits fram för att komma till 

rätta med dem. Dessa åtgärder har nu god-
känts av Skolinspektionen. 

 
Sommarskola har genomförts under två 
veckor för högstadie- och gymnasieelever. 
 

Skolövergripande 
Den skolövergripande verksamheten ligger 
till stor del ute på olika resultatenheter 
såsom skolskjutsning på planerings-
avdelningen samt kost, lokalvård och vakt-
mästeri på tekniska förvaltningen. Det som 
finns kvar är skolläkare, skolpsykolog (hyrs 

in), talpedagog, IT-pedagog och en liten del 
av administrationen.    
 

Ett förbättringsarbete pågår för att stärka 
upp kontrollen och styrningen i resultaten-
heternas styrgrupper.  
 
Ett nytt resursfördelningssystem med ambit-
ionen om en rättvisare fördelning har arbe-
tats fram och trätt i kraft inom grundskolan i 

samband med läsårsstart hösten 2013.     

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

Anna-Karin Yngvesson 

Ordförande 

Tord du Rietz 

Förvaltningschef 

Korta fakta 2013 
 

Verksamhet 

Pol vht, gem admin 

Skolövergrip vht 
Förskola, fritidshem 

Grundskola f-klass 

Gymnasieskola 

Musikskola 

 

Antal ledamöter 

i nämnden: 9 

 

Nämndkostnad per 

invånare: 
22 783 kronor 

45,34 % av samtliga 

nämnders nettokostnad 

 

Antal anställda: 

347 st 

 

Investeringar 2013: 

4 107 tkr 
 

Budgetavvikelse: 

+0,01% (2 435 tkr) 
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I Sävsjö kommun ska barn känna sig trygga och 

må bra.  

Ett omfattande arbete har lagts ner på 
att implementera de nya reformerna och 
förbättra resultaten i skolan. 
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Grundskola/förskoleklass/särskola 
Inom grundskolan, från förskoleklass till års-
kurs 9, finns 1 189 elever i kommunens sko-
lor. Utöver detta finns 85 elever i friskolan 

Sävsjö kristna skola. 
   
Utveckling mot ökad måluppfyllelse samt 

implementeringen av de nationella refor-
merna har varit och är fortfarande i fokus 
inom grundskolan. För att fler elever ska nå 
målen så genomförs det en rad olika ut-

vecklingsarbeten allt ifrån specifika förbätt-
ringar i olika ämnen till mer generellt rö-
rande t.ex. kvalitetsarbete och bedömnings-
arbete.  
 
Det har pågått ett intensivt arbete med att 

implementera den beslutade skolplanen. Det 
har också påbörjats en hel del förbättrings-
arbete utifrån strategierna för ökad målupp-
fyllelse i skolplanen.  

  
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 och 2 i hela kommunen. 
Från nästa år ingår även elever från försko-
leklass och årskurs 3. Eleverna utrustas med 
en dator per elev. Metoden har i andra kom-
muner visat förbättrade skolresultat för alla 
men allra mest för pojkarna. 

 
Vårterminen 2013 beslutades att Ljungasko-
lan skulle läggas ner. Skolan startade 1925 
efter flera års stor efterfrågan på skola. Före 

1925 ”traskade” barnen till skolan i 
Komstad. Från hösten 2013 ”traskar” de 

flesta barnen till Vallsjöskolan. Den har blivit 
en skola med parallellklasser i varje årskurs 
från förskoleklass till årskurs 6.    
 
Särskolan är belägen på Hägneskolan för F-
6. Sedan hösten 2012 går de få elever som 
tillhör årskurs 7-9 tillsammans med eleverna 

på Aleholm. Särskolans elever kan efter 
överenskommelse med vårdnadshavarna 
ibland välja att gå i grundskoleklass men 
läsa efter särskolans kursplan.  

 
Lärarförbundet gör årligen en under-sökning 
om ”Sveriges bästa skolkommun”. Under-

sökningen tar hänsyn till många faktorer 
bl.a. skolresultaten och vilka satsningar 
kommunerna gör inom skolan. Sävsjö place-
rade sig på 59:e plats vilket är en stor för-
bättring från 2011 då placeringen var 134 
av landets 290 kommuner. Placeringen inne-

bär trea i länet och etta på Höglandet. 
 
Aleholm 
Återigen utmärkte sig Sävsjö kommun som 

en av Sveriges bästa gymnasie-kommuner 
med en hög rankning i SKL:s ranking även 
om vi ser en liten nedgång.  

 
De minskade elevkullarna har satt sina spår 
på Aleholm. Trots eller tack vare ett gediget 
arbete med marknadsföring har andelen 

elever på Aleholm ändå varit konstant.        
 
Vuxenutbildningen är fortsatt stor.  
SFI, svenska för invandrare, har ökat till att 
under 2013 ha 135 elever och grundläg-
gande och gymnasial vuxen-utbildning hade 

ca 110 heltidsstuderande. Den eftergymna-
siala utbildningen är i stort sett obefintlig.     
 
På Aleholm får alla nya gymnasieelever i 

årskurs 1 en egen dator som pedagogiskt 
hjälpmedel. Detta inleddes hösten 2012. 
 

Musikskola 
Den kommunala musikskolan står öppen för 
grundskolans alla elever. Det är 288 elever 
som fått undervisning i musikskolan under 
2013.  
 
Undervisningen bedrivs delvis på skoltid, 

genom att eleverna går ifrån ordinarie lekt-
ioner, och är då förlagd till respektive skola. 
En hel del undervisning äger dock rum utan-
för skoltid, på eftermiddags- och kvällstid. 

 
 

Förskola, familjedaghem, fritidshem 
Det är fortsatt hög efterfrågan på våra plat-
ser inom förskolorna och familjedag-
hemmen i kommunen.  
 
I november 2012 flyttade tre avdelningar in 
i nyrenoverade lokaler i fd Kristina-skolan. 

De tre avdelningarna bildar förskolan Fanta-
sia och den är inspirerad av Reggio Emilia-
pedagogiken.   
 

Det finns 25 förskoleavdelningar och 6 dag-
barnvårdare i kommunen. Dessutom finns 
två enskilda förskolor, Tussilagon och Tinge-

ling. Fritidshemmen är förlagda på våra F-6 
skolor samt på Tussilagon och på Sävsjö 
kristna skola. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Framtidsmässa 

Arbeten från förskolor och skolor om miljöarbete 
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Personal 

För att lyckas med en ökad måluppfyllelse 
inom skolan är det av största vikt att ha 
välutbildad behörig personal. Detta gör att 

det är av stor vikt att befintlig personal får/
skaffar sig en konstant kunskapsutveckling i 
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. Lärar-
tätheten i våra skolor sjönk för några år se-
dan men den trenden har nu vänt. 2013 

ligger på lärartätheten 8,7 lärare per 100 

barn vilket är något bättre än rikssnittet. 

Ekonomisk analys 

 

Bokslutet visar ett överskott på 2,4 miljo-
ner. Under året har ett intensivt arbete med 
täta ekonomiuppföljningar pågått, för att 
komma tillrätta med ekonomin inom förvalt-
ningen.  
 

Huvudorsaken till överskottet är Aleholms 
avvikelse på +1,2 miljoner. De har under 
året arbetat med att anpassa sina personal-

kostnader till ett befarat underskott gällande 
de interkommunala ersättningarna, vilket de 
lyckats med. Dessutom har intäkterna varit 
högre än budgeterat på några poster.  

 
Orsaken till grundskolans överskott är 
främst att intäkter från Migrationsverket för 
asylsökande elever varit större än budgete-
rat.  
 
Förskolan visar ett underskott avseende 

personalkostnaderna på 800 tkr, vilket beror 
på de extraavdelningar som fortsatte sin 
verksamhet även under hösten 2013. Un-

derskottet vägs upp av fritidshemmens per-
sonalkostnader som avviker med  
+250 tkr. 

 
Återhållsamhet inom skolövergripande verk-
samhet och central administration ledde till 
en positiv avvikelse på +800 tkr. 
 

Framtiden 

De nationella reformerna som infördes 
inför hösten 2011 kommer att kräva en 
fortsatt stor arbetsinsats de närmaste 
åren. Den del av reformen som är en 

extra stor utmaning är lärarlegitimation-

en som ska införas till 2015. I korthet 
innebär detta att läraren måste vara 
behörig i det ämne som den undervisar 
och sätter betyg i. Detta kommer att ge 
oss stora utmaningar och kostnader med 
våra förhållandevis små skolor.  

 
Lokalerna på flera av våra skolor behö-
ver renoveras och upprustas för att 
möta morgondagens utbildningar och 
elever.    
 

Förskolans behov av platser fortsätter 
att öka framförallt i Sävsjö tätort. Pla-

nen är att bygga ut Spångens förskola 
med två avdelningar under 2014-2015.  
 
Gymnasieskolan kommer att fortsätta 
arbetet med de goda resultaten och för-

söken att öka andelen elever.  
Grundskolan kommer att arbeta inten-
sivt med att nå högre måluppfyllelse.  
Den nya skolplanen mot 100 % mål-
uppfyllelse kommer att prägla arbetet på 
ett positivt sätt.  
 

Krafttagen som skett på många olika 
sätt för att komma tillrätta med ekono-

min har gett resultat. De kommande 
åren gäller det att arbeta för att bibe-
hålla en budget i balans.  

Barn- och utbildningsnämnden 
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Framtidsmässa 

Sävsjö- 

En barnvänlig kommun. 

Nämndöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter -28 535 -23 310 -25 573 
Personalkostnader 157 881 158 523 154 033 
Kapitaltjänstkostnader  3 172 3 172 2 262 
Övriga kostnader 117 390 113 941 118 514 

Resultat/Nettokostnad 249 908 252 326 249 236 

 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Antal barn i förskola och  
familjedaghem 494 457 445 
Antal elever i fritids 353 357 338 
Antal elever i förskoleklass 116 113 114 
Antal elever i grundskolan 1073 1060 1065 
Antal gymnasieelever  285 305 331 
Antal gymnasieelever i andra 
kommuner 203 205 195 
Antal elever Sävsjö kristna skola 85 84 89 
Antal barn förskolan Tussilagon 32 35 32 
Antal barn förskolan Tingeling 20 20 17 
Antal lärare i grundskolan 
heltid/100 elever 8,7 8,5 8,4 
Total nettokostnad förskola och 
familjedaghem (kr) 95 145 96 353 96 635 
Total nettokostnad fritids (kr) 33 563 34 462 36 300 
Total nettokostnad grundskola (kr) 90 011 88 718 86 471 
 - varav undervisning 40 121 38 026 37 408 
Total nettokostnad Aleholm gy (kr) 112 743 117 157 90 946 
 - varav undervisning 59 574 62 562 58 523 

 

Framtidsmässan är ett återkom-

mande arrangemang  

En vanlig dag i Sävsjö 
2013  

Musik är härligt! 

En vanlig dag i Sävsjö går 
Kalle till musikskolan för att 
spela upp sin pianoläxa.  

288 elever fick undervisning i 

musikskolan under 2013. 
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Måluppfyllelse 

Äldre ska med värdighet och respekt tillhan-
dahållas behovsanpassad, god och trygg 
vård/omsorg 

Mäts i Socialstyrelsens årliga nationella bru-

karenkät inom vård och omsorg om äldre. 
NKI (NöjdKundIndex) skall vara högre än 80 
för både äldreboenden och hemtjänst. Vid 
redovisning av NKI för 2013 har hemtjäns-
ten i Sävsjö NKI 96 (rikssnitt 88) och äldre-
boenden NKI 87 (rikssnitt 83).  

 
Personer inom vård– och omsorg ska erbju-
das god och säker hälso-och sjukvård. 
 
Resultat i Öppna Jämförelser: Tre eller fler 
psykofarmaka hos äldre 10,2 (plats 191 i 
riket), brytpunktsamtal vid palliativ vård 

84% (plats 3 i riket), antal personer med 
fallskada per 1000 inv, 49 (plats 22 i riket).  
 

Den enskildes valfrihet vid utformningen av 
insatser ska ökas 

Sedan 2011 finns privat utförare av hem-

tjänst enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) 

som erbjuder hemtjänstinsatser inom Säv-
sjö med omnejd.   

Individ- och familjeomsorgen skall vägleda 
den enskilde till att med egna resurser leva 
ett självständigt liv 

Mätning: Mindre än 50 % av biståndssö-

kande skall erhålla löpande socialbidrag 
längre än 6 månader.  Under 2013 uppbar  
34 % av de biståndssökande socialbidrag 
längre än 6 månader (Motsvarande siffra 
2011 var 42,3%) 

 

Personal 
Verksamheten har från årsskiftet utökats 
med personal till hemsjukvården (samt 
några nya LSS-ärenden) och antalet tillsvi-
dareanställda uppgick vid årsskiftet till 465 
(Omräknat i årsarbetare 391,2). En ökning 

av sjukfrånvaron med c:a 1 % oroar. Frågan 

om ökande stress i arbetet bör undersökas 
vidare. 
 
Socialtjänsten sysselsätter många olika yr-
keskategorier med både högskole- och gym-

nasiebakgrund. Förvaltningen som helhet 
har låg personalomsättning med god per-
sonkontinuitet i verksamheten, och brukar-
nas omdöme om personalen resulterar i 
toppnoteringar i Öppna Jämförelser. 
 
Genomförda utbildningsinsatser har främst 

varit lokala föreläsningar eller utbildningar 

inom ramen för FoUrum på länsnivå. Sär-
skilda stimulansmedel har utgått från rege-
ringen till kompetensutvecklingssatsning för 
socialtjänstens barn- och ungdomshandläg-
gare. 
 

Ekonomisk analys 
Socialförvaltningens budgetproblem under 
2013 har främst handlat om att försörj-
ningsstödskostnaderna fortsatt att ligga på 
en hög nivå. Även om Sävsjö i jämförelse 

med grannkommunerna bl.a. genom aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder klarat att motverka 
en fortsatt uppgång av kostnaderna, och 

tvärtom sänkt den i förhållande till 2012, 
innebär detta att den alltför låga försörj-
ningsstödsbudgeten överskridits.  

 
Inom äldreomsorgen har kontot för nattper-
sonal på Högliden varit underbudgeterat och 
lett till överskridande, liksom hemtjänstkon-
tot.  
 
Vid kommunfullmäktiges behandling av de 

s.k. framtidsplanerna 2013-05-27 reducera-
des socialnämndens budgetram för 2013 
med ytterligare 2 000 tkr. Därmed fördes 

ett omfattande sparbeting till nämndens 
redan pressade budget. 
 
När det under hösten framkom att tekniska 

förvaltningens resultatenhet för kostverk-
samhet fick ett ännu större underskott än 
som tidigare beräknats, ökades nämndens 
sparbeting ytterligare med c:a 650 tkr. 

Socialnämnden 

Socialnämnden har ansvar för kommunens socialtjänst. Verksamhetsområden är äldre- 
och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning och arbetsmark-
nadsåtgärder.   

Nämndens uppgifter är reglerade i bl. a socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lag 
om vård av unga, lag om vård av missbrukare, lag om stöd och service till funktionshind-

rade (LSS).  

Lilian Sjöberg Wärn 

Ordförande 

Anders Åberg 

Förvaltningschef 

Korta fakta 2013 
 

Verksamhet 

Politisk vht o gem ad-

ministration 
Individ- och familje-

omsorg 

Stöd till äldre 

Stöd till  

funktionshindrade 

 

 

 

 

Antal ledamöter 
i nämnden:  

9  

 

Nämndkostnad per 

invånare: 

19 480 kr 

 

Antal anställda: 

465 st 
 

Investeringar 2013: 

1 250 tkr 

 

 

Budgetavvikelse: 

+- 0 % ( 117 tkr) 
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God omsorg  
Äldreomsorgen ligger på topp i Sverige i 

mätningar om   
nöjda kunder. 
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Nämndens målsättning har under hela året 
varit att genom olika besparingsåtgärder und-
vika ett budgetöverskridande på grund av 

bl.a. försörjningsstödskostnaderna. En stor 
återhållsamhet med bl.a. tillsättning av vika-
rier har rått i alla verksamheter, och det re-

sultat som uppnåtts är frukten av hela perso-
nalens ansträngningar.  
 

Viktiga händelser under året 

Hemsjukvården kommunaliserades 2013-01-
01. Erfarenheterna från första årets verk-
samhet är i stort sett positiva, och både pati-
enter, samarbetspartners och personal be-

skriver att verksamhetsövergången gått bra.  
 
Även 2013 års upplaga av SKL:s och Social-
styrelsens Öppna jämförelser för äldreomsor-

gen får Sävsjö mycket goda resultat, och 
verksamheten utmärks av låga kostnader och 
hög kvalitet. Särskild bemötandefrågorna är 

viktiga och Sävsjö hemtjänst ligger på 8 plats 
i landet med 89 % av brukarna som uppger 
att de alltid blir bra bemötta. 
 
Sävsjö har tillsammans med länets övriga 
kommuner deltagit i projekt Ledningskraft 
med inriktning på de mest sjuka äldre. Pro-

jektet syftar bl.a. till att kommunerna skall 
registrera i olika kvalitetsregister inom äldre-
vården. Stimulansmedel från SKL och staten 
utgår om man uppnår goda resultat. Sävsjö 

toppade länets resultat 2012 och gjorde fort-
satt goda resultat även 2013 vilket har med-

fört att kommunen tillförts stimulansmedel 
även för år 2014 . 
 
Äldreomsorgens verksamhet har varit påver-
kad av stängningen av 8 platser på Görans-
gården i Vrigstad. Detaljprojektering har ge-
nomförts under hösten 2013 inför ombygg-

nation och modernisering av Göransgården. 
Själva ombyggnadsarbetet skall genomföras 
2014. Inför projektet har det rått intagnings-
stopp på Göransgården och antalet boende 
har under året minskat med c:a 8 personer. 

En tillfällig minskning av personal har skett i 
motsvarande omfattning. 

 
Framtiden 
stora utvecklingsuppdrag under de närmaste 

åren och bl.a. bestämmelsen om nationell 
värdegrund för äldreomsorgen innebär att 
äldres inflytande över hur insatser genomförs 

skall öka. Nationella riktlinjer inom demens-
vården som skjutits till 2015 kan innebära 
krav på nya arbetsmetoder och ökad beman-
ning.  

 
Kravet på ledningssystem för det systema-
tiska kvalitetsarbetet inom socialtjänsten in-

nebär bl.a. behov av utvecklade riktlinjer och 
arbetsrutiner inom de flesta av socialtjänstens 
verksamhetsområden.  
 

Arbetet inom projekt Ledningskraft för att 
utveckla vården för de mest sjuka äldre i 
samverkan med landstinget fortsätter under 
2014 med bl.a. utveckling av olika nationella 
kvalitétsregister. Prestationsersättning kan 
utgå. 

 
Den planerade ombyggnationen av Görans-
gården 2014 innebär en viktig modernisering 
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 
bl.a. bör en modell med ”hemtagningsteam” 
tas fram för att utveckla hemrehabiliteringen. 
 
Problematiken med otillräckliga arbetsledarre-
surser inom funktionshinderområdet kvarstår 

att lösa, och måste åtgärdas redan under 
2014. 
 
Även mot psykiatriområdet riktas statliga sti-

mulansmedel (PRIO-medel) under 2014 där 
modellen med prestationsersättningar tilläm-

pas. 
 
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 trygg-

hetslarm. 
 
Krisen på arbetsmarknaden bedöms fortsätta 
under 2014 och behovet av kommunala ar-

betsmarknadsinsatser kommer att sannolikt 
vara högt även under 2015.  Då flera utsatta 
grupper, bl.a. ungdomar och flyktingar, sak-

nar a-kassa kommer sannolikt efterfrågan på 
försörjningsstöd att ligga på en fortsatt hög 
nivå. 
 
Kommunens nya åtagande avseende ensam-
kommande flyktingbarn innebär utvecklande 

Socialnämnden 
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av en helt ny verksamhet i form av ett HVB-
hem för 8 ungdomar. En utmaning är att 

finna arbetsmetoder som bidrar till integrat-
ion 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 ut-
veckling av både förebyggande arbetssätt 
och olika former av öppna behandlingsinsat-
ser. 
 
Stora krav riktas också på att socialtjäns-

tens 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 evi-

densbaserad socialtjänst.  
 

