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1 Sävsjö kommun 

1.1 Förvaltningsberättelse 

1.1.1 Inledning av kommunalråd 
 

Stark ekonomi men osäkerhet i omvärld  

Delårsrapporten visar på att Sävsjö kommun har en fortsatt mycket bra verksamhet och en 
stark ekonomi. Prognosen för helåret pekar mot drygt 18 miljoner mer än det resultat som 
budgeterades i november. Det goda läget ger oss bra förutsättningar att också hantera 
kommande utmaningar och svängningar som kan förorsakas av den osäkerhet som finns i 
omvärlden. Fortsatt är det dock globalt tillväxt i de stora ekonomierna. De politiska riskerna i 
Europa har blivit något mindre efter valet i Frankrike och Tyskland. Osäkerheten är dock stor 
över konsekvenserna av Brexit och hur den kommer påverka framförallt britterna själva. 
Globalt är den politiska turbulensen mellan USA och Nordkorea en stor och oberäknelig risk. 
I Sverige har vi fortsatt en stark ekonomi och höstens budgetproposition visar att vi närmar 
oss nytt valår eftersom den innehåller stora nationella utgifter och förstärkningar. 

 

Företagen behöver tillgång till mer arbetskraft och kompetens 

De svenska hushållen har överlag ett bra ekonomiskt läge, det driver på 
konsumtionen och vi har ett fortsatt starkt konjunkturläge. Svårigheten att få tag i 
kompetens är nu ett av de områden som allra mest hämmar företagens fortsatta 
tillväxt. Det är också ett påtagligt bekymmer i Sävsjö kommun. När Svenskt näringsliv 
presenterade årets undersökning om kommunernas företagsklimat så ges goda 
omdömen om läget i vår kommun. Det stora undantaget är upplevelsen av tillgång till 
kompetens där Sävsjö faller med hela 144 placeringar i relation till tidigare år. Det 
visar att kommunens företag nu går för högtryck och att vi måste anstränga oss än 
mer för att underlätta för rekrytering av arbetskraft. Vi behöver fortsatt satsa på 
utbildning, jobba för mer bostäder och effektiv pendling, både via vägnät såväl som 
järnväg. Det finns också en stor arbetskapacitet bland invandrargrupper som trots 
högkonjunkturen har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Inom det sistnämnda 
området görs nu en kraftfull satsning med utgångspunkt från vår gymnasieskola, 
Aleholmsskolan. 

 

Kommunekonomi 

För den kommunala ekonomin redovisas ett plusresultat för årets första åtta månader på 
drygt 40 miljoner. För helåret bedöms resultatet bli 33 miljoner. Det är överlag en stabil 
ekonomi och en god verksamhet i hela kommunkoncernen. Att notera är att socialnämnden 
stora överskott på 12,5 miljoner, över budget, till stor del består av outnyttjade medel för 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Bolagen redovisar en vinst på över 16 
miljoner. Det verkar även som att det också under 2017 blir svårt att genomföra alla de 
investeringar som finns med i beslutad investeringsbudget. Detta eftersom endast 45 procent 
genomförts till sista augusti. 
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Stort arbete för att förverkliga vision och mål 
 

Den nya vision och utvecklingsstrategi som antagits av fullmäktige präglar arbetet ute i 
kommunens verksamheter. Ett exempel på detta är att det finns just nu över 300 aktiviteter 
för att nå de uppsatta målen. Först efter nyår blir det möjligt att följa upp dessa aktiviteter 
utifrån en helårseffekt.  Jag tycker att vi med ny utvecklingsstrategi, vision, mål och 
förändrad budgetprocess har fått fram en bra modell för övergripande planering och styrning 
av verksamheten. Effekten blir än mer stabilitet och långsiktighet i det viktiga arbete som 
utförs ute i våra viktiga verksamheter för en bra service, skola, vård och omsorg! 

 

 

 

 

Stefan Gustafsson, Kommunstyrelsens ordförande 
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1.1.2 Kort sammanfattning 

Ekonomi - utfall och prognos 

Resultatet i år är bättre än föregående år som var ett historiskt bra år. Resultatet per 31 
augusti visar på ett positivt resultat med 40,5 mkr och prognosen för helåret pekar på ett 
resultat på 32,9 mkr. Det är 18,6 mkr mer än det budgeterade resultatet och 2,5 mkr över 
föregående års resultat. Överskottet kommer främst från Socialnämnden som lämnat en 
prognos på plus 12,5 mkr mot budget samt från Kommunstyrelsen som har lämnat en 
prognos på plus 5,1 mkr mot budget. Anledningen till Socialnämndens överskott är främst 
outnyttjade medel för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Prognosen är dock 
osäker p.g.a. att från den 1 juli fick kommunerna ett förändrat ersättningssystem för 
mottagande av ensamkommande barn och konsekvensanalysen av det nya 
ersättningssystemet är inte färdigställt ännu. 