 

Try

Vi ska ha en samhällsmiljö som är 

trygg för alla. 

Nämndöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter -96065 -73881 -83507 
Personalkostnader 201499 190241 186444 
Kapitalkostnader 1091 1090 1075 
Övriga kostnader 107147 96339 97239 

Resultat/Nettokostnad 213672 213789 201251 

 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
    
    
Försörjningsstöd, total kostnad 13301    13815 14251 
Icke, flyktingar, tkr 10566    10843 9622 
Flyktingar inkl introduktionsers,tkr 2735 2972 4629 
Placeringar 0-20 år familjehem    
Total kostnad 4890 5138 5051 
Antal placeringar per år 28 21 38 
Antal årsplatser 18,22 18,04 21,19 
Antal placeringsdygn 6649 6586 7735 
Vårdkostnad per dygn 735 780 653 
Institution, vuxna missbrukare    
Total kostnad 1761 2681 1709 
Antal placeringar per år 9 14 11 
Antal placeringsdygn per år 954 1725 809 
Vårdkostnad per dygn 1845 1554 2112  
Institution, barn    
Total kostnad 1918 1174 1315 
Antal placeringar per år 8 4 6 
Antal placeringsdygn 1255 603 978 
Vårdkostnad per dygn 1528 1947 1344 
Medicinskt färdigbehandlade    
Total kostnad 0 0 0 
Antal dygn 0 0 0 
Särskilt boende enl SoL    
Antal pensionärer över 65 år med 
plats i särskilt boende 145       129  141 
Vårdboende    
Kostnad per plats, tkr 521 523 528 

Kostnad per dygn, kr 1427 1432 1448 
Gruppbostad för dementa    
Kostnad per plats, tkr 625 617 603 
Kostnad per dygn, kr 1712 1691 1653 
Korttidsplatser, äldreomsorg    
Kostnad per plats 570 553 543 
Kostnad per dygn 1654 1918 1849 
Antal vårddagar 3445 2886 2935 
Hemtjänst    
Antal pensionärer över 65 år med 
hemtjänst i eget boende 286 300 266 
Andel(%)pensionärer över 65 år 
med hemtjänst 11,4 12,2 11,1 
Personlig assistans    
Antal ärenden 39 41 42 
Bruttokostnad LASS, tkr 50435 45975 45641 
Nettokostnad LASS, tkr 12144 11550 11724 

 

Under ett år i Sävsjö 2013 

2 506 personer av kommuninnevånarna i Säv-
sjö är 65 år eller äldre. Av de som bor i eget 
boende var det 286 pensionärer som fick hjälp 
via hemtjänsten under året. Det motsvarar 
drygt 11 % 
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Måluppfyllelse 

Att leverera ett gott dricksvatten 

Mindre än 10 % av samtliga vattenanalyser 

ska visa på tjänligt med anmärkning.  
För att säkerställa dricksvattenkvaliten så 
tas varje vecka vattenprover och resultatet 
följs upp för att justera dosering och hante-
ring av vattnet innan det når konsumenter-
na. Utfall 2013 , 3,6 %. 

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 2013 är 720 m 
och hela denna sträcka är byggd i Rörvik. 

Att maten som serveras ska vara god och 

uppskattad  

Vår ambition är att alla som äter av den mat 
som kostenheten serverar ska uppleva att 
man får en god mat i en trevlig miljö. Med 
hjälp av enkät-undersökningar ska mätvär-
den tas fram, nöjd kundindex (NKI) ska 
vara minst 3 2013 på en fyragradig skala. 

Utfallet 2013 blev 3,39 av 4.  

Viktiga händelser under året 

Under februari månad tilldelades tekniska 
förvaltningen en anmälan om otillåten di-

rektupphandling inom byggområdet från 

Konkurrensverket. Det har under året lagts 
väldigt mycket tid på att ta fram underlag 
samt att svara på skrivelser till Konkurrens-
verket. I slutet av året beslutade Konkur-
rensverket att preskriptionstiden hade gått 
ut för de avsedda projekt som anmälan 
gällde och inte vidare avsåg granska Sävsjö 

kommun. 
 
Alla enheter har under året arbetat med att 
ta fram avtal inom aktuella områden samt 
har utbildning inom LOU (lagen om offentlig 
upphandling) genomförts. 

 
I maj antog kommunfullmäktige det kostpo-
litiska programmet, Sävsjö kommuns ambit-
ioner för den mat som serveras inom skola 
och äldreomsorg.  
 
Tillsammans med Trafikverket har en omfat-

tande upprustning skett av det enskilda 

vägnätet.  
 
På genomfartsleden i Rörvik har det bytts 
VA-ledningar, ny gång- och cykelväg samt 

att trafiksäkerhetshöjande åtgärder har 
byggts. Projektet har utförts i egen regi i 
samarbete med Trafikverket. 

Personal 

Arbetsledare inom skog och park har an-

ställts. 
Chefer, ledare och skyddsombud har ge-
nomgått BAM-utbildning (bättre arbets-
miljö). 
Ledningsgruppen har arbetat fram en ar-
betsmiljöplan för förvaltningen. Under ar-

betsprocessen har fackliga organisationer, 
skyddsombud och medarbetare medverkat. 
En basgranskning har genomförts på tek-
niska förvaltningen inom områdena ledning 

och styrning, senhösten 2013  

Ekonomisk analys 

Förvaltningen redovisar ett överskott på  
742 tkr exkl. VA och avfall. Fastighetsenhet-
ens överskott på ca 800 tkr beror på att ar-
bete inte kunnat beställas/genomföras pga. 
avsaknad av avtal. 

Framtiden 

I rapporten från basgranskningen påtalades 
vikten av intern kontroll, dokumenthante-
ringsplan, ärende-hanteringssystem, pro-

cesskartläggning mm. Ledningsgruppen ar-
betar vidare med detta förbättringsarbete. 

Arbetsmiljöplanen kommer att imple-
menteras inom förvaltningen våren 2014. 
 

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

Stefan Gustafsson 

Maria Lund 

Förvaltningschef 

Korta fakta 2013 
 

Verksamhet 

Gata/Park 

Vatten och avlopp 

Fastighet 

Bostadsanpassning 

Renhållning 

Kommunalservice 

 

Antal ledamöter 
i nämnden:  

4 st 

 

Nämndkostnad per 

invånare:  

1 863 kr 

 

Antal anställda:  

120 st 

 

Budgetavvikelse  

+15,5 % ( 3 758 tkr) 

 

Trädgårdsmästare Stefan Lagerkvist 
avtackas. 
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Anläggning av gång-/cyckelväg 

Nämndöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter -151283 -145770 -153378 
Personalkostnader 47186 44905 48021 
Kapitalkostnader 33121 32816 37434 
Övriga kostnader 91413 92244 93506 

Resultat/Nettokostnad 20437 24195 25583 

 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Beläggningsunderhåll, kr/m2 0:91 1:17 1:17 
Vinterväghållning, kr/m2 1:23 1:31 1:48 
Barmarksrenhållning, kr/m2 0:63 0:75 0:88 
Gatubelysning, kr/ljp 602 664 635 
Skötselkostnad stb-väg, kr/lpm 10:38 10:52 12:40 
Skötselkostnad utfartsväg, kr/lpm 6:68 8:13 8:99 
Gårdsbelysning, kr/ljp 106 178 64 
Sopkärl, st 4729 4600 4650 
Hushållsavfall, ton 2110 2120 2072 
Tillagningskök, st 5 5 5 
Årlig städkostnad, kr/m2 247 222 209 
Lekparker, st 27 27 28 
Bidragsutbetalningar 
bostadsanpassning, tkr 1605 1830 1352 
Planerat underhåll fastighet, kr/m2 53:60 69:14 61:96 
Akut underhåll fastighet, kr/m2 16:94 16:95 15:16 
Rörliga kostnader fastighet, kr/m2 209.28 218:95 209:80 
Skogsavverkning, m3 fub. 4500 5100 4070 

 

Från årets framtidsmässa i Kultur-
huset i Sävsjö 
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Måluppfyllelse 

Mäta antalet årsarbetare vad gäller kommu-

nalt anställda fritidsledare. 

Från och med 1 januari 2013 har en sam-

ordnare av fritidsgårdsverksamheten på hel-
tid anställts inom kultur- och fritidsförvalt-
ningen. 

Mäta antalet deltagartillfällen i föreningsli-
vets aktiviteter för barn och ungdomar i ål-

dern 7-19 år. 

Under 2013 redovisades 64.555 deltagarak-
tiviteter. Vilket är en minskning med 7,9 % 
jämfört med året innan. 

Mäta antalet Öppet hus som arrangeras i 
föreningsregi. 

Under året har inget Öppet Hus arrange-
mang genomförts i föreningsregi. 

Viktiga händelser under året 

Arrangemang 

Kultur- och fritidsnämnden arrangerar Mu-

sikcaféserien med 8 högklassiska musikupp-
levelser under året i Kulturhuset. Dessutom 
har nämnden ekonomiskt stöttat olika före-
ningsarrangemang i kommunen. Exempel på 
detta är Teaterföreningen Va du Vill’s tea-
terverksamhet i Sävsjö, Julgransutdans-

ningsarrangemang, Nationaldagsfirande, 

Olika barnarrangemang i Kulturhuset, Kon-
sert i Vrigstad kyrka, Uppträdande i sam-
band med Vrigstad Marknad. 

Biblioteksverksamheten 

På biblioteket i Sävsjö har olika utställningar 
genomförts både i Galleriet samt i en speci-
ell glasmonter. Exempelvis, konstutställ-

ningar, hantverksutställningar, smideskonst, 
Arkivens dag. 
Föreläsningar har genomförts.  
Under 9 år har biblioteket anordnat ett hyll-

ningsprogram till årets nobelpristagare i lit-
teratur, vilket i år blev författaren Alice 

Munro, Canada 
 
För barn och ungdomar har bland annat ar-
rangerats sommarlovsläsning, bokmässa i 
samarbete med kommunens skolor, firande 
av biblioteksUgglan Herr Helges födelsedag, 

visning av filmen Hungerspelen i samarbete 
med fritidsgården och Hofgårdsskolan. 

Familjebadet 

Den nya vattenrutschbanan invigdes under 

våren.  
Utomhussimskolor genomfördes vid fyra 

friluftsbad. Den välbesökta inomhussimsko-
lan pågick som vanligt under 2 veckor i an-
slutning till midsommar. 

Fritidsgårdarna 

Fritidsgårdsverksamheten håller på att för-

vandlas till en plats där ungdomarna får 
möjlighet att ta initiativ och växa som män-
niskor. Bland annat har samarbete inletts 
med Jobbhuset i syfte att entusiasmera ung-
domar i enklare entreprenörsinriktade pro-
jekt. 

Exempel på några av fritidsgårdarnas speci-

ella aktiviteter är Läsprojekt, Graffittipro-
jekt, Skapande aktiviteter, Kioskgrupp, 
Cabarégrupp, Dansgrupper, E-sportlag, LAN, 
deltagande i DreamHack, Lisebergsresa, 
Knattediskotek, tävlingar mellan olika fri-
tidsgårdar. 

 
Föreningar 
För 13:e året i rad har kultur- och fritids-
nämnden delat ut diplom till idrottsförening-
ar och idrottare, som  
utfört beaktningsvärda idrottsinsatser. 
Under 2013 uppmärksammades  

Sävsjö Innebandyklubbs avancemang till div 

1 i innebandy (damer),  
Sävsjö Fotbollförenings avancemang till div 
4 i fotboll (herrar) samt  
Anton Carlsson, Vrigstad Motorklubb DM-
seger i motocross (senior).  

 
I slutet av mars genomfördes en förenings-
ledarutbildning på temat ”Mobbing och 
kränkningar inom idrotten, hur förebygger 
och motverkar vi det?” 

Kulturstipendium 

Stig Marz tilldelades Sävsjö kommuns kul-

turstipendium 2013. 

Motionera Sävsjö Kommun Runt 

För 24:a året har kultur- och fritidsförvalt-
ningen genomfört friskvårds- och motions-
arrangemanget ”Motionera Sävsjö Kommun 
Runt”. För perioden 1/2 - 31/12 2013 har 
deltagarna redovisat totalt            

11.585 timmars motionerande. 

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

Lars-Ejert Steifeldt 

Ordförande 

Esbjörn Jonsson 

Kultur- och fritidschef 

Korta fakta 2013 
 

Verksamhet 

Politisk verksamhet  

och administration 
Familjebad 

Idrotts-, fritids-  

och turistanläggningar 

Biblioteksverksamhet 

Bidragsverksamhet 

Fritidsgårdsverksam. 

Programverksamhet 

 

Antal ledamöter 

i nämnden: 7 
 

 

Nämndkostnad per 

invånare:  1 649 kr 

3,27 % av samtliga 

nämnders nettokostna-

der. 

 

Antal anställda:  
21  tillsvidare anställda 

 

 

Investeringar 2013: 

1 744 tkr 

 

 

Budgetavvikelse: 

+ 2,82% (408 tkr) 
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Övrigt 

Under året har gjorts några viktiga investe-
ringar på våra fritidsanläggningar. 

Ny kastbur har anlagts i anslutning till friid-
rottsanläggningen på Hofgårdsvallen. 
I Sävsjö Ishall har ny modern belysning in-
stallerats. 
Inom Sävsjö FritidsCenter och i anslutning 
till motionsspåret runt Eksjöhovgårdssjön 
har en friskvårdssatsning gjorts i form av ett 

utomhusgym. 

Personal 

Inom kultur- och fritidsförvaltningen fanns 
under året 17,2 totalt antal anställda 
(omräknat till antal heltider). Dessutom till-

kommer ca 20 timanställda personer. 
I januari månad tillträdde vår nyanställde 
samordnare av fritidsgårdsverksamheten. 

Ekonomis analys 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet 

redovisar ett överskott i verksamheterna 

med 408.000 kronor. 
Överskottet beror på ökade intäkter i verk-
samheterna samt lägre personalkostnader 

orsakat av längre  
sjukskrivningar och ej återbesatta vakanser. 

Framtiden 

Energieffektivisering vid olika energikrä-
vande idrotts- och fritidsanläggningar är 
fortfarande ett  
högprioriterat område de närmaste åren. 
Exempelvis bör uppvärmningen av 

Hofgårdsvallens omklädningsbyggnad kon-

verteras från direktel till fjärrvärme.  
 
För att kunna skapa bättre tränings- och 
matchförutsättningar för kommunens olika 
fotbollslag bör en konstgräsplan med belys-
ning anläggas i Sävsjö. 

 
Dessutom finns behov av ytterligare om-
klädnings- och duschutrymmen till Sävsjö 
Ishall och Hofgårdsvallens idrotts-
anläggning. 

 

 

 

En 

Det är lätt att  ha ett gott liv i 
Sävsjö kommun. 

Nämndöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter -4 378 -4 830 -4 738 
Personalkostnader 8 816 8 284 7 955 
Kapitalkostnader 415 415 438 
Övriga kostnader 13 244 14 636 15 047 

Resultat/Nettokostnad 18 097 18 505 18 702 
 
Kommentar: Kultur- och fritidsnämnden betalar dessutom drygt  
2,7 milj. kronor för räntor och avskrivningar i intern hyra av olika  
idrotts-, fritids- och turistanläggningar. 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Sävsjö Sporthall, antal uthyrda 
timmar 2 150 2 360 2 391 
Sävsjö Ishall, antal uthyrda 
timmar 1401 1 357 1 328 
Hofgårdsvallens gräsplaner (2 st), 
antal uthyrda timmar 728 773 648 
Familjebadet, antal besökare 72 434 74 046 70 300 
Fritidsgårdarna, besök per 
öppettillfälle 21,1 20,5 17 
Antal aktiva låntagare 3 375 3 095 3 154 
Antal mediautlån 85 010 91 426 97 832 
Antal konsumentrådgivn.ärenden 111 111 146 
Antal föreningar som söker 
aktivitetsbidrag för 
barn/ungdomsverksamhet 24 25 26 
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Måluppfyllelse 

En hållbar utveckling i kommunen i sam-

klang med de sexton miljömålen som inne-
bär att nuvarande och kommande generat-
ioner tillförsäkras en hälsosam och god 

miljö. 

Nämnden arbetar aktivt med tillsynsplane-
ring 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 ko-
tekniskt samråd har krävts. 

Att utbilda minst 8 % av Sävsjö kommuns 
invånare i skydd mot olyckor under 2013. 

Med anledning av att räddningschefen slu-
tade i augusti månad togs beslutet att lägga 
externa utbildningar på is tills tjänsten åter 
tillsats. Därför befarades att måluppfyllna-
den inte skulle kunna uppnås Dock utbilda-

des 844 personer vid totalt 55 utbildnings-
tillfällen. 

Viktiga händelser under året 

Räddningstjänsten har ryckt ut 168 gånger 
under 2013. Detta är en ökning med 17 

larm jämfört med 2012. De vanligast före-
kommande händelserna under året är auto-
matiska brandlarm följt av trafik-olyckor, 
bränder, sjukvårdsrelaterat och övriga hän-
delser. De händelser som kan omnämnas 
under året är den brand som totalförstörde 
Tallbackens friluftsgård i Stockaryd samt en 

ladugårdsbyggnad i Västra Mo. Det finns ett 
antal händelser där resultatet blivit mer po-
sitivt efter att räddningstjänstens insats be-
gränsat skadeutbredningen och de drabbade 
omhändertagits på ett föredömligt sätt. Ett 
av räddningstjänstens gamla fordon har 

bytts ut. Det nya fordonet är placerat på 

stationen i Stockaryd och kommer att utrus-
tas för att uppnå maximal flexibilitet och på 
det viset kunna underlätta vid uppdrag, 
serva våra kommuninvånare samtidigt som 
det erbjuds mer vid ett länsövergripande 
behov.  

 
Miljö- och byggförvaltningen har under året 
fortsatt arbetet med digitalisering av fastig-

hetsarkivet dock i lägre tempo. Stort arbete 
har lagts ned för att klara av de administra-
tiva förändringar som den nya plan- och 
bygglagen har medfört. Två projekt med 

LOVA-stöd har slutredovisats. I projekter 
biologisk återställning av Hylletoftaån och 
Hjortsetån har 6 delprojekt genomförts. 

 

Personal 

På miljö och byggförvaltningen har en ny 
Livsmedelsinspektör anställts under året 
samt en vikarierande miljöinspektör för en 
pågående föräldraledighet. På räddnings-
tjänsten har räddningschefen avslutat sin 
anställning och en man har anställts på stat-

ionen i Stockaryd. Rekrytering av ny rädd-
ningschef påbörjades under året och tjäns-
ten tillsätts under 2014.  

Ekonomisk analys 

Myndighetsnämnden redovisar ett överskott 

om 435 tkr för året. Bygglovsintäkterna 
fortsätter att vara höga och tack vare dessa 
kan nämnden som helhet visa ett positivt 
resultat. För räddningstjänsten slutade året 
med ett underskott. 

Framtiden 

 
Tillsättning av ny personal i olika be-
fattningar kan medföra att omorganisa-
tioner måste genomföras och personal-

förstärkning eller arbetsuppgifter flyttas 
över till annan förvaltning. Digitaliseringen 

av fastighetsarkivet och även övriga arkiv 
på förvaltningen måste genomföras för att 
ytterligare rationaliseringar skall kunna ge-
nomföras. Tillsynsplan och budgeten för de 
lagstyrda verksamheterna måste överens-
stämma bättre i framtiden. 
Behov av utökad bemanning kvarstår på 

räddningstjänsten samtidigt som behovet 
att utöka övningstiden blir alltmer påtaglig. 
Nya arbetsuppgifter tillkommer där kompe-
tens måste tillföras samtidigt som kärnverk-

samheten skall upprätt-hållas. Där ställs 
mer arbetsmiljökrav på vissa arbetsuppgif-

ter som innebär att befintlig övningstid inte 
räcker till. Vid tillsättning av ny räddnings-
chef kommer översyn av arbetsuppgifter ske 
och vilken inriktning vi ska ta sikte på i 
framtiden. 

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

Ingvar Svensson 

Ordförande 

Maria Thulin 

Förvaltningschef  

Korta fakta 2013 
 

Verksamhet 

Miljö och  hälsoskydd 

Bygg och karta 
Räddningstjänst 

 

 

Antal ledamöter 

i nämnden:  

7 

 

Nämndkostnad per 

invånare:  

1151 kr 
2,21 % av samtliga 

nämnders nettokostna-

der 

 

Antal anställda: 

10 personer heltidsan-

ställda  samt 33 del-

tidsanställda brandmän 

 
 

Investeringar 2013: 

1 600 tkr 

 

 

Budgetavvikelse:  

+ 3 % ( 435 tkr) 

 

 



Nämndernas årsberättelse 

49 

 

Levande landsbygd. 

Nämndöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter 5 366 4 717 4 878 
Personalkostnader -10 321 -10 535 -10 479 
Kapitalkostnader -863 -863 -885 
Övriga kostnader -6 369 -5 941 -6 019 

Resultat/Nettokostnad -12 187 -12 622 -12 505 

 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
    
Antal larm räddningstjänst 168 151 172 
Mantimmar operativ verksamhet 1767 1606 1825 
Antal utbildade i skydd mot olyckor 844 1077 871 
    
Bygglovärenden 152 151 177 
Anmälningar enligt PBL 53 42 31 
Byggarbetsplatsbesök 29 8 12 
Strandskyddsärenden 12 7 11 
- varav landsbygdsutveckling 7 1 5 
Lokaliseringsprövningar 1 3 1 
Detaljplaneärenden 6 5 6 
Utstakningsärenden 58 57 63 
Värmepumpsanmälningar 75 36 89 
Enskilda avloppsanläggningar 59 29 37 
Ärenden förorenad mark 3 3 7 
Tillsynsobjekt miljöskydd 76 81 87 
Antal miljöinspektioner 56 69 67 
Antal tillsynsobjekt miljöskydd 
med minst ett tillsynsbesök 59 54 - 
Miljöinspektioner / antalet 
tillsynsobjekt 0,7 0,8 0,9 
Tillsynsobjekt tobak och receptfria 
läkemedel - 19 - 
Antal inspektioner tobak och 
receptfria läkemedel - 0 - 
Andel tillsynsobjekt tobak och 
receptfria läkemedel med minst ett 
tillsynsbesök - 0 - 

Tillsynsobjekt livsmedel 87 99 94 
Antal livsmedelsinspektioner 81 103 103 
Andel tillsynsobjekt livsmedel med 
minst ett tillsynsbesök 0,93 0,8 0,9 
Livsmedelsinspektioner / antalet 
tillsynsobjekt  0,9 1,1 1,1 
Livsmedelsprover - 6 78 
Mängd kalk (ton) 728 797 928 
Kostnad (kr) per ton kalk 1528 1 528 1 265 
Antal vattenprover inom 
kalkningsverksamheten 86 96 94 
Planerad vattenprovtagning / 
genomförd vattenprovtagning 0,9 1,0 1,0 
Andel godkända 
strandbadvattenprover 1,0 1,0 0,95 
    

 

Under ett år i 

Sävsjö 2013 

En vanlig dag i Säv-
sjö kan Räddnings-
tjänsten plötsligt få 
ett larm. Den van-
ligaste orsaken är 
automatlarm. Un-
der 2013 fick Rädd-
ningstjänsten 168 
larm, 34 av dessa 
var automatlarm.  

 

 

 

Under ett år i 

Sävsjö 2013 

Under förra året 
beviljade Myndig-
hetsnämnden 152 
bygglov. Det var 
allt från uterum till 
garage/ carport. 
Det vanligaste 
bygglovet var till 
braskaminer. 44 
braskaminer fick 
bygglov förra året. 
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Måluppfyllelse 

Motverka rättsförluster 

Överförmyndarnämndens övergripande mål-
sättning är att genom sin tillsyn säkerställa 

att personer med behov av ställföreträdare 
inte lider rättsförluster. Det gäller såväl 
vuxna med olika funktionshinder eller lik-
nande, som omyndiga med förmögenhet 
eller omyndiga med behov av särskilt utsedd 

ställföreträdare. Nämnden arbetar för att 
rekrytera och utbilda lämpliga ställföreträ-
dare i tillräcklig omfattning. I ställföreträ-
darnas uppgift ingår bl a att verka för att 
deras huvudmän får tillgång till den vård 
och omsorg de behöver och att deras till-

gångar förvaltas på ett tryggt sätt. 
Genom löpande tillsyn och genom gransk-
ningen 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 redogörel-
ser ska vara granskade inom en viss tid 
samt att en viss andel ska djupgranskas. 
Nämnden uppfyllde dessa mål under 2013. 

Övrig verksamhet under året 

Överförmyndarnämnden har anordnat en 
informationskväll under året, då alla gode 
män och förvaltare inbjudits. Enhetschefen 

för Överförmyndarkansliet i Jönköping med-
verkade. 
Två studiecirklar har genomförts under året, 
i syfte att rekrytera och utbilda ställföreträ-

dare.  
Nämnd och handläggare deltar i läns- och 
höglandsträffar för överförmyndare, för in-
formation och erfarenhetsutbyte. 

Personal 

Handläggartjänsten utökas 1 jan 2014 till 

80% för att möta verksamhetens behov. 
Det mottagande av ensamkommande barn 
som inleds 2014 kommer dock att ställa yt-
terligare krav på verksamheten. Handläg-
gare och nämnd har deltagit i fortbildning 

under året. 

Ekonomis analys 

 Överförmyndarnämnden redovisar ett un-
derskott. Detta beror på oväntat höga arvo-
deskostnader samt att uttag av mertid pga 
för snäva resurser varit nödvändigt. För ett 
fåtal komplicerade ärenden anlitas en sk 

förvaltarenhet vilket medför extra kostna-
der. 

Framtiden 

 
 

Från och med jan 2014 har migrations-
verket utökade möjligheter att anvisa 
ensamkommande barn till kommunerna 
och Sävsjö kommun har nu tecknat av-

tal om mottagande av ensamkommande 
barn. Detta innebär utökade arbetsupp-
gifter för överförmyndarnämnden, bla 
annat i form av utbildning och rekryte-
ring av gode män samt övrig handlägg-
ning av dessa ärenden, och kommer att 
kräva mer resurser till verksamheten. 

Ytterligare lagändringar är föreslagna 
inom överförmyndarnämndens verksam-

hetsområde, bl a frågan om utrednings-
ansvaret, som i dag ligger på tingsrät-
terna, i stället ska ligga på överförmyn-
darna. 

Nya ärenden tenderar att vara mer 
komplicerade och det finns ett fortsatt 
behov av att rekrytera nya ställföreträ-
dare. 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden - en kommunal tillsynsmyndighet.  

Per Danielsson 

Ordförande 

Ann-Charlotte Bardh G 

Handläggare 

Korta fakta 2013 
 

Verksamhet 

 

Utöva tillsyn över gode 
män, förvaltare och 

förmyndare. 

 

 

 

Antal ledamöter 

i nämnden:  

3 

 

Nämndkostnad per 
invånare:  

112 kr 

 

 

Antal anställda:  

1 

 

 

Investeringar 2013: 
Inga 

 

Budgetavvikelse: 

-19,5% (-201 kr) 
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Vi ska vara rädda  

om varandra. 

Nämndöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter 459,7 557 548,5 
Personalkostnader -1443 -1386 -1377 
Kapitalkostnader 0 0 0 
Övriga kostnader -245 -198 -174 

Resultat/Nettokostnad -1228 -1027 -1003 

 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Antal god man- och förvaltarskaps-

ärende/kommuninnevånare 0,013 0,014 0,013 
Arvode/ärende 7720 7041 5677 
Nettokostnad/ärende 8709 6777 6014 
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Viktiga händelser under året 

Allmänna val genomfördes senast 2010 och 

dessa har en periodicitet på fyra år, om 
inget oplanerat inträffar. EU-val har en peri-
odicitet på fem år, så därför har inga nämn-
värda aktiviteter skett inom valnämnden      

Personal 

Ingen personal är anställd. 

Ekonomisk analys 

Bokslutet redovisar ett överskott på 14tkr.  

 

Framtiden 

Nästa EU-val planeras till juni 2014, samt 
nästkommande allmänna val till september 

2014. 

 

 

 

 

 

Valnämnd 
Valnämnden är en kommunal nämnd. Den utser valförrättare och är vald av kommunfull-
mäktige som även utser ordförande och vice ordförande.   

Niklas Johansson 

Ordförande 

Korta fakta 2013 
 

Verksamhet 

Välnämnden utser 

valförrättare. 
 

 

 

 

Antal ledamöter 

i nämnden:  

5  

 

Nämndkostnad per 

invånare:  
0,1 kr / inv. 

 

 

Antal anställda:  

0 

 

 

Investeringar 2013: 

0 kr 
 

 

 

Budgetavvikelse: 

+ 80% ( 4 tkr) 

 

Verksamhetsmått 
Allmänna 
val 2010  

EU-val  
2009 

Allmänna 
val 2010 

Antal röstberättigade 
kommunfullmätige 8 479 8 244 8 380 
Antal godkända röster 6 962 3 346 6 866 
Antal ogiltiga röster 76 105 102 
Valdeltagande i procent 83,01 % 41,86% 83,93% 

 

Nämndöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter 0 0 0 
Personalkostnader 0 0 0 
Kapitalkostnader 0 0 0 
Övriga kostnader 1 5 1 

Resultat/Nettokostnad 1 5 1 

 

 

En vanlig dag i 

Sävsjö 2013  

Biblioteks-
verksamheten har 
många mediautlån i 
kommunen. I 
genomsnitt sker det 
283 mediautlån varje 
dag. 

 

 

 

En vanlig dag i 

Sävsjö 2013  

Familjebadet har 
verksamhet sju dagar i 
veckan och ca 350 dagar 
under året. 

Det genomsnittliga 
badbesöksantalet per dag var 
207 och som mest 694 
badbesökare. 
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Verksamhetsmått 
Allmänna 
val 2010  

EU-val  
2009 

Allmänna 
val 2010 

Antal röstberättigade 
kommunfullmätige 8 479 8 244 8 380 
Antal godkända röster 6 962 3 346 6 866 
Antal ogiltiga röster 76 105 102 
Valdeltagande i procent 83,01 % 41,86% 83,93% 

 

Det finns många utflyktsmål. 

En dag i april då tillgänglighetsfrågor 
var i fokus 
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Viktiga händelser under året. 

Revisorerna har under verksamhetsåret träf-
fat samtliga nämnder och förvaltningschefer 
samt kommun-fullmäktiges presidium. Mö-

tena är en del i revisorernas uppdrag att 
granska all kommunal verksamhet. 

 
Under 2013 har revisorerna särskilt grans-
kat: 
 
Kommunstyrelsens tekniska förvaltning 
 
Biståndshandläggning 

 
Delårsrapport 
 
Årsredovisning 
 

Revisorerna har under 2013 deltagit på ut-

bildningsdagar i Växjö och Tylösand. 

 

Personal 

Kommunens revisorer har ingen anställd 
personal utan har biträtts i sitt revisionsar-
bete av KPMG AB 

Ekonomis analys 

Bokslutet redovisar ett resultat i enlighet 

med budget. 

Framtiden 

Granskningar under 2014 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 kom-
munala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därige-
nom också för medborgarna. 

Bertil Bohman 

Ordförande 

Korta fakta 2013 
 

Verksamhet 

Granska den verksam-

het som sker i   kom-
munen och bedöma 

ansvarstagandet. 

 

 

Antal ledamöter 

i nämnden: 5 

 

Nämndkostnad per 

invånare: 53 kr / inv 

 
 

Antal anställda: 0 

 

 

Investeringar 2013: 

0 

 

 

 
Budgetavvikelse:     

+ 0% 

 

Nämndöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter 0 0 0 
Personalkostnader -146 -185 -178 
Kapitalkostnader 0 0 0 
Övriga kostnader -435 -396 -398 

Resultat/Nettokostnad -581 -581 -576 

 

 

En vanlig dag i Sävsjö 2013  

Under ett år får kommunen 26 381 leverantörsfakturor. Det blir i genomsnitt 

120 fakturor per arbetsdag som ska hanteras. 
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En god ärendehantering är en viktigt del i en 

demokrati. 

Lagunen  i Sävsjö den 17 maj 2013 
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Verksamhet 

Projektet VA Vallsjön har fortskridit och en 

ny pumpstation vid Eksjöhovgård är 
driftsatt. Länsstyrelsen har beviljat förläng-
ning av föreläggandet vid Vallsjön och kom-
munen har nu fram till 31 december 2017 

på sig att förse området med kommunal va-
lösning.  
 

Omvandlingsområdet vid Vallsjön är väl in-
tegrerat med projektet att få reservvatten 
från Landsbro. Där har ansökan om vatten-
dom lämnats in till Mark och miljödomstolen 
i Växjö och beslut väntas under våren 2014.  
 

Ett dokument som hanterar verksamheters 
spillvattenanslutning till det kommunala nä-
tet har antagits av kommunfullmäktige. 
Detta dokument är gemensamt i hela Jönkö-

pings län. 
 
En större rengöring av kommunens reservo-

arer utfördes under våren med en undervat-
tenrobot. 
 
En utökning av verksamhetsområdet har 
gjorts vid småbåtshamnen i Rörvik där yt-
terligare fyra tomter ingår i det kommunala 
nätet. 

 
Ett omfattande ledningsförnyelse arbete har 
utförts på Storgatan i Rörvik. Där 700 m 
spill- vatten- och dagvattenledningar har 

bytts ut. Arbetet försvårades då ledningarna 
ligger väldigt djupt samt att berg störde ar-

betsrytmen då de uppdimensionerade dag-
vattenledningarna krävde större utrymme 
än tidigare ledningar. Resultat i form av 
lägre mängd läckage och mindre mängd 
ovidkommande vatten har redan noterats. 

Personal 

En gemensam lösning med Vetlanda Energi 
och Teknik har gjort att Sävsjö säljer en VA-
chefstjänst på halvtid till Vetab. Detta ökar 
möjligheterna för samordning av kompetens 

och resurser. 

Ekonomis analys 

Vatten- och avloppsverksamheten redovisar 
ett positivt resultat 2 717 tkr. 

 

Framtiden 

Den påbörjade VA-planen är viktig att fär-
digställa för en långsiktig hållbar utveckling 
av VA-anläggningar, såväl verk som led-

ningsnät.  
 

Arbete med att förse slamplattan vid Djupa-
dals reningsverk med tak kommer att på-
börjas under 2014. 
 
Vid ett positivt utslag från mark och miljö-
domstolen angående vattendomen till 
Landsbro kommer arbetet med att handla 

upp schakten inledas under kommande året. 
 
Allteftersom detaljplaneläggningen i Vallsjön 
blir klar kommer vatten och avloppsledning-
arna i området att detaljprojekteras. Paral-

lellt med detta kommer upphandlingsun-

derlag för anläggningen att skrivas. 
 
Ett flertal Va-anläggningar behöver få möj-
lighet till att kunna kopplas in till reservel-
verk. Detta för att säkerhetsställa drift och 
undvika uppträngande avloppsvatten vid 
strömbortfall.  

 
En utredning angående skydd mot sabotage 
och säkerhet på våra dricksvattenanlägg-
ningar utfördes under 2012. Detta resulterar 
i ett flertal åtgärder som ska säkerhetsställa 

ett bra dricksvatten även i framtiden. Arbe-
tet har startat men kommer att pågå under 

några år framöver. 
 
Vattenskyddsområdesföreskrifter för 
Vrigstad behöver revideras samt upprätta 
ett nytt för Nya Hjälmseryd. 
 

Utredning om Djupadals reningsverk kan ta 
emot spillvatten från Stockaryd om det nu-
varande reningsverket i Stockaryd lämnas 
kvar i form av bräddreningsverk kommer att 
påbörjas. I ett sådant scenario kommer 
Stockaryds vattenverk att läggas ned då 

den nuvarande vattentäkten kommer att bli 

uttjänt som dricksvattentäkt i framtiden.  

Särskild redovisning av VA-verksamheten  
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Tulpanerna blommar i parken 

kronan.  

 Balansräkning  

Belopp i tkr      Bokslut 
        2013 

       Bokslut 
           2012 

Anläggningstillgångar  Not 5       81 194 85 353 
Omsättningstillgångar  Not 6         2 154 4 871 

Summa tillgångar       83 348 90 224 
    
Eget kapital  0 0 

Avsättningar  850 0 
Långfristiga skulder Not 7        80 344 85 353 

Kortfristiga skulder Not 8         2 154 4 871 
Summa eget kapital 
och skulder 

                        
     83 348 

 
90 224 

    

Ställda säkerheter  Inga Inga 

Ansvarförbindelser Not 9  Se not Se not 

 Resultaträkning  

Belopp i tkr Bokslut 
2013 

         Bokslut 
             2012 

Rörelsens intäkter           Not 1        24 891 25 991 
Rörelsens kostnader        Not 2 -17 554 -17 304 
Avskrivningar -4 937 -5 147 
Rörelseresultat   
Finansiella intäkter - 0 

Finansiella kostnader       Not 3 -2 400 -3 539 
Resultat för extraordinära 
poster 

  
0 

Extraordinära intäkter - 0 
Extraordinära kostnader                - 0 
Årets resultat               Not 4 0 0 

   
Investeringar            777 3 432 
Nettoomsättning        27 608 26 997 
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Redovisningsprinciper 

Redovisningen följer de grundläggande prin-
ciper som finns i Lagen om allmänna vatten-
tjänster (SFS 2006:412), Lagen om kommu-
nalredovisning (1997:614) samt de rekom-

mendationer som ges ut av råder för  

kommunal redovisning (RKR).  
Fr om 2010 periodiseras anläggningsavgifter-
na enl. RKRs rekommendation. 
 
Avskrivningstider på anläggningstillgångar är 
den uppskattade nyttjandedeperioden, för 
vatten- och avloppsverk 25-33 år, vatten- 

och avloppsledningar 50 år och bilar och ma-
skiner 5 år. 

 

 
 

 

Ränta på kassaflöden beräknas ej. 
 
Långfristiga lån motsvarar anläggnings-
tillgångarna och har belastat verksam-

heten med 4,2 % i ränta. 
Kostnader för Kommunstyrelsens utskott 

allmänna och tekniska frågor och förvalt-
ningens gemensamma administration 
belastar med en andel av 23 % (221 
tkr). Interna tjänster för IT och telefoni 
belastar verksamheten. Gemensamma 

kostnader avseende kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller central förvalt-
ning belastar inte va-verksamheten. 

 

 

 
Verksamhetsmått 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011 

Råvattentäkt, st 7 7 7 
Vattenverk, st 7 7 7 
Avloppsreningsverk,st 8 8 8 
Pumpstationer, st 23 23 23 

Abonnenter, st 2 860 2 860 2 860 
Vatten, km 107,8 105,6 105,6 
Spillvatten, km 98,1 98,1 98,1 
Dagvatten, km 93,0 92,9 92,9 
Levererad vattenmängd, milj m3  0,59 0,58 0,6 
Finansieringsgrad VA-taxa, % 100% 100% 100% 
Driftavbrott i vattenleveranser, 
> 10 abonnenter drabbats över 24 h 0 0 0 
Vattenläckor på ledningsnät 6 14 8 
Vattenanalyser med anmärkning, % 4 9 11 
Fastigheter drabbade av källöversvämningar, st 0 2 4 

 

 Belopp i tkr 
Bokslut  

2013 
Bokslut  

2012 
Not 1 Rörelsens intäkter 

- varav 
Anläggningsavgifter 
Periodiserade anläggningsavgifter 
 
Rörelsens intäkter 

- Varav 
 
Brukningsavgifter 
Dagvattenhantering (kommun) 

Externt brandvatten (kommun) 
Gatuvattning (kommun) 
Externt slam (kommun) 
Uppdrag familjebad (kommun)  
Övriga intäkter 
Kortfristig fodran på                                          
abonnentkollektivet (årets 
underskott + / årets överskott - ) 
 

 
 

0 
35 

 
 
 
 

  23 986 
      200 

      841 
      715 
      690 
      150 
     1026 

 
 

-2 717 

 
 

0 
19 

 
 
  
 

23 691 
178 

840 
675 
675 
150 
700 

 
 

-1 006 
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 Noter 

 

Om vi lägger ut alla VA-ledningar i en lång rad 

så  
kommer vi till Stockholm.  