Tekniskt utskott har lämnat en prognos på plus 847 tkr och Barn- och utbildningsnämnden 
på plus 450 tkr. Övriga nämnder visar på mindre avvikelser gentemot budget. Nämndernas 
egna kommentarer om de ekonomiska avvikelserna finns att läsa i deras 
verksamhetsberättelser. 

Nämnderna har hittills gjort investeringar på 22 mkr vilket motsvarar 45 % av 
investeringsbudgeten på totalt 48,5 mkr. De största investeringarna under året har varit 
tillbyggnad av förskolan Paletten med 4,8 mkr, tillbyggnad av gruppboendet Borgen med 
2,4 mkr, nya allvädersbanor för 3,3 mkr och byte av ventilationen på Familjebadet med 
2 mkr. Inom skolan har man fortsatt att göra IT satsningar på 1,7 mkr. Investeringsnivån är 
högre i år jämfört mot föregående år som då landande på investeringar på totalt 30 mkr. I 
början av året flyttades budgetansvaret för fastigheter och bostadsanpassning från Tekniskt 
utskott till Kommunstyrelsen. Vid jämförelse mellan åren bör förvaltningarna ses 
tillsammans. 

De kommunala bolagen redovisar tillsammans en vinst på 16,5 mkr vilket är 0,3 mkr under 
helårsbudget och 6 mkr mer än samma period föregående år. Prognosen pekar på ett resultat 
på totalt 23,9 mkr. Anledningen till det förbättrade resultatet är bland annat förändrade 
avskrivningstider på nedgrävd fiberkabel i SavMan AB. 

De likvida medlen har ökat under året då kommunen har sålt VA-verksamheten till Njudung 
Energi Sävsjö AB. Kassan ligger nu på 170,4 mkr mot 104,4 mkr vid årsbokslutet. 

  

Balanskravsutredning (tkr) 

Helårsprognos 32 856 

Avgår samtliga realisationsvinster 0 

Medel från resultatutjämningsreserven 0 

Resultat efter balanskravsjusteringar 32 856 

Finansiella mål 

Tre finansiella mål följs årligen upp för att sätta fokus på ansvarsfullt förvaltarskap och god 
ekonomisk hushållning. Det handlar om att klara ett driftsöverskott som är större än 2 % av 
skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning tillsammans. Det handlar också om att 
inte investera mer än motsvarande årets resultat och avskrivningar tillsammans för att 
bibehålla en oförändrad kommunalskatt. Nedan ser ni en tabell över måluppfyllelsen. 

  

Mål Måltal Utfall 170831 Status 

Driftöverskott 
Ska vara större än 2% av skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning 

8,7 %  

Årets investeringar Ska vara mindre än årets resultat + årets avskrivningar 22 024 < 57 182  

Oförändrad kommunalskatt Kommunalskatten ska vara oförändrat 21,92 % 21,92 %  
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Måluppfyllelse 

 

En ny utvecklingsstrategi, "Utvecklingsstrategi 2016-2022 för Sävsjö Kommun med sikte på 
2030" antogs av kommunfullmäktige den 23 maj 2016 (§ 74). Visionen lyder; "Tillsammans 
skapar vi Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun". Utvecklingsstrategin 
beskriver Sävsjö kommuns utvecklingsarbete som vid sidan av vår kärnverksamhet, ska ange 
riktning och förbättringar fram till 2022. Den består huvudsakligen av fyra olika delar som 
kommer att ha betydelse för det praktiska arbetet med att genomföra den; Vision, 
Övergripande mål, Utvecklingsområdena och Värdegrund. Hela utvecklingsstrategin finns att 
läsa på kommunens hemsida. 

I november 2016 beslutade kommunfullmäktige om vilka övergripande mål och styrtal som 
ska gälla för hela kommunen år 2017. Därefter har nämnderna och bolagen arbetat fram egna 
styrtal utifrån de övergripande målen. Kommunstyrelsen har beslutat om särskilda uppdrag 
inom prioriterade utvecklingsområden för 2017 och på förvaltningarna har man arbetat med 
olika aktiviteter kopplade till utvecklingsstrategin. 

En del av styrtalen som tagits fram mäts en gång per år och kommer att redovisas vid 
årsbokslutet 2017. I årsredovisningen kommer vi också redovisa de olika uppdrag som 
kommunstyrelsen beslutat om inom de prioriterade utvecklingsområdena. Avslutade och 
lyckade aktiviteter kommer att "stjärnmarkeras" och lyftas in i årsredovisningen. 

Under året har vi arbetat med att implementera ett nytt verksamhetssystem som ska 
underlätta arbetet med målstyrning, kvalitetsarbete och uppföljningar. I 
verksamhetssystemet kan vi följa arbetet med utvecklingsstrategin. Fram till idag har ett stort 
antal olika aktiviteter kopplade till vision, värdegrund och kommunfullmäktiges 
övergripande mål rapporterats in. 

I delårsrapporten redovisar vi kommunfullmäktiges övergripande mål och styrtal samt 
nämndernas och bolagens egna styrtal som är kopplade till de övergripande målen. 

Kommentarer kring respektive styrtal finns att läsa under respektive nämnd och bolag. 