 
Verksamhetsmått 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011 

Råvattentäkt, st 7 7 7 
Vattenverk, st 7 7 7 
Avloppsreningsverk,st 8 8 8 
Pumpstationer, st 23 23 23 

Abonnenter, st 2 860 2 860 2 860 
Vatten, km 107,8 105,6 105,6 
Spillvatten, km 98,1 98,1 98,1 
Dagvatten, km 93,0 92,9 92,9 
Levererad vattenmängd, milj m3  0,59 0,58 0,6 
Finansieringsgrad VA-taxa, % 100% 100% 100% 
Driftavbrott i vattenleveranser, 
> 10 abonnenter drabbats över 24 h 0 0 0 
Vattenläckor på ledningsnät 6 14 8 
Vattenanalyser med anmärkning, % 4 9 11 
Fastigheter drabbade av källöversvämningar, st 0 2 4 

 

 Belopp i tkr 
Bokslut  

2013 
Bokslut  

2012 
Not 1 Rörelsens intäkter 

- varav 
Anläggningsavgifter 
Periodiserade anläggningsavgifter 
 
Rörelsens intäkter 

- Varav 
 
Brukningsavgifter 
Dagvattenhantering (kommun) 

Externt brandvatten (kommun) 
Gatuvattning (kommun) 
Externt slam (kommun) 
Uppdrag familjebad (kommun)  
Övriga intäkter 
Kortfristig fodran på                                          
abonnentkollektivet (årets 
underskott + / årets överskott - ) 
 

 
 

0 
35 

 
 
 
 

  23 986 
      200 

      841 
      715 
      690 
      150 
     1026 

 
 

-2 717 

 
 

0 
19 

 
 
  
 

23 691 
178 

840 
675 
675 
150 
700 

 
 

-1 006 

         

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Not 2 Rörelsens kostnader 
Varav 
Gemensamma kostnader 
(förvaltning och nämnd) 
Pensionskostnader avseende 
pensionsrätt intjänad före 1998 
(inkl. löneskatt) 

  17 554 
 

 120 
 
 

96 

  17 304 
 

126 
 
 

95 

Not 3 Finansiella kostnader 2 400 3 539 
 

Not 4 Årets resultat 
Årets överskott hanteras som 
kortfristig fordran. Se 
omsättningstillgångar. 

 
 

2717 

 
 

1 006 

Not 5 Anläggningstillgångar 
Inventarier: 
Ingående värde 
Just ingående balans 
Årets investeringar 
Årets avskrivningar 
Årets försäljning 
Nedskrivningar 
Utgående värde 
 
Ackumulerade investeringar 
Ackumulerade avskrivningar 
 
Fastigheter/anläggningar: 
Ingående värde 
Årets investeringar 
Årets avskrivningar 
Nedskrivningar/utrangering 
Utgående värde 
 
Ackumulerade investeringar 
Ackumulerade avskrivningar 

 
 

1 659 
0 

270 
-220 

0 
0 

    1 709 
 

   2 526        
     817 

  
 

83 694 
507 

-4 716 
- 

79 485 
 
181 062 
101 587 

 
 

423 
0 

1 334 
-98 

0 
0 

1 659 
 

2 256  
597 

 
 

86 635 
2098 

-5 050 
- 

83 694 
 

180 555 
96 871 

 
Not 6 Omsättningstillgångar 

Underskott år 2007 
Underskott år 2008 
Underskott år 2009 
Underskott år 2010 
Underskott år 2011 
Överskott år 2012 
Överskott år 2013 
Fordran på abonnentkollektivet 

(årets underskott) 

 
1 544 
1 621 
1 660 

910 
142 

  -1 006 
-2 717 
2 154 

 
 

 
1 544 
1 621 
1 660 

910 
142 

-1 006 
0 

  4 871 

Not 7 Långfristiga skulder  
Lån från Sävsjö kommun för 
anläggningstillgångar 
Investeringsfond 
Förutbetalda intäkter på 
ansläggningsavgifter 

 
 

 77 672 
0 
 

2 672 

 
 

83 588 
0 
 

1 765 
Not 8 Kortfristiga skulder 

Avräkning med Sävsjö kommun 
 

2 154 
 

4 871 
Not 9 Ansvarsförbindelser 

Mindre andel i Sävsjö kommuns 
ansvarsförbindelse avseende 
pensioner intjänade före 1998 
inklusive löneskatt 

 
 
Anges ej 

 
 
Anges ej 
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Måluppfyllelse 

En hyresgästundersökning ska genomföras 

Under året har vi påbörjat en enkätunder-
sökning som vänder sig till avflyttande hy-

resgäster. Sävebo har en relativt hög andel 
om/avflyttningar och det är intressant att få 
veta vad som kan göras för att minska av-
flyttning och omflyttning  

På ett område ska bolaget kunna redovisa 

hur man medverkat till en utveckling av utö-
kade boendemöjligheter i kommunen 

Arbetet med en ombyggnad/påbyggnad i kv 
Bryggaren i Sävsjö har pågått under året 
och det står klart för inflyttning under 2014. 
Ytterligare ett alternativ har tagits fram, 

men får vänta en tid. 

En uthyrningsgrad på minst 90%. 

Uthyrningsgraden var vid årets slut 98 % för 
hela beståndet 

Personal 

Bolaget har 6 anställda fördelat på 5,4 
tjänster. En ökning har skett under året ge-
nom att egen personal har anställts för fas-
tighetsskötsel. En administrativ förstärkning 
har gjorts i samverkan med Arbetsför-
medlingen.  VD-funktionen köps från kom-

munledningskontoret 

Viktiga händelser under året 

Sävebo förvaltar 466 lägenheter och ett 
femtontal större lokaler.  Uthyrningsläget är 
gott.  En nybyggnation i Sävsjö genomför-
des under 2012 och lägenheterna var in-

flyttningsklara den 1 juli. Intresset var gott 
för nyproduktionen och i stort sett samtliga 
lägenheter fick nya hyresgäster direkt. 
Under året har flera lägenheter totalrenove-
rats och en stor satsning har gjort på för-
bättrat underhåll. Bland annat utvändig mål-

ning, utbyte av värmesystem och ökad sats-

ning på den yttre miljön. 

Ekonomisk analys 

Den uttalade ambitionen från styrelsen att 
satsa mera resurser på underhåll av lägen-
heter och fastigheter har inneburit att det 

även under 2013 satsats betydligt mera än 

vad som genomsnittligt satsats under se-
nare år. Trots att stora satsningar gjorts och 
tack vare att kostnadsreduktioner genom-
förts inom andra områden kan ett positivt 

resultat uppvisas för 2013. Det positiva re-
sultatet kommer även från ökad kostnads-
kontroll och bättre rutiner, men har tillkom-

mit trots det höga kostnadsläget i Sävsjö. 
 
 
 

Framtiden 
 
Under 2014 kommer byggnation av trygg-

hetsbostäder och seniorcentral i kv Brygga-
ren att ske. 
I samverkan med socialförvaltningen kom-
mer ett gruppboende att skapas i kv Has-
seln, dessutom kommer ytterligare nybygg-
nadsalternativ att tas fram 

 Ett fortsatt arbete med att komma ifatt 
med underhåll och sänka driftkostnaderna 
kommer annars att prägla arbetet. 
Arbetet med förbättrade rutiner och kost-
nadskontroll forsätter 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. 

Therese Petersson 

Styrelseordförande 

Bo Widestadh 

Verkställande direktör 

 

Kort fakta 2013 
 
Antal ledamöter: 

5 

 

Ägare: 

100% Sävsjö kommun 

 

Investeringar:  

497 tkr 

 



Sammanställd redovisning 

61 

 

 

 

Sävebo fick årets byggnadspris. 

Kvarteret Bleckslagaren i Sävsjö 

Bolagsöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter 32 909 32 868 30 744 
Personalkostnader -2 552 -2 826 -1 561 
Övriga kostnader -26 095 -26 022 -25 271 
Finansnetto -3 355 -3 520 -3 589 

Resultat före dispositioner o skatt 907 500 323 

 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Förvaltade lägenheter (antal) 466 466 450 
Reparationer underhåll f-skötsel 10 728 9 284 9 171 
Lediga lägenheter (antal 31 dec) 11 14 10 
Soliditet (%) 5,0 4,3 5,0 
Avkastning på eget kapital (%) 13,8 5,6 3,5 
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Måluppfyllelse 

Den årliga uthyrningsgraden i bolagets fas-

tigheter vara minst 90% 

Uthyrningsgraden har under inledningen av 
2013 tidvis varit 100%, men på grund av 
omflyttningar har det tidvis varit någon lokal 
ledig. Den har dock snabbt fyllts. Det gäller 
Mejeriet 1 dit Erikshjälpen flyttat sin butik 
och deras lokaler övertogs av JCK Produkter 

AB som därmed kunde expandera sin verk-
samhet.  ABSI har tagit fram ett förslag på 
nybyggnation på Södra Industriområdet och 
det alternativet har under året erbjudits till 
två olika företag. 

Bolagets ordinarie verksamhet årligen lämna 

ett överskott 

Bolaget har visat positivt resultat under de 
senaste  13 åren. 

Alla lokaler skall anslutas för uppvärmning 
med förnybar energi 

Endast en fastighet värms fortfarande med 
fossila bränslen, men utredning pågår och 

sannolikt kommer en pelletspanna att instal-
leras under 2014. 

Viktiga händelser under året 

Bolaget tillhandahåller lokaler för industrifö-

retag och för tjänsteföretag. Bolaget skall 

kunna medverka vid omstrukturering av 
ägandet av industrifastigheter om bolaget 
bedömer att det långsiktigt gynnar syssel-
sättningen och det lokala näringslivet.  
Under året har investeringarna på Södra 
Industriområdet i Sävsjö kompletterats i 
enlighet med hyresgästernas önskemål. 

Ombyggnader/anpassningar av lokaler har 
också skett i kv Hantverkaren i två fall, 
samt i Mejeriet 1, i samtliga fall har det in-
neburit att hyresgästerna kunnat expandera 
sin verksamhet både omsättnings- och per-

sonalmässigt. 
Planering för en tillbyggnad för A-Lackering 
AB har gjorts under året och byggnation 
sker under 2014. 

Diskussionerna om tillbyggnad av Skruf 
Snus AB har under året inneburit att förpro-

jektering genomförts. Skruf snus AB firade 
under året 10 års jubileum. 
ABSI VD deltar också i den nybildade nä-
ringslivsgruppen tillsammans med kommu-
nen och SNAB  

Personal 

Bolaget har ingen anställd personal utan 
köper tjänster från Sävsjö kommun. 

Ekonomisk analys 

 
Bolaget visar ett positivt resultat för 2013 

liksom under de senaste åren. Därmed ökar 
möjligheterna till ett gott underhållsläge för 
lokalerna och att fullgöra uppdraget att vara 

aktiv i utvecklingen av det lokala näringsli-
vet  
 

Framtiden 
Utmaningen för företaget är att bibehålla en 

hög uthyrningsgrad. Industrilokalerna är 
uthyrda och därmed ges goda förutsättning-
ar att förbättra byggnadernas status genom 
aktivt arbete med underhåll. 
Om intresse finns är bolaget också berett att 

genomföra en nybyggnation. 
Under 2014 kommer tillbyggnaden på fas-

tigheten Aleholm 1 att genomföras och pro-
jektering av tillbyggnad på Skruven 1 blir 
klar under året. 
Under 2014 kommer det att vara skifte på 
VD-posten. 

AB Sävsjö Industribyggnader 
ABSI skall underlätta etablering och utveckling av små industri- och serviceföretag genom 
att erbjuda för deras verksamhet ändamålsenliga och anpassningsbara lokaler, samt aktivt 
delta i näringslivsutvecklingen. 

Stefan Hjälmeby 

Styrelseordförande 

Bo Widestadh 

Verkställande direktör 

Kort fakta 2013 
 

Antal ledamöter: 

5 st 

 

Ägare: 
Sävsjö kommun 100% 

 

Investeringar: 

15 252 tkr 

Bolagsöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter 23 170 22 659 22 065 
Personalkostnader 0 0 0 
Övriga kostnader -15 617 -14 596 -14 159 
Finansnetto -6 028 -6 690 -6 235 

Resultat före dispositioner o skatt 1 525 1 373 1 671 

 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Hyresintäkter 23 152 22 035 18 180 
Investeringar 15 252 16 443 167 667 
Balansomslutning 245 869 239 739 226 086 
Soliditet 4,2 % 3,6 % 3,2 % 
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Första spadtaget vid byggnationen av nya snusfabriken 

Funktionella industrilokaler är viktiga för ett livskraftigt 

näringsliv.  

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Hyresintäkter 23 152 22 035 18 180 
Investeringar 15 252 16 443 167 667 
Balansomslutning 245 869 239 739 226 086 
Soliditet 4,2 % 3,6 % 3,2 % 
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Måluppfyllelse 

Fiberutbyggnad 

Det övergripande målet är att Sävsjö kom-

mun ska ha bredband i världsklass. En hög 
användning av IT och Internet är bra för 
Sävsjö både vad gäller tillväxt, konkurrens-
kraft och innovationsförmåga. Detta genom 
att erbjuda en säker och kostnadseffektiv 
fiberutbyggnad inom kommunen.  Målet nås 

genom att på ett aktivt sätt marknadsföra 
bolaget samt genom att aktivt bevaka nat-
ionella åtgärder som möjliggör fiberutbygg-
naden.  

Personal 

Bolaget köper VD-tjänst av Sävsjö kommun. 

Bolaget har fem anställda, tre tekniker på 
100 % vardera, en projektledare 100 % 
samt en marknadsassistent på 80 %.  

 

Viktiga händelser under året 

Under året koncentrerades arbetet på upp-
draget att bygga bredband till byalag.  
Samarbetet med kommunens Utvecklings-
avdelning har resulterat i ett flertal projekt 

som erhållit bidrag genom Länsstyrelsen. I 

diskussion med revisionen har nya redovis-
ningsprinciper fastlagts.  

Ekonomisk analys 

Fiberutbyggnadstakten har till stor del varit 

beroende av de bidrag som finns tillgäng-
liga. Under 2013 har projekt genomförts 
dels med stöd av kanalisationsbidrag men 
även genom stöd ur Jordbruksverkets lands-

bygdsutvecklingsprogram. Detta har genom-

förts 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 nat-
ionella målet ”År 2020 bör minst 90 % av 
kommunens medborgare och näringsliv ha 
möjlighet att ansluta sig till bredband med 
hög överföringshastighet.” Dessutom pågår 
förtätningar inom tätorterna. Ökad efterfrå-
gan på fiberanslutning till mobila master och 

vindkraftverk kommer också.    

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 %. 

Jörgen Frej 

Styrelseordförande 

Bo Dahl 

Verkställande direktör 

Korta fakta 2013 
 

Antal styrelse- leda-

möter: 5 

 

Ägare: 

Sävsjö kommun 100% 

 

Investeringar: 

3 000 tkr 
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Bredband till alla! 

Nämndöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter 10 990 9 817 9 341 
Personalkostnader -2 414 -2 696 -2 118 
Kapitalkostnader -2 541 -2 318 -2 083 
Övriga kostnader -5 575 -4 737 -4 009 

Resultat/Nettokostnad 460 66 1 131 

 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Inkopplade kunder, st 1 357 1 094  954 
Soliditet, % 22,7 22,0 18,0 
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Måluppfyllelse 

Förstärka och förbättra elnätsdistributionen 

Kraven på utövare av elnätsverksamhet 
ökar. För närvarande fokuseras på leverans-
säkerhet. Förändringar är att vänta bero-
ende på till exempel ökad microproduktion 
hos kunderna samt utvecklingen inom om-
rådet eldrivna fordon. 

Affärsmässigt möta efterfrågan på fjärrvär-

meanslutning 

En utredning kommer att genomföras under 
2014 för att komma fram till hur fjärrvärme-
produktionen långsiktigt bör ske p å ett 
driftsäkert, ekonomiskt och miljöriktigt bra 
sätt. 

Effektivisering av verksamhet 

Den största kortsiktiga risken i verksamhet-
en är en långsiktig produktionsstörning vid 
en eller flera fastbränslepannor om den in-
träffar vid ogynnsam tidpunkt. Ett sådant 
scenario skulle leda till kraftigt ökade kost-
nader för ersättningsproduktion med gas 

samt i värsta fall effektbrist i fjärrvärmenä-
tet. Utredning för hur denna risk ska hante-
ras pågår. 
Bolagets försäkringsskydd ses över årligen 
och i detta arbete anlitas upphandlad exper-

tis. 

Viktiga händelser 

Ägarförändring har genomförts under året 
och Vetlanda Energi och Teknik AB blev de-
lägare 2014-01-01. Vetlanda energi och 
Teknik AB ägs till sin helhet av Vetlanda 
kommun och i samband med ägarbytet har 

funktioner för företagsledning och centralad-
ministration övergått från tidigare delägare 
Kalmar Energi till Vetlanda Energi och Tek-
nik AB. 
Bolaget har bytt till en helt ny IT-plattform 

och även bytt ut såväl kundinformationssy-

stem  som ekonomi och lönesystem. De 
stora förändringarna har medfört merkost-
nader samt att personalen lagt ner mer fo-
kus på interna processer än vad som är nor-
malt. 
 
I den operativa verksamheten har projekten 

inom värdesäkring av elnätet fortsatt. Fjärr-
värmeverksamheten har under året drab-
bats av ett flertal produktionsstörningar vil-

ket orsakat större förbrukning av gas än vad 
som planerats. Försäljningen av administra-
tiva tjänster till Sävsjö kommun har under 
året ökat i omfattning främst beroende på 

andra rutiner inom kommunens renhåll-

ningsverksamhet. 
 

Personal 

Med anledning av ägarbytet har stora för-

ändringar skett inom företagsledningen och 
administrationen av verksamheten. 

Ekonomisk analys 

I jämförelse med föregående år har netto-
omsättningen ökat med 2,5%. Ökningen 

beror del på prishöjningar som genomfördes 

inför året samt en något högre försäljnings-
volym i både fjärrvärme– och elnätsverk-
samheten. 

Framtiden 
 
Bolaget har sedan en längre tid hyrt två 
fastbränslepannor placerade på södra indu-
striområdet i Sävsjö. För att säkerställa pro-
duktionskapaciteten i fjärrvärmen har man 

beslutat att köpa dessa pannor. Detta ge-
nomfördes i början av januari 2014. 
 

 
En analys av framtiden inom gasverksam-
heten kommer att genomföras. 

 

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

Hans Andersson 

Styrelseordförande 

Ola Rosander 

Verkställande direk-

tör 

Korta fakta 2013 
 

Antal styrelseleda-

möter:  

4 ordinarie och 2 sup-
pleanter 

 

Ägare: 

Sävsjö Kommun 50% 

Vetlanda Energi -och 

Teknik AB 

 

 

Investeringar 2013: 

2 000 tkr 
 

 

Budgetavvikelse: 

-12%  
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Sävsjö Energi bygger ut fjärrvär-

men. 

Bolagsöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter 65 396 64 152 63 813 
Personalkostnader -6 690 -7 369 -6 543 
Övriga kostnader -49 811 -46 514  -46 541 
Finansnetto -1 494 -1 812 -1 813 

Resultat före dispositioner o skatt 7 401 8 447 8 917 

 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Avkastning eget kapital 21% 27% 21% 
Avkastning totalt kapital 9% 11% 8% 
Avkastning sysselsatt kapital 11% 15% 10% 
Soliditet 37% 32% 27% 
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Måluppfyllelse 

70 företagsbesök har genomförts,  

2 studieresor har genomförts. 23 företag 
startades under 1 januari – 30 juni 2013 då 
SNAB hade nyföretagandet i sin verksam-
het. Totalt för året startades 37 företag. En 

näringslivsbilaga har getts ut i samverkan 
med SMT. Nätverksträffar för HR-frågor har 
genomförts. Ett antal olika utbildningsaktivi-

teter har genomförts. Bolaget har tillsam-
mans med Sävsjö kommun genomfört akti-
viteter kring LOU.  
Den årliga näringslivsgalan genomfördes i 
juni. Bolaget har varit UF-rådgivare och del-
tagit i den årliga UF-mässan. Sävsjö Nä-

ringslivs AB deltar i regionala nätverk där 
Regionförbundet är en av aktörerna. Det 
kvinnliga företagarnätverket Qraftfulla har 
även under 2013 haft en mängd aktiviteter. 

Under året har även ett stort arbete lagts på 
att i samverkan med skola och företag delta 
i arbetet med en ny arbetsplan för samver-

kan skola-näringsliv.  

Personal 

Bolaget har under del av året haft 3 an-
ställda. Från och med 1 juli 2013 är Helena 
Gill och Johanna Friman anställda i bolaget 

på 100% respektive 75% tjänst. Rolf Elghag 
avslutade sin anställning den 30 juni 2013.  

 

Viktiga händelser under året 

Nya ägardirektiv har under året fastställts 
av ägarna. Från och med 1 juli 2013 har 
uppdraget som rör nyföretagande flyttats 

över till Sävsjö kommun. Sävsjö handel 
övergick till en egen ekonomisk förening.  

 

Ekonomisk analys 

Bolaget visar en vinst för året vilket är re-
sultatet av en ständig kostnads-uppföljning 
samt intäktsökning på sålda tjänster.  

 

Framtiden 

 
Bolaget arbetar efter styrelsens beslutade 

verksamhetsplan med utgångspunkt från 
ägarnas direktiv till bolaget. Företagsbesök, 
ökad medlemsnytta, företagsservice, utbild-
ning och rekryteringsfrågor är några av de 
övergripande inriktningarna.   

 

 

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

Sune Johansson 

Styrelseordförande 

Helena Gill   

Verkställande direktör 

 

Korta fakta 2013 
 

 

Antal styrelseleda-

möter: 
9 st 

 

Ägare: 

Sävsjöortens Närings-

livsförening 50% och 

Sävsjö kommun 50 % 

 

 

Investeringar 2013: 

0 
 

 

Budgetavvikelse: 

(+70 tkr) 
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Livlig handel 

Apoteket i Sävsjö flyttar till  

nya lokaler. 

Invigning av Restaurang Bambupinnar 

Bolagsöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter 2 370 2 172 2 971 
Personalkostnader -1 359 -1 401 -1 562 
Övriga kostnader -983 -811 -1 366 
Finansnetto 3 1 7 

Resultat före dispositioner o skatt 31 -39 50 

 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Balansomslutning 1 163 1 400 1 326 
Likvida medel 827 711 794 
Soliditet (%) 59,8 48,0 47,7 
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Hur når vi målen 

Minst 195 tåg som trafikerar bolagets termi-

nal. 

Kontinuerlig bearbetning av kunder inom 
huvudinriktningen skog- och biobränsle 
samt teckna fleråriga kontrakt med dessa. 
Bearbeta andra bulkkunder som har produk-
ter lämpliga att hantera över terminal. 
 

Minst 12 aktiva kunder. 

Hög kvalité med en effektiv lastning och 
lossningshantering. Befästa våra övriga 
tjänster som lagring, signalgivning/växling, 
vägning etc.     

Personal 

1 anställda inom marknad, försäljning och 
drift. VD funktionen på viss tid/timmar från 
Sävsjö Transport AB. Från sept. 2012 sköter 
vi entreprenaden (lastning och lossning) i 
egen regi, 2 anställda och 2-4 inhyrda.  

Ekonomi 

Bolagets ekonomi har för året ett negativt 
resultat på minus 262 kkr. Anledningen är 
betydlig minskning av antal tåg utan vår 
påverkan. Denna nedgång i volym beror  

främst på stormar som Gudrun (2012) samt 

den senaste i Jämtland/Härjedalen dessu-
tom påverkas vi av omstruktureringen inom 
massa och sågverksindustrin som just nu 
sker vilket inneburit förändrade flödesrikt-
ningar av olika skogliga produkter på grund 
av bland annat stort massaved och timmer 

överskott i vissa områden.    

Verksamhet 

Bolagets tidigare positiva utveckling har 
även under detta år haft en minskad be-
läggning. Vi har hanterat 182 tåg under 

2013, f.å 155 tåg.   

 

Vi har en bas av flera trogna kunder där 
Södra Skosägarna tillsammans med ett par 
övriga kunder varit mest frekventa. Totalt 
har vi under året hanterat ca 100 784 kbm 

bränsle (torv & flis) f.å 150 000 kbm. Tim-
mer o massaved ca 185 121 kbm f.å 150 

000 kbm.  
 
Våra övriga tjänster med lagring, vägning 
samt växling är mycket uppskattade av våra 
kunder. Växlingstjänsterna har ökat från 81 

st (f.å) till 132 st 2013.  
 
Vi har under året bearbetat 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 an-
nat Lunds nya värmeverk i Örtofta.  

 
Bolaget bedömer kommande år i nivå med 
2013 och de signaler vi får ger inga drama-
tiskt ökade volymer. Vi anpassar oss till 
detta bland annat genom uppsägning av 
personal och förändrad maskinpark. Samti-
digt vet vi att skogstillväxten i regionen fort-

går och volymer måste ut de närmaste åren. 
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-/skogsvaror.  

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

Stefan Gustafsson 

Styrelseordförande 

Stefan Arbin 

Verkställande direktör 

Korta fakta 2013 
 

Antal ledamöter:  6 

 

Ägare: 
Sävsjö Kommun 50% 

Sävsjö Transport AB 

50% 

 

Investeringar: 

3 315 kkr 

Maskin Sennebogen 

 

 

 

Budgetavvikelse: 

455 kkr ( f.å 1 127 kkr) 

 

Bolagsöversikt 
Utfall 

2013 

Budget 

2013 

Utfall 

2012 
Intäkter 8 803 10 350 8 795 
Rörelsens kostnader -6 741 -8 054 -7 698 
Avskrivningar -1 702 -1 571 -986 
Finansiella kostnader *-622 -532 -663 

Resultat/Nettokostnad före skatt -262 193 -552 

*Av fin. kost är 376 kkr  till ägarna för borgensåtagande. 
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Stockarydsterminalen innebär mindre 
 koldioxidutsläpp för vår region. 

 

Bolagsöversikt 
Utfall 

2013 

Budget 

2013 

Utfall 

2012 
Intäkter 8 803 10 350 8 795 
Rörelsens kostnader -6 741 -8 054 -7 698 
Avskrivningar -1 702 -1 571 -986 
Finansiella kostnader *-622 -532 -663 

Resultat/Nettokostnad före skatt -262 193 -552 

*Av fin. kost är 376 kkr  till ägarna för borgensåtagande. 

Verksamhetsmått 2013 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Minst 195 tåg trafikerar terminalen 182 155 246 
Minst 12 aktiva kunder 7 9 8 
Avtal tågoperatörer 5 5 7 
(omstrukturering har skett bland 
tågoperatörer vilket minskat 
antalet) 
Tågväxlingar 132 81  
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Måluppfyllelse 

Väcka ungdomars intresse för skyttesporten 

och skyttegymnasiet 

Sker genom stark samverkan med främst 

kommunen och skyttegymnasiet vid Ale-
holmskolan. 

Göra anläggningen välbesökt och välrenom-
merad 

Nationella och internationella tävlingar för-

läggs till Sävsjö Skytte center. Upplevelseri-
ket bidrar till att göra anläggningen till en av 
länets mest intressanta besöksmål för tur-
ismen. 

Viktiga händelser under året 

Skyttegymnasiet har numera riksintag och 

de elever som går där har i olika samman-
hang utmärkt sig med synnerligen goda pre-
stationer. Detta är oerhört positivt för an-
läggningen, skolan och kommunen som hel-
het. Jan Johanson Consulting lämnade vid 

årets slut ansvaret för driften av upplevelse-
verksamheten. Verksamheten tas över av 
Aleholmsgymnasiet. Samtliga kontors-
verksamhets- och lagerlokaler i anläggning-
en har under 2013 varit uthyrda. Det största 
arrangemanget i skyttecentret under året 
har varit Swedish Cup i januari. Denna täv-

ling samlar en elit på närmare 600 skyttar 
och genomförs på ett mycket professionellt 

sätt med många frivilliga medhjälpare. 

Personal 

Det finns ingen fast anställd personal i före-

ningen. Tjänster för drift och underhåll köps 
av tekniska förvaltningen vid Sävsjö Kom-
mun. Anläggnings- och verksamhetsstödet 
med bland annat viss uthyrning svarar trä-
narna vid skyttegymnasiet för. Dessa tjäns-
ter köps av barn-och utbildningsförvaltning-
en. I övrigt svarar olika delar av Sävsjö 

kommun för den administration som krävs. 

 

Ekonomisk analys 

För första gången redovisar föreningen ett  
positivt resultat.  
Mindre investeringar har genomförts, bland 

annat har en kompressor bytts ut. 
En översyn av värme-och ventilationsan-

läggningen har gjorts i anläggningen i syfte 
att minska värmekostnaderna. 

 

Framtiden 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sävsjö Skytte Center ekonomisk förening 
Står för drift och uthyrning av Sävsjö SkytteCenter, norra Europas största inomhusskytte-
anläggning. 

Stefan Gustafsson 

Styrelseordförande 

Korta fakta 2013 
 

Antal styrelseledamö-

ter:  

5 

 

Ägare: 

Sävsjö Kommun 62% 

Svenska Skyttesportför-

bundet 36% 

Sävsjö Skytteallians 2% 

 

Investeringar: 

24 tkr 

Budgetavvikelse: 

(+151 tkr) 

 



Sammanställd redovisning 

73 

 

 

Sävsjö SkytteCenter är en  
del av Upplevelseriket. 

Bolagsöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Budget  
2013 

Utfall  
2012 

Intäkter 1 562 1 570 1 531 
Personalkostnader - - - 
Övriga kostnader -1 264 -1 364 -1 455 
Finansnetto -144 -203 -245 

Resultat före dispositioner o skatt 154 3 -169 

 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2013 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2011 
Resultatutveckling 154 -170 -196 
Balansomslutning 5 854 5 697 5 680 
Soliditet neg neg neg 
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Viktiga händelser 2013 

Under 2013  har ett omfattande arbete kring 

organisation och arbetssätt genomförts och 
det har resulterat ibland annat införande av 
en ny organisationsstruktur från 2013-07-
01. Övergripande processer med mål och 
mättal samt en gemensam värdegrund  har 
tagits fram. Den nya enheten 
”Affärsutveckling och Projekt” är uppdelad i 

tre olika ansvarsområden– kunddialog, af-
färsutveckling och projekt. Detta har inne-
burit tydligare ansvarsområden vid genom-

förande av projekt respektive ansvar för 
HIT :s kunder. Under året har också omfa-
tande arbete gjorts med tekniska förbätt-

ringar i nätverk och driftmiljöer. 

En tjänstekatalog och tjänstedebitering har 
införts som innebär att man nu har pakete-
rat tjänsterna inom IT och prissatt dessa. 

Projektet med att få över kommunerna till 
en gemensam klientplattform har slutförts 
och arbetet med att migrera kommunernas 

system till ett  gemensamt datacenter har 
påbörjats. 

Inom familjerätten har man nu hittat ett 
gemensamt arbetssätt som höjer kvaliteten 
och bemötandet mot klienterna. Den 1 janu-
ari 2013 övertog familjerätten kostnader för 
DNA-analyser, umgängesstöd och tolkningar 

vid medgivandeutredningar. Detta har tidi-
gare betalats direkt av kommunerna. 

Teknikcollege Höglandet återcertifierades 
regionalt och lokalt våren 2013 för fem år 

framåt. 

Personal 

Under 2013 har antalet anställda ökat till 
sammanlagt 64 personer. En omflyttning av 
tjänster mellan HIT och kansliet har genom-
förts. Alla centrala stödresurser är nu orga-
niserade under kansliet, så som ekonomi, 

information och administration. En förstärk-

ning har gjorts inom Affärsutveckling och 
projekt i anslutning till organisationsöversy-
nen. Familjerätten har samtidigt minskat 

något. Sjukfrånvaron är fortfarande låg men 
har ökat något sedan 2012. 

Ekonomisk analys 

Förbundet redovisar ett positivt resultat på 
sammanlagt 739 tkr. Man hade budgeterat 

för ett 0-resultat. 
Kansliet redovisar - 788 tkr, familjerätten 
ett nollresultat, verksamhetsområdet kom-
petens + 80 tkr och Höglandets It redovisar 

ett positivt resultat på 1 441 tkr.  Inom 
kansliet har man haft kostnader för organi-

sationsarbetet. Inom Hit har man haft en 
ökad efterfrågan på HIT :s tjänster från 
kommunernas verksamheter, vilket ökat 
både kostnader och intäkter. En annan för-
klaring till resultatet inom Hit är en släpande 
kompetensförsörjning. 
 

Investeringar har gjorts under året på sam-
manlagt 19,4 mkr. Den största investering-
en är ett införandeprojekt för gemensam 
plattform ( 11,1 mkr) 

 
Samtliga kommuner har beviljat förbundet 
ökat borgensutrymme. 

Framtiden 

Införandet av gemensamt ekonomi-och be-
ställningssystem har tagit mer resurser än 
beräknat. Arbetet med effekthemtagning 
kommer att genomföras under 2014. 

Åtgärder som initierats under organisations-
översynen och en verksamhetsgranskning 
kommer att fullföljas under 2014. 
 

Familjerätten har en stabil verksamhet uti-
från ett basutbud och kommande år ska 

verksamheten  fortsätta att utvecklas. 
 
Granskning för Vård-och omsorgscollege var 
beräknad till 2013 men genomförs först i 
januari 2014. 

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. Medlemskommunerna har efterhand kommit överrens om sam-
arbete i andra frågor. En reviderad förbundsordning antogs att gälla 2013-06-01. Di-

rekrektionen har beslutat om vision och verksamhetsidé för förbundet. 
Korta fakta 2013 
 

Antal ledamöter: 

10 

 

Medlemskommuner: 

Aneby ,Eksjö ,NässjöVe

tlanda och Sävsjö 

 

Investeringar 2013 

20,3 mkr 

 

Budgetavvikelse: 

+739 tkr 
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IT är en av verksamheterna i Höglandets kom-

munalförbund.  

Nämndöversikt (tkr) 
Utfall 
2013 

Utfall  
2012 

Utfall  
2011 

Intäkter 79 987 55 050 44 839 
Personalkostnader -27 725 -25 957 -19 418 
Övriga kostnader -51 950 -28 624 -25 123 
Finansnetto 427 -369 -52 

Resultat före dispositioner o skatt 739 100 350 
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Resultaträkning - Kommunen  

    
Sävsjö kommun Sävsjö kommunsamman-

ställning 

Belopp i tkr Not 2013 2012 2013 2012 
Verksamhetens intäkter 1 212 050 177 146 309 171 265 552 
Verksamhetens kostnader 2 -710 634 -674 319 -770 380 -727 013 
Avskrivningar   -27  967 -26 380 -47 776 -43 372 
Verksamhetens nettokostnader   -526 551 -523 553 -508 985 -504 835 

Skatteintäkter 3 393 648 377 708 393 648 377 708 
Kommunalekonomisk utjämning 3 161 704 154 868 161 705 154 868 
Rörelseresultat   28 801 9 023 46 368 27 743 

Finansiella intäkter 4,21 2 353 3 563 1 517 2 278 

Finansiella kostnader 4,21 -3 803 -4 224 -13 814 -14 477 
Resultat eller finansiella poster   27 351 8 364 34 071 15 544 

Extraordinära kostnader   0 0 0 0 
Betald skatt   0 0 -344 -583 
Uppskjuten skatt   0 0 -532 683 

           
Årets resultat   27 351 8 364 33 195 14 278 



Förvaltningsberättelse 

77 

 

Balansräkning - Kommunen  

 

    

    

Sävsjö kommun Sävsjö kommunsamman-
ställning 

Belopp i tkr Not 2013 2012 2013 2012 
TILLGÅNGAR           
            
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR           

Materiella Anläggningstillgångar 9,22 423 889 423 334 877 326 867 903 

Finansiella anläggningstillgångar 10,22, 29 345 49 951 21 058 41 703 
Summa anläggningstillgångar   453 234 473 285 898 384 909 606 

            
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR           
Förråd, lager och exploateringsfas-
tigheter   1 471 1 634 2 725 2 653 
Kortfristiga fordringar 11,23 59 890 59 723 71 866 78 059 
Kassa och Bank 12 52 405 21 423 53 134 26 213 
Summa omsättningstillgångar   113 766 82 780 127 725 106 925 

  
SUMMA TILLGÅNGAR   567 000 556 065 1 026 109 1 016 531 

  
EGET KAPITAL 13,24  313 438 284 473 346 664 312 465 
            

AVSÄTTNINGAR 14,25          

Avsättning för pensioner   2 123 2 239 3 243 2 393 
Övriga avsättningar   11 342 1 000 10 371 1 032 
Uppskjuten skatt ( koncern)       4 055 4 213 

            
SKULDER           
Långfristiga Skulder 15,26 114 172 141 765 503 098 527 560 
Kortfristiga Skulder 16,27 125 925 126 588 158 678 168 868 
Summa Skulder   240 097 268 353 661 776 696 428 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER   567 000 556 065 1 026 109  1 016 531 

 

  
Panter och därmed jämförliga 
Säkerheter 
            

Fastighetsinteckningar   Inga Inga 200 7 400 
            
Ansvarsförbindelser           
Utfästa borgensåtagande 17 388 248 363 288 248 288 
Övriga ansvarsförbindelser 18  - - 20 820 1 747 
Pensionsförpliktelser intjänade före 
1998, inkl. löneskatt 20 309 144 288 125 309 144 288 125 
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Sävsjö kommun Sävsjö 

kommunsammanställning 
Belopp i tkr Not 2013 2012 2013 2012 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           
Årets resultat   27 351 8 364 33 195 14 278 
Justering för av- och 
nedskrivningar   27 967 26 380 47 776 43 372 
Justering för gjorda avsättningar 14 10 226 109 10 031 786 

Justering För ianspråktagna avsättningar 14 0 0 0 0 
Justering för övriga ej 

likviditetspåverkade poster   0 0 0 0 
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   65 544 34 853 91 002 

 
58 436 

          
Ökning/minskning kortfristiga 

fordringar 11 -167 -4 200 6 193 -18 225 
Ökning /minskning förråd, lager 
och exploateringsfastighet   163 390 -72 709 
Ökning/ minskning kortfristiga 
skulder 16 -663 8 424 -10 190 22 479 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten   64 877 39 467 86 933 63 399 

            
INVESTERINGSVERKSAMHETEN           
Investering i materiella 
anläggningstillgångar   -32 602 -41 471 -61 952 

                    
-107 776 

Erhållna investeringsbidrag och 

andra inkomster      5 135 3 305    5 135 3 305  
Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 6 559 202 622 202  
Försäljning a finansiella 

anläggningstillgångar   737  0 801  
Investering i finansiella 
anläggningstillgångar    -6 126 0 -6 126  

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten   -26 908  -43 353 -56 195 -109 594 

            
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN           
Nyupptagna lån 7 0 41 981 3 131  87 389 
Amortering av långfristiga skulder 8 -28 500 -26 000 -28 500  -26 000 

Ökning av långfristiga fordringar   0 0 0 0 
Minskning av långfristiga 
fordringar 10      
Förändring av långfristiga skulder   907   0  907 0 
Förändring av finansiella 
anläggningstillgångar   20 606 642  20 645 -176 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten          -6 987 16 623 -3 817 61 213 

          
Årets kassflöde   30 982 12 737 26 921 -15 018 
Likvida medel vid årets början   21 423 8 686 26 213 11 195 
Likvida medel vid årets slut   52 405 21 423 53 134 26 213 
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Driftredovisning – Kommunen  
(inkl interna poster) 

 

Verksamhetens  intäkter och kostnader 

 

Driftresultat  nämnder  inkl. resultatfonder   

Belopp i tkr 

Budget 

2013 inkl.   
resultatfond  

Utfall 
20131231 

Utfall i %  
av budget 

Differens mot 

budget inkl. 
resultatfond 

Kommunfullmäktige 971 958 98,7% 13 

Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott 57 976 53 987 93,1% 3 989 
Barn och Utbildningsnämnd 252 326 249 909 99,0% 2 417 
Socialnämnd 213 789 213 672 99,9% 117 

Kultur och Fritidsnämnd 18 505 18 096 97,8% 409 

Myndighetsnämnd 12 622 12 187 96,6% 435 
Överförmyndarnämnd 1 027 1 228 119,6% -201 
Valnämnd 5 1 0,16% 4 

Revision 581 581 100,0% 0 

Summa nämnder 557 802 550 619 98,7% 7 183 

     
De interna transaktionerna uppgår till sammanlagt 341,7 mkr (290,5 mkr). Av dessa är 39,2 mkr       
( 41,8 mkr) kapitaltjänstkostnader, 122,5 mkr ( 116,5 mkr) internt  personalomkostnadspålägg s k 

po-pålägg, 41,9 mkr ( 45,0 mkr) interna hyror och 138,1 (87,2 mkr) övriga interna varor och 
tjänster. 

Externa intäkter 

Belopp i tkr 
Utfall 
2013 % 

Utfall  
2012 % 

Försäljning varor 15 296 7,2% 16 377 9,2% 
Taxor och avgifter 49 563 23,4% 47 574 26,9% 

Hyror och arrenden 12 191 5,7% 12 476 7,0% 

Erhållna bidrag 82 559 38,9% 63 291 35,7% 

Försäljning övriga tjänster 20 614 9,7% 25 779 14,6% 
Försäljning mark/byggnad 20 687 9,8%   

Återbetalning av AFA försäkringspremier 11 140 5,3% 11 649 6,6% 

Summa intäkter  212 050 100% 177 146 100% 

 

Externa kostnader 

Belopp i tkr 

Utfall 

2013 % 

Utfall  

2012 % 
Inköp varor 2 588 0,4% 2 654 0,4% 
Utlämnade bidrag 36 976 5,2% 38 024 5,6% 
Köpta tjänster 192 814 27,1% 185 683 27,6% 

Personalkostnader 457 397 64,4% 440 600 65,3% 

Övriga kostnader 20 859 2,9% 7 358 1,1% 

Summa kostnader  710 634 100% 674 319 100% 

 
 

Summa nettokostnad 498 584  497 173  
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Investeringar nämnder 2013 

 

 
 
 

 
 
 

Investeringsredovisning - Kommunen 

Större investeringar 
(överstigande 500 tkr) 

 

Belopp i tkr 

Budget 

2013 

Utfall 

20131231 

Utfall i % 

av budget 

Differens mot 

budget 

IT-satsning skolan 2 500 2 297 91,8% 203 

Asfaltbeläggning 2 000 2 031 101,5% -31 

Ombyggnad Göransgården 3 000 1 615 53,8% 1385 

Slangjeep 1 200 1 268 105,6% -68 

Belysning ishall 500 500 100,0% 0 

Familjebadet Vattenrutschbana 350 672 192,0% -172 

Bräddn. S-ryd avlopps.  (2011) 0 575  -575 

Golv Vrigstad sporthall  (2012) 0 730  -730 

Golv Hofgårdshallen 1 000 522 52,2% 478 

Va Vallsjön 500 2 015 403% -1 515 

Tak Vrigstad skola 810 998 123% -188 

Trafikåtgärder Rörvik 1 500 2 496 166,4% -996 

Va-åtgärder Rörvik 2 000 5 746 287,3% -3 746 

Åtgärd enskilda vägar 1 050 1 033 98,4% 17 

Kom-Hem projekt 500 506 101,2% -6 

Aleholm industritekniska program 1 000 844 84,4% 156 
      

Belopp i tkr 
Budget 

2013 
Utfall 

20131231 
Utfall i % 

av budget 
Differens mot 

budget 
Kommunstyrelsen 9 220 3 349 36,3% 5 871 
Barn och Utbildningsnämnd 4 200 4 107 97,8% 93 

Socialnämnd 1 850 1 250 67,6% 600 
Tekniskt utskott 20 450 20 555 100,5% -105 
Kultur och Fritidsnämnd 2 115 1 744 82,4% 371 

Tillstånds och Myndighetsnämnd 1 600 1 600 100,0% 0 

Summa investeringar i nämnder 39 435 32 605 82,7% 6 830 
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Fem år i sammandrag — Kommunen 

Större investeringar 
(överstigande 500 tkr) 

 

Belopp i tkr 

Budget 

2013 

Utfall 

20131231 

Utfall i % 

av budget 

Differens mot 

budget 

IT-satsning skolan 2 500 2 297 91,8% 203 

Asfaltbeläggning 2 000 2 031 101,5% -31 

Ombyggnad Göransgården 3 000 1 615 53,8% 1385 

Slangjeep 1 200 1 268 105,6% -68 

Belysning ishall 500 500 100,0% 0 

Familjebadet Vattenrutschbana 350 672 192,0% -172 

Bräddn. S-ryd avlopps.  (2011) 0 575  -575 

Golv Vrigstad sporthall  (2012) 0 730  -730 

Golv Hofgårdshallen 1 000 522 52,2% 478 

Va Vallsjön 500 2 015 403% -1 515 

Tak Vrigstad skola 810 998 123% -188 

Trafikåtgärder Rörvik 1 500 2 496 166,4% -996 

Va-åtgärder Rörvik 2 000 5 746 287,3% -3 746 

Åtgärd enskilda vägar 1 050 1 033 98,4% 17 

Kom-Hem projekt 500 506 101,2% -6 

Aleholm industritekniska program 1 000 844 84,4% 156 
      

Belopp i tkr 

Bokslut 

2009 

Bokslut 

2010 

Bokslut 

2011 

Bokslut 

2012 

Årsbudget 

2013 

Bokslut 

2013 
              

Antal invånare ( per 12-31) 10 871 10 830 10 871 10 844 10 830 10 969 
  
Utdebitering allmän 

kommunalskatt kr 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58 *21,92 
(*skatteväxling 

hemsjukvården) 
Antal anställda 
(tillsvidareanställda 
årsarbetare) 854 920 928 939  938 

  
Personalkostnader tkr 411 132 414 145 423 757 440 782 447 178 457 397 
  
Omsättning ( intäkter, 
skatteintäkter och 
kommunalekonomisk 

utjämning) tkr( minus AFA) 661 955 680 396 691 435 698 073 688 547 756 262 
  

Avskrivningar / nedskrivningar 
tkr 29 535 32 682 26 810 26 380 26 900 27 967 
  
Verksamhetens 

nettokostnader, tkr 488 956 502 097 514 935 523 553 523 191 526 551  
            
Skatteintäkter och 
kommunalekonomisk 
utjämning, tkr 504 438  521 541 527 226 532 576 528 585 555 352 
            

Finansnetto, tkr -3 210 -2 566 -2 181 -659 3 194 -1 450 

            
Årets resultat före 
extraordinära poster 12 272 16 878 10 111 8 364 2 200 27 351 

            
Årets resultat enligt lagen om 
ekonomisk balans 11 825 16 878 10 111 8 364 2 200 15 664 
            

Nettoinvesteringar, tkr 39 237 26 685 29 757 37 964 44 297 32 605 
            
Anläggningstillgångar, tkr 470 234 462 629 456 313 473 285 512 799 453 234 
            
Kortfristiga fordringar och 
förråd, tkr 49 509 47 870 57 747 61 357 41 700 61 361 

            

Likvida medel, tkr 42 686 34 224 8 686 21 423 2 192 52 405 
            
Eget kapital, tkr 248 478 265 356 275 467 284 473 269 581 313 438 
            

Avsättningar, tkr 3 148 2 912 3 130 3 239 2 810 13 465 
            

Långfristiga lån, tkr 153 500 124 967 125 784 141 764 149 000 114 172 
            
Kortfristiga skulder, tkr 159 101 153 924 118 165 126 588 135 000 125 925 
            
Pensionsskuld inom linjen        
(inkl löneskatt), tkr 272 080 265 676 283 612 285 848 265 390 309 14 

            

Rörelsekapital, tkr -65 108 -69 394 -51 932 -43 808 -91 108 -12 159 
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Fem år i sammandrag -fortsättning 

Belopp i tkr År   2009  2010 2011 2012  2013 

              

Befolkningsutveckling 
2009-2013       

Antal invånare ( per 12-31)  10 871 10 830 10 871 10 844 10 969 

Antal födda  123 124 106 93 119 

Födelsenetto  -6 -19 -12 -37 -14 

Flyttnetto  -5 -25 52 11 134 

       

Åldersfördelning        

 
Åldersgrupp        
  
0-6 år  819 820 814 822 858 
 
7-17 år  1 533 1 464 1 446 1426 1 421  
            

18-24 år  958 1 000 1 026 990 996 
       
24-44 år   2 350 2 326 2 317 2 296 2 351 
 
45-64 år  2 887 2 886 2 867 2 855 2 837 
       

65-79 år  1 576 1 588 1 631 1 681 1 739 

       
+ 80  748 746 770 774 767 

Summa   10 871 10 830 10 871 10 844 10 969 

            

Befolkning per församling       

            

Sävsjö  6 172 6 177 6 225 6 233 6 346 

            

Vrigstad-Hylletofta  1 866 1 863 1 888 1 893 1 925 

            

Hjälmseryd  1 220 1 194 1 172 1 165 1 151 

            

Stockaryd   1 174 1 154 1 146 1 130 1 126 
 

Hultsjö  439 442 440 423 421 

       

Summa    10 871  10 830 10 871  10 844 10 969 

Ohälsotal *       

            

Totala dagar i Sävsjö  34,3 31,2 28,5 28,9 29,4 

            

män  29,7 26,6 23,9 23,5 24,1 

            

kvinnor  39,4 36,2 33,4 34,6 35,1 

            

Totala dagar i länet  31,5 29,4 27,9 27,4 27,8 

       

Totala dagar i riket    32,8 29,5    27,7  27,0 26,8 

       
*Ohälsotalet är 

Försäkringskassans mått på 
frånvarodagar som ersätts från 
sjukförsäkringen under en 12-
månadsperiod.            

       

 

Belopp i tkr År   2009  2010 2011 2012  2013 

Avstämning mot 
finansiella mål        

Driftöverskott tkr  12 272 16 878 10 110 8 364 27 351 
1% av skatteintäkter + 
kommunalekonomisk utjämn.  5 044 5 315 5 272 5 326 5 553 

Måluppfyllelse  Ja Ja Ja Ja Ja 
       

Årets investeringar < årets 
resultat + avskrivningar         
 
Årets investeringar  39 237 26 685 29 757 37 964 32 605 

  
Resultat + avskrivning  41 807 49 560 38 171 34 744 43 631 
 

Måluppfyllelse  Ja Ja Ja Nej Ja  
       

Tillgångarna förändring 

över tiden          

Finansiella tillgångar  2% 2% 8% 9% 5% 

Summa anläggningstillgångar  80% 85% 87% 85% 80% 
Kortfristiga fordringar  9% 10% 11% 11% 11% 

Kassa och Bank  8% 6% 2% 4% 9% 

Summa omsättningstillgångar  17% 16% 13% 15% 20% 

Summa     100%  100% 

       

100%  100% 100% 

 

Borgensåtagande och 
ansvarsförbindelse  211,3 281,9 338,1 362,7 388,2 

         

Nettokostnad per 

kommuninnevånare i kr       

            

Nettokostnad totalt /invånare  44 978 46 362 47 368 48 280 48 003 

       

Gator, vägar och allm. platser  1 054 1 203 1 116 1 217 1 126 

Enskilda vägar, belysning  181 200 220 201 176 

Parker, grönytor och 

lekplatser    303 319 347 375 337 

Bostadsanpassning  152 171 148 192 171 

Grundskola, förskoleklass   7 915 8 603 9 214 9 380 9 421 

Gymnasieskola  5 612 5 489 5 659 5 946 5 491 
Musikskola   199 211 224 241 251 

Förskola, familjedaghem och 
fritids   4 758  5 094 5 620 5 813 5 985 

Individ och familjeomsorg  2 622 2 974 3 020 3 437 3 334 

Stöd till äldre    9 969  9 685 9 801 9 872 10 664 

Stöd till funktionshindrade  3 959 3 951 4 120 4 306 4 493 

Familjebad  480 457 461 462 431 
Idrotts- fritids och 
turistanläggningar  429 418 423 424 409 

Biblioteksverksamhet  383 362 344 354 332 

Räddningstjänst  817 818 790 803 831 

Miljö och Hälsoskydd  48 64 47 106 58 
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Fem år i sammandrag — fortsättning 

Belopp i tkr År   2009  2010 2011 2012  2013 

              

Befolkningsutveckling 
2009-2013       

Antal invånare ( per 12-31)  10 871 10 830 10 871 10 844 10 969 

Antal födda  123 124 106 93 119 

Födelsenetto  -6 -19 -12 -37 -14 

Flyttnetto  -5 -25 52 11 134 

       

Åldersfördelning        

 
Åldersgrupp        
  
0-6 år  819 820 814 822 858 
 
7-17 år  1 533 1 464 1 446 1426 1 421  
            

18-24 år  958 1 000 1 026 990 996 
       
24-44 år   2 350 2 326 2 317 2 296 2 351 
 
45-64 år  2 887 2 886 2 867 2 855 2 837 
       

65-79 år  1 576 1 588 1 631 1 681 1 739 

       
+ 80  748 746 770 774 767 

Summa   10 871 10 830 10 871 10 844 10 969 

            

Befolkning per församling       

            

Sävsjö  6 172 6 177 6 225 6 233 6 346 

            

Vrigstad-Hylletofta  1 866 1 863 1 888 1 893 1 925 

            

Hjälmseryd  1 220 1 194 1 172 1 165 1 151 

            

Stockaryd   1 174 1 154 1 146 1 130 1 126 
 

Hultsjö  439 442 440 423 421 

       

Summa    10 871  10 830 10 871  10 844 10 969 

Ohälsotal *       

            

Totala dagar i Sävsjö  34,3 31,2 28,5 28,9 29,4 

            

män  29,7 26,6 23,9 23,5 24,1 

            

kvinnor  39,4 36,2 33,4 34,6 35,1 

            

Totala dagar i länet  31,5 29,4 27,9 27,4 27,8 

       

Totala dagar i riket    32,8 29,5    27,7  27,0 26,8 

       
*Ohälsotalet är 

Försäkringskassans mått på 
frånvarodagar som ersätts från 
sjukförsäkringen under en 12-
månadsperiod.            

       

 

Belopp i tkr År   2009  2010 2011 2012  2013 

Avstämning mot 
finansiella mål        

Driftöverskott tkr  12 272 16 878 10 110 8 364 27 351 
1% av skatteintäkter + 
kommunalekonomisk utjämn.  5 044 5 315 5 272 5 326 5 553 

Måluppfyllelse  Ja Ja Ja Ja Ja 
       

Årets investeringar < årets 
resultat + avskrivningar         
 
Årets investeringar  39 237 26 685 29 757 37 964 32 605 

  
Resultat + avskrivning  41 807 49 560 38 171 34 744 43 631 
 

Måluppfyllelse  Ja Ja Ja Nej Ja  
       

Tillgångarna förändring 

över tiden          

Finansiella tillgångar  2% 2% 8% 9% 5% 

Summa anläggningstillgångar  80% 85% 87% 85% 80% 
Kortfristiga fordringar  9% 10% 11% 11% 11% 

Kassa och Bank  8% 6% 2% 4% 9% 

Summa omsättningstillgångar  17% 16% 13% 15% 20% 

Summa     100%  100% 

       

100%  100% 100% 

 

Borgensåtagande och 
ansvarsförbindelse  211,3 281,9 338,1 362,7 388,2 

         

Nettokostnad per 

kommuninnevånare i kr       

            

Nettokostnad totalt /invånare  44 978 46 362 47 368 48 280 48 003 

       

Gator, vägar och allm. platser  1 054 1 203 1 116 1 217 1 126 

Enskilda vägar, belysning  181 200 220 201 176 

Parker, grönytor och 

lekplatser    303 319 347 375 337 

Bostadsanpassning  152 171 148 192 171 

Grundskola, förskoleklass   7 915 8 603 9 214 9 380 9 421 

Gymnasieskola  5 612 5 489 5 659 5 946 5 491 
Musikskola   199 211 224 241 251 

Förskola, familjedaghem och 
fritids   4 758  5 094 5 620 5 813 5 985 

Individ och familjeomsorg  2 622 2 974 3 020 3 437 3 334 

Stöd till äldre    9 969  9 685 9 801 9 872 10 664 

Stöd till funktionshindrade  3 959 3 951 4 120 4 306 4 493 

Familjebad  480 457 461 462 431 
Idrotts- fritids och 
turistanläggningar  429 418 423 424 409 

Biblioteksverksamhet  383 362 344 354 332 

Räddningstjänst  817 818 790 803 831 

Miljö och Hälsoskydd  48 64 47 106 58 
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Fem år i sammandrag — Kommunen, forts. 

Belopp i 
Bokslut 

2009 
Bokslut 

2010 
Bokslut 

2011 
Bokslut 

2012 
Årsbudget 

2013 
Bokslut 

2013 

Anläggningskapital, tkr 313 586 335 717 323 399 328 281 360 989 325 597 

  
Verksamhetens nettokostnad i 
% av skatteintäkter och 

kommunalek. utjämning 96,9 96,3 97,7 98,3 99,1 94,8 

        

Balanslikviditet ( 
oms.tillg/kortfr. Skulder 0,58 0,53 0,58 0,65 0,30 0,90 

        
Soliditet /( eget kapital / 

tillgångar), % 44,2 48,7 52,9 51,2 49,6 55,3 

        
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser före 1998, 

% -4,2 0,1 -1,6 -0,2 0,3 0,8 

        
Skuldbetalningsförmåga = 
teoretisk återbetalningstid ( 
långfr skulder / res2), år (ej 

avskrivningar) 3,7 2,5 3,4 4,1 4,1 2,1 

        

Kassaflöde ( res/intäkter), %  
(ej avskrivningar) 4,7 7,3 5,3 5,0 4,4 7,3 

        
Skuldflödesgrad 
(skulder/intäkter), % 23,2 18,2 18,2 20,3 18,1 15,1 

        

Skuldbalansgrad 
(skulder/tillgångar), % 55,6 51,0 46,9 48,3 49,9 42,3 

        
Finansnetto / skatteintäkter och 
Kommunalek.utjämning % 0,6 0,5 0,4 0,1  0,3 

        

Investeringar       
Nettoinvesteringar / 
Nettokostnad % 8,0 5,3 5,8 7,3  6,2 
Avskrivningar / 

Nettoinvesteringar % 75,3 122,0 90,1 69,5  85,8 
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Nothänvisningar  

                          Sävsjö kommun 
  Belopp i tkr 2013 2012 

Not 
1 Verksamhetens intäkter     

  

Nämndsrelaterade intäkter ( enligt 

driftredovisning) 318 328 297 582 

 Återbetalning av AFA sjukförsäkringspremier 11 140 11 649 

  
Realisationsvinster värdepapper, fastigheter och 
inventarier 20 687 0 
  Avgår finansiella poster i driftredovisningen 0 0 
  Avgår interna intäkter -138 105 -132 085 

  Summa verksamhetens intäkter 212 050 177 146 

       

Not 

2 Verksamhetens kostnader    

  
Nämndrelaterade kostnader ( enligt  
driftredovisning) -868 946 -832 868 

  
Utbetalda pensioner för tidigare anställda inkl 
löneskatt och inkl administration -12 067 -11 892 

  

Förändring semesterlöner - och övertidsskuld 

inkl lönebikostnader -1 542  -2 063 
  Förändring skuld för timlöner mm -625 -918 

  

Finansiella poster i driftredovisningen, förlust på 
fordringar, samt differens på kalkylerat 

personalomkostnadspålägg mm -4 772 -1 353 
  Avgår interna kapitaltjänstkostnader 39 213 42 690 

  Avgår interna kostnader 138 105 132 085 

  Summa verksamhetens kostnader -710 634 -674 319  

        
Not 
3 

Skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning     

  Kommunalskatteintäkter    
  Preliminära skatteintäkter 395 507 372 531 

  Slutavräkning ( korrigering föregående år) 261 4 977 

 Mellankommunal kostnadsutjämning 530 200 

  
Preliminär slutavräkning ( preliminärt 
innevarande år) -2 650  

  Summa  kommunalskatteintäkter 393 648 377 708 

       
  Kommunalekonomisk utjämning    
  Inkomstutjämningsbidrag 119 037 110 573 

  Kostnadsutjämningsbidrag 8 464 9 637 

  Införandebidrag 0 0 
  Regleringsbidrag / avgift 4 951 5 345 
  Kostnadsutjämningsbidrag LSS 11 899 11 809 
  Kommunal fastighetsavgift 17 354 17 504 

  Summa generella statsbidrag och utjämning 161 705 154 868 

       

  Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 555 353 532 576 

  
      Avräkningsbelopp allmän kommunalskatt per invånare 
  Slutavräkning ( korrigering föreg. år) +475 +734 

  

Preliminär slutavräkning ( preliminärt 

innevarande  år) -244 +451 
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Nothänvisningar 

 

  
Sävsjö kommun 

Belopp i tkr 2013 2012 

Finansiella intäkter och kostnader     

Finansiella intäkter     

Utdelning aktier och andelar 128 1 333 

Ränta på likvida medel 670 250 

Räntor på utlämnade lån 207 788 

Återvunna kundförluster 14 10 

Övriga finansiella intäkter 1 334 1 184 

Summa finansiella intäkter 2 353 3 565 

     

Finansiella kostnader    

Räntekostnader på lån -3 621 -4 096 

Ränta på pensionsavsättning 0 0 

Dröjsmålsräntor -7 -9 

Bank– och plusgiroavgifter -131 -101 

Övriga finansiella kostnader -44 -18 

Summa finansiella kostnader -3 803 -4 224 

Summa finansnetto -1 450 -659 

Årets resultat     

Utredning av balanskravet enligt kommunallagen 8 kap 5§:     

Årets resultat enligt resultaträkningen 27 351 8 364 

Avgår realisationsvinster enligt särskild not nedan -20 687  

Tillägg för vissa realisationsvinster mm enligt undantagsmöjlighet 9 000  

Årets resultat enligt lagen om ekonomisk balans 15 664 8 364 

Försäljning av materiella    

Anläggningstillgångar    
Försäljning  P Sjöstrand 146 - 

- varav bokfört värde 16 - 

Försäljning tomter Bökås 1:1 21 100 202 

- varv bokfört värde 543 - 
Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar  
(försäljningspris) 21 246 202 

Realisationsvinster 20 687      

- Realisationsförluster - 

Summa bokfört värde försålda anläggningstillgångar 559 202 

Nyupptagna lån    

Swedbank AB   

Kommuninvest i Sverige AB 0 42 000 

Summa upptagna lån 0 42 000 

Amortering av skulder     

Swedbank AB 0 -4 000 
Kommuninvest i Sverige AB -28 500 -22 000 

Summa amortering av skulder -28 500 -26 000 
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Nothänvisningar 

    

                      Sävsjö kommun 
  

  Belopp i tkr 2013 2012   

 
Not 

9 Materiella anläggningstillgångar     

        
  Fastigheter och anläggningar     

  Ackumulerade ingående anskaffningsvärden 808 598 780 245 
  Avyttringar -559 -202 
  Omföring aktuella projekt  -1 102 
  Utrangering - - 
  Nyanskaffningar 25 122 31 860 

  Investeringsbidrag -3 521 -2 203 

  Ackumulerade utgående anskaffningsvärde 829 640 808 598 

        

  
Ackumulerade ingående avskrivningar / ned-
skrivningar -406 403 -385 406 

  Utrangering     
  Årets avskrivningar / nedskrivningar -21 292 -20 997 

  

Ackumulerade utgående avskrivningar / ned-
skrivningar -427 695 -406 403 

  Bokfört värde fastigheter och anläggningar 401 945 402 195 

        
        
  Maskiner, fordon och inventarier     
  Ackumulerade ingående anskaffningsvärden 57 213 47 602 
  Avyttringar - - 
  Justering iB - - 

  Utrangering -   -  
  Nyanskaffningar 7 480 9 611 
  Investeringsbidrag - - 

  Ackumulerade utgående anskaffningsvärde 64 693 57 213 

        

  

Ackumulerade ingående avskrivningar / ned-

skrivningar -36 073 -30 690 
  Utrangering - - 
  Årets avskrivningar / nedskrivningar -6 676 -5 583 

  

Ackumulerade utgående avskrivningar/
nedskrivningar -42 749 -36 703 

  

  
Bokfört värde maskiner, fordon och inventa-
rier 21 944 21 140 

  Summa materiella anläggningstillgångar 423 889 423 334 

        
  Specifikation:     
  Markreserv 11 192 15 049 
  Verksamhetsfastigheter 220 931 218 208 
  Fastigheter för affärsverksamhet 94 517 99 326 

  Publika fastigheter 49 308 46 822 

  Fastigheter för annan verksamhet 961 1 054 
  Pågående arbeten 25 036 21 736 
  Maskiner, fordon och inventarier 21 944 21 140 

  Summa materiella anläggningstillgångar 423 889 423 335 
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Nothänvisningar 

    Sävsjö kommun 
  Belopp i tkr 2013 2012 

        
Not 
10 Finansiella anläggningstillgångar     

  Aktier och andelar     
  Aktier AB Sävsjö Industribyggnader 1 000 1 000 

  Aktier Sävebo AB 1 300 1 300 
  Aktier Sävsjö Energi AB 2 000 2 000 
  Aktier Savman AB 2 400 2 400 
  Aktier Sävsjö Näringslivs AB 100 100 

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

  Aktier Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB 20 20 
  Aktier Jönköpings Länstrafik AB 0 0 

  Aktier Kommunassurans Syd Försäkrings AB 536 536 
  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* 2 825 1 211 

  Summa aktier och andelar 12 444 10 830 

  
  
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 21 945 
  Utlämnade lån övriga 30 30 
 Utlämnade lån trafikverket 8 800 8 800 

 Statlig infrastruktur 6 071 6 346 

  Summa långfristiga fordringar 16 901 39 121 

        

  Summa finansiella anläggningstillgångar 29 345 49 951 

        

        

  

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. 
Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat om insatsemission om sammanlagt 
1 613 757 kr för Sävsjö kommuns del. Sävsjö kommuns totala andelskapital uppgår därmed 
2013-12-31 till 2 824 576 kr (1 210 819 kr) 

        

Not 
11 Kortfristiga fordringar    
  Kundfordringar 4 356 3 825 
  Diverse kortfristiga fordringar 28 324 30 820 
  - varav statsbidragsfordringar 9 507 8 796 
 - varav avräkning och kortfristiga lån till kommunala företag 11 875 15 282 

 - varav nästa års amortering på utlämnade lån 0 161 
  - varav fordran för mervärdesskatt 6 922 6 522 
  - varav handkassor 9 11 
  - varav fordran FORA / SKL 0 0 

  - varav övriga kortfristiga fordringar 11 48 
    
  Förutbetalda kostnader 24 700 12 226 

    
 Upplupna skatteintäkter 2 510 12 852 
  Upplupna intäkter, övriga 0 0 

  Summa kortfristiga fordringar 59 890 59 723 
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Nothänvisningar 

    Sävsjö kommun 
  Belopp i tkr 2013 2012 

  
Not 12 Kassa och Bank     
  Kassa 24 24 
  Plusgiro 0 322 

  Bank checkkonto 50 083 20 463 

  Bank Checkkonto koncernkonto 2 298 614 

  Summa kassa och bank 52 405 21 423 

       
Not 13 Eget Kapital    

  Ingående balans eget kapital 284 473 275 467 
 Årets resultat 27 351 8 364 

 
Resultatutjämningsreserv på 11 300 ingår i  
Ingående balans ( KF § 138 )  - 

  
Övrigt eget kapital, vinstutdelning 
Kommuninvest 1 614 642 

  Utgående balans eget kapital 313 438 284 473 

       
Not 14 Avsättningar    
  Avsättning för pensioner    
  PA-KL pensioner 1 572 1 403 

  Efterlevandepensioner / förmånsbestämd ÅP   
  Särskild avtalspension 136 399 

  Särskild löneskatt 415 437 

  
Summa pensionsavsättningar ( inkl särskild 
löneskatt) 2 123 2 239 

       
  Ingående avsättning 2 239 2 480 
  Pensionsutbetalning 200 -263 

  Ränte- och basbeloppsuppräkningar -30             8 
  Ändring av försäkringstekniska grunder -           - 
  Särskild avtalspension -263 61 
  Förändring av löneskatt -23 -47 

  Utgående avsättning 2 123 2 239 

       

  

Förpliktelse minskad försäkring ( premie inkl 

löneskatt) 13 723 13 074 
  Överskottsmedel i försäkringen 1 +65 

       
  Aktualiseringsgrad 99% 98% 
       

 Ingående övriga avsättningar 1 000 650 

 Övriga avsättningar 850  

 Avsättning för sanering av tomt Aleholm 1 8 992  

  Framtida återställning av avfallsdeponier  500 350 

  Summa övriga avsättningar 11 342 1 000 

       

  Summa avsättningar 13 465 3 239 

        
 



 

90 

 

Nothänvisningar 

    Sävsjö kommun 
  Belopp i tkr 2013 2012 

        
Not 15 Långfristiga skulder     
  Låneskuld     

  Ingående låneskuld 141 765 125 785 
  Nyupplåning 0 42 000 

  Amorteringar -28 500 -26 000 

  Periodisering anläggningsavgift VA/Avlopp 907 -20 

  Summa långfristiga skulder 114 172 141 765 

       
  Kreditgivare    
  Kommuninvest i Sverige AB 96 500 125 000 
  Swedbank AB 0 0 
  Stadshypotek 15 000 15 000 

  Summa långivare 111 500 140 000 

       

  
Låneskuldens struktur 1 – förfallodatum ( 
villkorsändring)    

  Andel med villkorsändring inom 3 månader 8% 27% 
  Andel med villkorsändring om 1-2 år 56% 23% 
  Andel med villkorsändring om 3-5 år 36% 50% 

  Summa 100% 100% 

       

  Låneskuldens struktur 2 – lånelängd ( löptid)    
  Andel lån med löptid tills vidare 15% 32% 
  Andel lån med löptid mellan 0-2 år 49% 18% 
  Andel lån med löptid mellan 3-5 år 36% 50% 

  Summa 100% 100% 

       
  Övriga uppgifter kring låneskulden    
  Genomsnittsränta % 2,93% 3,10% 
  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 28 476 26 062 

       

  

  

Övriga kortfristiga skulder 14 472 16 542 

  - varav källskatt 6 481 7 116 

  
- varav koncernkonto samt avräkning  med 
kommunala företag 5 302 7 407 

  - varav övriga kortfristiga skulder 2 689 2 019 

       
       

  Förutbetalda intäkter 11 059 14 306 

  -varav schablonersättning för flyktingar 4 080 3 734 

  - varav statsbidrag 4 582 

  

  

5 958 
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Nothänvisningar 

    Sävsjö kommun 

  Belopp i tkr 2013 2012 
  - varav förutbetalda intäkter 814 3 239 

  - varav periodiserade kundfakturor 1 583 1 375 
  - varav förutbetalda skatteintäkter 0 0 
       

  Upplupna kostnader 71 918 69 678 

  - varav räntor på långfristiga lån 1 750 1 690 

  

- varav pensionskostnader ( avgiftsbestämd 

ålderspension 14 636 13 534 

  
- varav särskild löneskatt ( avgiftsbestämd 
ålderspension 3 551 3 283 

  - varav upplupen semesterlöneskuld 32 943 31 686 
  - varav upplupna arbetsgivaravgifter 7 501 8 104 

  - varav upplupna löner 9 183 8 133 

   övriga upplupna kostnader 2 354 3 248 

  Summa kortfristiga skulder 125 925 126 588 

       

Not 17 Borgensåtagande    
  Kommunägda företag ( limit):    
  Sävebo AB 119 000 94 000 

  AB Industribyggnader 225 000 225 000 
  Sävsjö Energi AB 20 000 20 000 
  Savman AB 13 000 13 000 
  Stockarydsterminalen AB 5 000 5 000 

  Sävsjö Skyttecenter 6 000 6 000 

  Summa kommunägda företag 388 000 363 000 

       

  Egna hem och småhus:    
  SBAB 248 288 
  Övriga 0 0 

  Summa egna hem och småhus 248 288 

       
  Föreningar och övriga 0 0 

  Summa totala borgensåtagande 388 248 363 288 
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Nothänvisningar 

No
t 

    

     
 
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 274 kommuner 

som per 2013-12-31 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 borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i 
Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843 kronor och totala tillgångar till 

271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 

594 046 849 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 598 500 249 kr. 
     

 

Kommunförbundet Jönköpings län avvecklades som organisation per den 31 december 
2005. Kommunerna i Jönköpings län har övertagit pensionsförpliktelserna för den tidigare 
anställda personalen. Administrationen sköts av Jönköpings kommun. Avsatta medel för 
pensionerna finns i en stiftelse. Dessa räcker förmodligen för att säkerställa 
finansieringen av framtida pensionsutbetalningar. Om så inte sker ska kostnaderna 

fördelas mellan länets samtliga kommuner. Vid årets utgång understiger värdet av 
placeringarna det totala pensionsåtagandet med 624 860 kronor. Kommunfullmäktige i 
Sävsjö Kommun har godkänt avtalet 2006-02-07§ 19. 

     
Not 
19 

Leasingavtal och andra långtidskontrakt 
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisa som 

vanlig operationell leasing, dvs. 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 t o m 2023-12-31 

 
 

 

Not 

20 

- Avtal om utbildning för hotell- restaurang- och turismelever vid Ljunga Park, Sävsjö , 

avtal t o m 2024-06-30. 
- Ismaskin till ishall, leasingavtal t o m 2015-11-30 
Leasingkontrakt och längre hyresavtal finns förtecknande i kommunens bokslut. 
 
Pensionsförpliktelser före 1998 och särskild löneskatt på pensionsförpliktelser. 
Enligt redovisningslagen för kommuner betraktas intjänad pensionsrätt t o m 1997 inte 

som skuld utan som en ansvarsförbindelse. Denna del av pensionsskulden uppräknas 

med förändringen av basbeloppet. Särskild löneskatt utgår på pensioner men betalas 
först när utbetalningen sker. 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 pensionen kommer att betalas 

ut, eftersom samordning ofta sker med annan inkomst eller pension. Avtal om 
visstidspension upprättas även för förtroendevalda. Vid årets slut finns sådant avtal för 
kommunstyrelsens ordförande som haft sitt förordnande sedan 2000-05-01. Rätt till full 
pension gäller efter 12 års förordnande. Visstidspensionen ingår i beräkningen av 
pensionsförpliktelserna nedan. 
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Nothänvisningar 

    
Sävsjö kommun   

  Belopp i tkr 2013 2012   

          

  Pensionsmedelsförvaltning ( ink särskild löneskatt)       
  Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 2 123 2 240   

  
Ansvarsförbindelse – pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland avsättningar 309 144 288 125   

  Finansiella placeringar ( bokfört värde) 0 0   

  Totala förpliktelser ./. finansiella placeringar ( bokfört värde) 311 267 290 365   

          

  Finansiella placeringar ( marknadsvärde) 0 0   
  Finansiella placeringar ( marknadsvärde. / . bokfört värde) 0 0   
  Summa realisations – vinster / förluster under året 0 0   

  

Realiserad och orealiserad avkastning/vinst/förlust på 
finansiella placeringar i relation till genomsnittlig finansiell 
placering 0 0 

  

  Återlåning i verksamheten 311 267 290 365   

         

  Ingående ansvarsförbindelse 288 125 286 442   
  Pensionsutbetalning -9 089 -9 213   
  Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 331 -145   
  Ändring av försäkringstekniska  grunder 4 456 2 677   
  Övrigt 17 322 5 679   

 Sänkning av diskonteringsränta inkl. korrigering - -  
  Visstidspension förtroendevalda 3 045 2 277   
  Förändring av löneskatt 3 954 408   

  Utgående ansvarsförbindelse 309 144 288 125   

          

          

  Sammanfattning av årets pensionskostnader       

          

  Premie försäkring tjänstepension ( KAP-KL/PFA) 2 026 3 236   

  Avgiftsbestämd ålderspension 14 637 13 534   

  
Skuldförändring exkl. särskild ålderspension och 
garantipension       66 -279 

  

  Skuldförändring särskild ålderspension och garantipension -278 55   
  Finansiell kostnad 118 30   
  Utbetalningar avseende pension intjänad efter 1998 133 296   
  Utbetalningar avseende pension intjänad före 1998 9 089 9 213   

  Utbetalningar av särskild ålderspension och garantipension - -   

  Summa pensionskostnad ( exkl särskild löneskatt) 25 791 26 085   

         

  Särskild löneskatt 24,26 % 6 256 6 328   
         

  Summa pensionskostnad inkl löneskatt 

 

32 047 32 413 
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   Redovisningsprinciper 

Kommunen – extern redovisning 

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 avvi-
kelse gällande rekommendationer och 
praxis. 

 
Rådet för kommunal redovisning har givit ut 
16 rekommendationer. Kommunen tillämpar 
samtliga utom nr 13.1 avseende redovisning 
av hyres-/leasingavtal. Enligt rekommen-
dationen ska leasingavtal tecknade från år 

2003 och med en avtalstid överstigande tre 
år redovisas som anläggningstillgång med 
därtill hörande avskrivningar m m.  
 

Enligt rekommendation nr 15.1 skall låne-
kostnader i samband med större inve-
steringar inräknas i anskaffningsvärdet. 

Denna rekommendation tillämpas i kommu-
nen på investeringsprojekt överstigande en 
miljon kronor. 
 
Värdering av pensionsförpliktelser sker 
enligt SKL:s beräkningsmodell RIPS 07 i en-
lighet med rekommendation nr 17 från RKR. 

Löner för timanställda och motsvarande 

Löner för timanställda och kostnadsersätt-
ningar som utbetalas månaden efter intjä-

nandemånaden periodisera fullt ut, vilket 
innebär att det som intjänats under decem-
ber och betalats ut i januari belastar föregå-

ende års resultat. Förändringen mellan åren 
som är relativt liten belastar i normala fall 
inte nämnderna utan redovisas under fi-
nansförvaltningen (KS). 

Avsättningar mm 

Kommunen följer inte rekommendation (nr 
10.1) fullt ut, med nuvärdesberäkning. 

Anläggningstillgångar RKR 11.1 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen 
upptagits till anskaffningsvärdet efter av-
drag för planenliga avskrivningar under 
nyttjandeperioden. Avskrivningar påbörjas 
närmaste kvartal efter att investeringen har 
tagits i bruk. Tillgångarna skrivs av syste-

matiskt över dess nyttjandeperiod. 
 

Avskrivningstiderna som tillämpas är: 
Bilar och maskiner 5 - 10 år 
Inventarier 10 år 
Byggnader 33 - 50 år 

Vatten- och avloppsverk 25 - 33 år 
Vatten- och avloppsledningar 50 år  
  

Sedan ett antal år tillbaka har kommunen 
som beloppsgräns 20.000 kronor vad det 
gäller vad som ska bedömas som inventarier 
av mindre värde och därför inte ska aktive-

ras. Därutöver tillämpas praxis som anger 
att nyttjandeperioden ska överstiga tre år. 

Exploateringstillgångar 

Enligt RKR 11.1 ska exploateringstillgångar 
redovisas som omsättningstillgång. 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 omsätt-
ningstillgång. Avräkning sker efter hand 
som markområden avyttras. 
Bokfört värde vid försäljning av andra tom-

ter avdrages från anskaffningsvärdet under 
materiella anläggningstillgångar. Realisat-
ionsvinster alternativt realisationsförluster 
redovisas i resultaträkningen. 
 
 
Privata medel 

Sävsjö kommun förvaltar i ringa omfattning 
privata medel. Socialförvaltningen hanteras i 

vissa fall klienters ersättning från försäk-
ringskassan och de in- och utbetalningar 
som sker redovisas dels i verksamhetssyste-
met och i ekonomisystemet. Privata medel 

för inneboende på olika institutioner redovi-
sas i kassaböcker med full insyn av de bo-
ende och deras närstående. 
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En översiktlig dokumentation av redovis-
ningssystemet har upprättats och bifogas till 
kommunens bokslut. 

Kommunen – intern redovisning 

Kapitaltjänstkostnad 

Kapitaltjänstkostnaden utgörs av avskriv-
ningar och intern ränta. Avskrivningen be-
räknas på tillgångens ursprungliga anskaff-
ningskostnad och är linjär, d v s lika stort 
belopp varje år under nyttjandetiden. Intern 
ränta beräknas på tillgångens bokförda vär-

den vid varje månads ingång. Räntesatsen 
för år 2012 var 4,0%. För  år 2013 är in-
ternräntan 2,9%. 

Personalomkostnadspålägg 

I samband med bokföring av lön kostnads-

förs personalomkostnader 
(arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och 

intjänad pensionsrätt). Under år 2013 har 
kalkylerade personalomkostnads-pålägg va-
rit 38,46 % och följer rekommendationen 
från Sveriges kommuner och landsting. Per-
sonalomkostnadstillägget betalas som en 
intern ersättning från förvaltningarna till 
finansförvaltningen, som ansvarar för utbe-

talningen av de externa kostnaderna. 

Interna hyror 

Tekniska nämnden förvaltar kommunens 

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 verk-
samhet till en annan internfaktureras. Även 

tjänster som utförs av egen anställd perso-
nal internfaktureras till självkostnadspris. 

Interna administrativa tjänster internfaktu-
reras endast i speciella fall, t ex i vid ge-
nomförandet av vissa projekt, va- och av-
fallsredovisningen. 

Resultatenheter 

Interna IT- och telefonitjänster, städ, vakt-
mästeri, kost, färdtjänst och skolskjutsar 
hanteras som s k resultatenheter. Det inne-
bär att de inte har något budgetanslag utan 

finansiering sker genom att de som nyttjar 

tjänsterna betalar en ersättning. Resultatet 
vid årets slut regleras genom återbetalning 
eller kompletterande betalning. I vissa fall 
överförs årsresultatet till nästkommande år. 
Styrelse för dessa resultatenheter utgörs av 
förvaltningschefsgruppen eller utsedd styr-

grupp. 

Investeringar med egen personal 

Vissa investeringar genomförs av egen per-
sonal. Detta avser i första hand lednings- 
och gatuarbeten, men också projektering  
mm vid nybyggnation. Den lönekostnad som 
uppstår ingår i avskrivningsunderlaget och 

betraktas därmed som en investering 
(aktiveras). 

Sammanställd redovisning 

(koncernen) 

Den sammanställda redovisningen upprättas 
enligt den kommunala redovisningslagen 
kap 8, rekommendation nr 8.2 från Rådet 
för kommunal redovisning och utformas en-
ligt god redovisningssed. Den samman-
ställda redovisningen upprättas enligt för-

värvsmetoden med proportionell konsoli
dering. Med förvärvsmetoden menas att vid 
förvärvstillfället förvärvat eget kapital i 
kommunala företag eliminerats, varefter 
intjänat kapital har räknats in i koncernens 
eget kapital. En proportionell konsolidering-
en betyder att om de kommunala företagen 

inte är helägda tas endast ägda andelar av 
posterna i räkenskaperna in i koncernredo-
visningen. 
 
Redovisningen omfattar företag där ägande-
andelen uppgår till minst 20 % (betydande 

inflytande). Eventuella dotterdotterföretag 
ingår endast om dotterföretagets ägarandel 
överstiger 50 % (bestämmande inflytande). 
I annat fall betraktas dessa som intressefö-
retag. 
 
Inom koncernen förekommer omfattande 

transaktioner mellan företagen. Alla trans-

aktioner av väsentlig karaktär mellan företa-
gen och mellan kommunen och företagen 
har eliminerats för att ge en rättvisande bild 
av koncernens totala ekonomi. 
 
Obeskattade reserver har efter avdrag för 

uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. 
Uppskjuten skatt redovisas som avsättning. 
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Sävsjö 
kommun 

 

AB Sävsjö 
Industri 
Byggnader 
 
100% 

Sävsjö 
Näringsliv 

AB 
50% 

Stockaryds 
Terminalen 

AB 
50% 

Sävsjö- 
Vetlanda 
Fiber AB 
50% 

Sävsjö 
Energi AB 

50% 

Sävsjö 
Skyttecen-

ter ek. 
förening  

62% 

Höglandets 
Kommunal 

förbund 
20% 

Savman 
AB 
100% 

Sävebo 
AB 100% 

 

Nyckeltal för koncernen 
 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2008 
Bokslut 

2009 
Bokslut 

2010 
Bokslut 

2011 
Bokslut 

2012 
Bokslut 

2013 
       
Årets resultat, tkr + 352 + 14 321 +20 106 +14 210     +14 278 33 195 

 
Finansnetto, tkr -11 787 -7 585 --6 832 -12 677 -12 199 -12 297 
 
Likvida medel/ invånare, kr 1 212 4 177 3 160 1 030 2 417 4 844 

 
Låneskuld / invånare, kr 26 661 27 337 35 526 42 885 48 650 45 865 

 
Eget kapital / invånare, kronor 22 922 24 265 26 232 27 431 28 814 31 604 
 
Balanslikviditet 0,43 0,53 0,55 0,51 0,63 0,79 
 
Soliditet % 35,7 35,6 32,8 32,5 30,7 33,9 

 
Skuldbetalningsförmåga, år 8,4 5,4 6,07 8,14 11,2 6,2 
 

Kassaflöde, % 4,9 7,6 8,5 7,4 7,3 9,5 
 
Skuldflödesgrad, % 41,4 41,5 51,6 60,6 67,1 59,0 
 

Skuldbalansgrad, % 63,6 63,6 66,6 66,6 68,5 64,7 
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Översikt 

En del av den kommunala verksamheten 

bedrivs i aktiebolag eller annan företags-
form. Hela koncernens omsättning  uppgick 
till 865 mkr ( 786 mkr). Sävsjö har valt att 
bolagisera boendet i flerfamiljshus ( Sävebo 

AB), tillhandahållandet av industrilokaler och 
lokaler för tjänsteföretag  ( AB Sävsjö Indu-
stribyggnader), elnät och 

Fjärrvärme ( Sävsjö Energi AB), bredbands-
nät ( Savman AB) och  
strategiskt näringslivsarbete ( Sävsjö Nä-
ringslivs AB). 

Ägarfrågor och 

”koncernsamordning” 

Kommunen arbetar aktivt för att de kommu-
nala företagen ska vara delaktiga i hela den 
kommunala verksamheten ( koncernsam-

verkan). I företagens styrelser finns i många 

fall ledamöter som också är ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
För flertalet av företagen sköts ekonomihan-
teringen av kommunens ekonomiavdelning 
och de använder kommunens ekonomisy-

stem. De flesta av företagen är anslutna till 
det gemensamma koncernkontosystemet. 
Lönehanteringen sköts för sju av företagen 
av kommunledningskontorets personalav-
delning. Viss upphandling av varor och 
tjänster sker gemensamt, exempelvis eld-

ningsolja, revisionstjänster och bank/

betalningstjänster. 
Bolagsordningarna har antagits vid årsstäm-
morna under 2007.  
Nya ägardirektiv har arbetats fram för bola-
gen som kommer att antas under våren 
2014, likaså en reviderad företagspolicy. 

Viktiga händelser under året 

Sävsjö Energi  AB  
En ägarförändring har skett under året. Kal-
mar Energi har avyttrat sin andel  och  
Sävsjö Energi AB ägs nu till lika delar av 

Sävsjö Kommun och Vetlanda Energi och 

Teknik AB. Vetlanda Energi ägs i sin helhet 
av Vetlanda kommun.  
I samband med ägarbytet har funktioner för 
företagsledning och centraladministration 
övergått från tidigare delägare Kalmar 
Energi till Vetlanda Energi och Teknik AB. 

Bolaget har bytt till en helt ny IT-plattform 
och även bytt ut såväl  kundinformationssy-
stem som ekonomi och lönesystem. 
 

Stockarydsterminalen  AB  
är ett samverkansprojekt mellan Sävsjö 
Kommun och Sävsjö Transport AB för att 

utveckla verksamheten vid den öppna  
järnvägsterminalen i Stockaryd. Syftet är 
bland annat att flytta transporter från bil till 
järnväg. Stockarydsterminalen bildades 

2008 och bedriver terminalverksamhet i 
första hand för skogsråvaror och biobräns-
len. Bolagets tidigare positiva utveckling har 
under de senaste två åren haft en minskad 
beläggning. Under året har man hanterart 
182 tåg. 

Inför framtiden har man dock stora förvänt-
ningar på att få de nya biokraftvärmeverken 
som kunder, bland annat Lund nya värme-
verk i Örtofta. Man arbetar även med andra 

produkter till terminalen och hoppas på att 
man inom ett antal år skall vara en terminal 
för både kombitrafik och bulk/skogsvaror. 

 
Savman AB  
Savman ägs till 100% av Sävsjö kommun. 
Savman är i sin tur delägare i två dotterbo-
lag. Sävsjö Vetlanda Fiber AB ägs till 50 % 
tillsammans med Vetlanda Energi o 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 delägare i 
detta bolag är Vetlanda Energi o Teknik AB, 

Eksjö Energi AB och Citynätet i Nässjö AB. 
Detta är ett säljbolag med syfte att affärs-

mässigt erbjuda marknaden fiberförbindel-
ser som efterfrågas mellan stadsnäten. 
Under året har man koncentrerat arbetet på 
uppdraget att bygga bredband i dialog med 
byalagen. Samarbetet med kommunens ut-
vecklingsavdelning har resulterat i ett flertal 
projekt som erhållit bidrag genom länssty-

relsen. 
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 minst 90% av kommunens medbor-
gare och näringsliv ska ha möjlighet att an-
sluta sig till bredband. 

I framtiden väntas en ökad efterfrågan på 
fiberanslutningar till mobila master och vin-
kraftverk  
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Sävsjö Skytte Center ekonomisk före-
ning 
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening ägs 
till 62% av Sävsjö Kommun, till 36 % av 

Svenska Skyttesportförbundet och till 2% av 
Sävsjö Skytteallians. 
Sävsjö Skyttecenters mål för verksamheten 

är bland annat att väcka ungdomars in-
tresse för skyttesporten och Sävsjö Skytte-
gymnasium. 
Skyttegymnasiet har numera riksintag och 

de elever som går där har i olika samman-
hang utmärkt sig med synnerligen goda pre-
stationer. Samtliga kontors– verksamhets 
och lagerlokaler i anläggningen har under 
2013 varit uthyrda. Det största arrange-
manget i skyttecentret under året har som 

vanligt varit Swedisch Cup i januari. Denna 
tävling samlar en elit på närmare 600 skyt-
tar och genomförs på ett mycket profession-
ellt sätt med många frivilliga medhjälpare. 

 
Sävebo AB 
Sävebo AB ägs till 100 % av Sävsjö Kom-

mun. Under 2012 genomfördes en  nybygg-
nation i kv Bleckslagaren i Sävsjö.  
Det är den första nybyggnationen som Sä-
vebo AB gjort i egen regi sedan tidigt åttio-
tal.  Intresset har varit gott för lägenheterna 
och i stort sett alla lägenheter hyrdes ut 
direkt. 

Under året har flera lägenheter totalrenove-
rats och en stor satsning har gjorts på för-
bättrat underhåll. 
Från och med 2013 har Sävebo egen fastig-

hetsskötarpersonal. 
 

AB Industribyggnader 
AB Industribyggnader ägs till 100 % av Säv-
sjö kommun. 
Uthyrningsläget har varit stabilt under året 
och vakansgraden är nära noll. Bolaget fick 
2002 genom särskilt beslut i kommunfull-
mäktige ändrade ägardirektiv som innebar 

att även lokaler för tjänsteföretag skulle 
tillhandahållas. 
Under året har investeringar gjorts på Södra 
industriområdet. Ombyggnationer / anpass-

ningar har gjorts i lokaler i kvarteret Hant-
verkaren och Mejeriet. 
Planering för tillbyggnad av Alackering AB 

har gjorts under året och vad gäller Skruf 
Snus har förprojektering genomförts.  
En ny näringslivsgrupp har bildats i kommu-
nen där Vd deltar. 
 
 

SNAB AB 
Sävsjö Näringsliv AB är ett utvecklingsbolag 
för näringslivet i Sävsjö kommun. Bolaget 
ägs till 50% av Sävsjö Kommun och 50 % 

av Sävsjöortens Näringslivsförening. Bola-
gets målsättning är att skapa förutsättning-
ar för en positiv utveckling av Sävsjö Kom-

muns näringsliv.  
Företagsbesök är en viktig del av SNAB: s 
arbete och under året genomfördes 70 före-
tagsbesök .  

37 företag startades under året. 
En näringslivsbilaga har getts ut i samver-
kan med SMT. Nätverksträffar för HR-frågor 
har genomförts, likaså att antal olika utbild-
ningsaktiviteter. Bolaget har tillsammans 
med Sävsjö kommun genomfört aktiviteter 

kring LOU. Den årliga näringslivsgalan ge-
nomfördes i juni. Bolaget har varit UF-
rådgivare och deltagit i den årliga UF-
mässan. Man deltar också i olika regionala 

nätverk. 
Under året har nya ägardirektiv fastställts. 
Från och med juli 2013 har uppdrag som rör 

nyföretagande flyttats över till Sävsjö kom-
mun i samband med ny näringslivsorgani-
sation inom kommunen. 

Resultat och ekonomisk ställning 

Den sammanställda redovisningen för  2013 

visar på ett positivt resultat på 33,1 mkr 
( 14,3 mkr). Tillgångarna i den kommunala 
koncernen uppgår till 1 031 mkr (1 016 
mkr) och skulderna till  676 mkr 

( 696 mkr ).Soliditeten var vid årets utgång 
33,6 % ( 30,7% ). 

Interna affärer på 26 mkr. 

Köp och försäljning av varor och tjänster 
mellan kommunen, bolagen och mellan bo-
lagen uppgår till 25,5 mkr ( 26 mkr) De in-
terna kortfristiga fordringarna och skulderna 

uppgick vid årets slut till 7,7 mkr (5,1 
mkr ), där den största delen avser ersätt-
ning för vatten- avlopps och renhållningsav-
gifter för årets sista månader. 
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Nothänvisningar-  Sammanställd redovisning 
 

belopp efter proportionell konsolidering och eliminering av koncerninterna poster) 
    Sävsjö kommunkoncern 

  Belopp i tkr 2013 2012 

Not 21 Finansiella intäkter och kostnader     

  Finansiella intäkter     

  Sävsjö Kommun 1 146 1 888 

  Sävebo AB 61 83 

  AB Sävsjö Industribyggnader 16 38 

  Savman AB 29 223 

  Sävsjö Energi AB 29 27 

  Sävsjö Näringslivs AB 2 4 

  Stockarydsterminalen AB 4 2 

  Sävsjö Skyttecenter ek för. 0 1 

  Höglandets Kommunalförbund 230 12 

  Summa finansiella intäkter 1 517 2 278 

        

  Finansiella kostnader     

  Sävsjö Kommun -3 803 -4 224 

  Sävebo AB -2 969 -2 659 

  AB Sävsjö Industribyggnader -5 370 -5 652 

  Savman AB -358 -436 

  Sävsjö Energi AB -776 -933 

  Sävsjö Näringslivs AB 0 0 

  Stockarydsterminalen AB -311 -332 

  Sävsjö Skyttecenter ek för -83 -155 

  Höglandets kommunalförbund -144 -86 

  Summa finansiella kostnader -13 814 -14 477 

        

  Summa finansnetto -12 297 -12 199 

        

Not 22 Anläggningstillgångar     

  Sävsjö Kommun 444 354 464 405 

  Sävebo AB 129 658 131 362 

  AB Industribyggnader 242 579 235 958 

  Savman AB 21 587 20 732 

  Sävsjö Energi AB 39 179 38 824 

  Sävsjö Näringslivs AB 1 3 

  Stockarydsterminalen AB 8 089 7 277 

  Sävsjö Skyttecenter ek för 2 924 3 023 

  Höglandets Kommunalförbund 10 013 8 023 

  Summa anläggningstillgångar 898 384 909 606 

        

Not 23 Kortfristiga fordringar     

  Sävsjö Kommun 52 210 57 457 

  Sävebo AB 1 240 1 433 

  AB Sävsjö Industribyggnader 3 018 2 617 

  Savman AB 1 075 1 288 

  Sävsjö Energi AB          8 512 8 411 

  Sävsjö Näringslivs AB             162 337 

  Stockarydsteminalen AB          1 318 1 180 

  Sävsjö Skyttecenter ek för 65 313 

  Höglandets Kommunalförbund 4 266       5 023 

  Summa kortfristiga fordringar         71 866 78 059 
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Nothänvisningar-  Sammanställd redovisning 
  
(belopp efter proportionell konsolidering och eliminering av koncerninterna poster  

    

Sävsjö 

kommunsammanställning 

  Belopp i tkr 2013 2012 

Not 24 
Specifikation av eget kapital ( inkl. 78 % av 
obeskattade reserver)     

  Sävsjö Kommun 313 438 284 473 

  Sävebo AB 5 283 4 432 

  AB Sävsjö Industribyggnader 9 350 7 825 

  Savman AB 2 955 2 495 

  Sävsjö Energi AB 1 562 1 826 

  Sävsjö Näringsliv AB 210 203 

  Stockarydstermninalen AB -423 -292 

  Sävsjö Skyttecenter ek för -459 -554 

  Höglandets kommunalförbund 407 259 

  Obeskattade reserver ( Sävsjö Energi AB) 14 375 11 798 

  Summa eget kapital 346 664 312 465 

        

Not 25 Avsättningar     

  Sävsjö Kommun 13 465 3 239 

  Sävebo AB 0 12 

  Sävsjö Energi AB 149 174 

  
Uppskjuten skatt ( koncernen – 22,0% av 
obeskattade reserver) 4 055 4 213 

  Summa avsättningar 17 669 7 638 

        

Not 26 Långfristiga skulder     

  Sävsjö Kommun 114 172 141 765 

  Sävebo AB 118 415 115 360 

  AB Sävsjö Industribyggnader 225 000 225 00 

  Savman AB 13 000 13 000 

  Sävsjö Energi AB 20 000 20 000 

  Stockarydsterminalen AB 4 821 4 275 

  Sävsjö Skytte Center ek för 3 410 3 720 

 Höglandets Kommunalförbund 4 280 4 440 

  Summa långfristiga skulder 503 098 527 560 

        

Not 27 Kortfristiga skulder     

  Sävsjö Kommun 121 689 126 327 

  Sävebo AB 6 632 10 972 

  AB Sävsjö Industribyggnader 7 625 7 134 

  Savman AB 5 170 4 148 

  Sävsjö Energi AB 4 418 9 126 

  Sävsjö Näringslivs AB 217 314 

  Stockarydsterminalen AB 2 821 2 323 

  Sävsjö Skyttecenter ek för 514 240 

  Höglandets Kommunalförbund 9 593 8 284 

  Summa kortfristiga skulder 158 679 168 868 
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Eksjöhovgårdsruinen, en del av vår identitet och 

igenkänningstecken 

Växtkraft 
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Växtkraft 

Sammanfattning årsredovisning 2013 

 

 

 Årets resultat uppgår till 27,3  mkr ( 8,4 mkr ).  

 

 Det budgeterade resultatet för 2013 uppgick till 0,7 mkr.  

 

 Budgetöverskottet är 21 mkr bättre än budget. ( här ingår 

realisationsvinster på 20,7, AFA-försäkringspengar på 11,2 mkr, 

avsättning för sanering på 9 mkr samt överskott VA –drift på 2,7 mkr) 

 

 Alla nämnder utom Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse 

mot budget.  Nämnderna visar tillsammans ett överskott på + 7,2 mkr. 

 

 Årets investeringar uppgick till 32,6 mkr ( 38,0 mkr). De största 

investeringarna avser Va-åtgärder i Rörvik och Vallsjön, trafikåtgärder i 

Rörvik och It-satsning i skolan. 

 

 Låneskulden minskade  med 27,6 mkr till 114,2 mkr 

 

 Det totala pensionsåtagandet uppgick till 309  mkr vilket innebär en 

ökning  med 21 mkr 

 

 Kommunens borgensåtagande ökade med 25 mkr till 388 mkr. Det är en 

utökad borgen till Sävebo AB.   

 

 Befolkningsutvecklingen var positiv. Antalet invånare den 31 december 

2013 uppgick till 10 969  invånare, vilket innebär en ökning med 125 

personer ( -27) jämfört med förra årsskiftet. 

 

 Budget för år 2014 har fastställts med ett resultat på 1,6  mkr.  

 

 Arbetet med budget 2015 påbörjas under våren 2014 . 
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