I rapporten redovisas måluppfyllelsen med färger. Grönt betyder att målet är uppfyllt, gult att 
det delvis är uppfyllt och rött att det inte är uppfyllt. Ett svart streck betyder att målet inte är 
mätt ännu för år 2017. 

Nedan följer ett axplock av de styrtal som vi har mätt till delårsrapporten och där vi har 
uppfyllt målet. Följande mål har grönmarkerats i delårsrapporten; 

 På kommunledningskontoret har vi utvecklat nya digitala tjänster och påbörjat ett 
ledarskapsprogram där samtliga chefer har påbörjat utbildningen. 

 Inom Barn- och utbildningsförvaltningen ökar andelen vårdnadshavare som erbjuds 
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plats för sitt barn i förskolan på önskat placeringsdatum och antalet dagar som 
vårdnadshavare har fått vänta på förskoleplats har förkortats. Det har tagits fram en 
kompetensutvecklingsplan i dialog med förvaltningens chefer och gjort en inventering 
av det övergripande kompetensutvecklingsbehovet. 

 Socialförvaltningen har påbörjat en e-utvecklingstjänst. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) har genomfört utbildningar i systemet gällande avvikelser vilket 
påverkat antalet registrerade avvikelser positivt. Boendestödet har under året initierat 
regelbundna träffar med psykiatriska öppenvårdsmottagningen. 

 Myndighetsnämnden rapporterar att de nått målet om att antal ärenden som ändrats 
efter överprövning och som vunnit laga kraft under 2017 inte har varit mer än 5 %. 

 Överförmyndarnämnden har nått sina uppsatta mål när det gäller granskning av 
årsräkningar. 

Bland de kommunala bolagen är många mål redan uppfyllda nu vid delårsbokslutet. Se 
vidare under respektive bolags redovisning. 

Kort om verksamheterna - viktiga händelser 

Från den första januari 2017 är ansvaret för all VA-drift flyttat till Njudung Energi Sävsjö AB 
och kommunens fastighetsförvaltning flyttad till Sävebo AB. Som ett resultat av detta fördes 
de delar av tekniska förvaltningen som är kvar i kommunal regi samman med kultur och 
fritidsförvaltningen och bildade en ny gemensam serviceförvaltning som sorteras under dels 
kultur och fritidsnämnden, dels kommunstyrelsen. Vid samma tillfälle skapades en 
bemanningsenhet, vars syfte är att bistå organisationen med vikarier vid korttidsfrånvaro. 
Under senvåren 2017 togs beslut om att flytta räddningstjänsten från 
myndighetsförvaltningen till kommunledningskontoret från den 1 juli 2017 och fram till den 
31 december 2018. 

Den första juni började kommunens nya ekonomichef Marie Hogmalm sin tjänst i Sävsjö 
kommun. Det formella skiftet av ekonomichef skedde den 1 september 2017. Bert Runesson 
kommer arbeta kvar i Sävsjö kommun till den 1 december 2017, men då som särskild 
utredare. 

Den första april 2017 var den första arbetsdagen för kommunens näringslivsstrateg. Denna 
anställning, kombinerat med flytten av hela utvecklingsavdelningen, 
myndighetsförvaltningen och SNAB till det nya Tillväxthuset, markerar viktiga milstolpar i 
en offensiv satsning från kommunen på näringslivet och etableringen av nya företag i 
kommunen. 

Under 2017 anställdes också en hållbarhetsstrateg, med uppgift att på olika sätt initiera 
arbetet kring hållbarhetsfrågor i kommunen, både internt och externt. 

Hösten 2017 påbörjades det nya ledarprogrammet i Sävsjö kommun. Det riktar sig till 
samtliga A, B och C-chefer och bygger på principer från teorier om utvecklande ledarskap. 
Dessa teorier kompletteras med eget material, främst då utvecklingsstrategin. 

Personal 

Den sista augusti 2017 hade Sävsjö kommunorganisation 1 296 anställda vilket motsvarar 
1151,3 heltidstjänster. I jämförelse med föregående år har antalet anställda ökat med 128 
personer. Förändringen är störst inom Socialförvaltningen som ha ökat med 67 personer 
varav 53 personer är visstidsanställda. En anledning till ökningen kan kopplas till 
mottagandet av nyanlända. Drygt 83 % av kommunens alla anställda finns inom 
Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Andelen heltidsanställda var för 
hela kommunorganisationen 53% vilket är en något lägre siffra än föregående år (54%) Lägst 
andel heltidsanställda har Socialförvaltningen med 28 % och högst andel heltidsanställda har 
myndighetsförvaltningen med 100%. 
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Den sista augusti var sjukfrånvaron för hela kommunorganisationen  4,5 % varav 1,8 % var 
korttidsfrånvaro och 2,7 % är sjukskrivning längre än 60 dagar. Sjukfrånvaron har pendlat 
mellan 4,5 % och 4,7 % de senaste 11 månaderna. 

Övriga arbetade timmar (timanställda, fyllnadstid, övertid) omräknat till årsarbetare var i 
augusti 2017, 151 personer att jämföras med 205 årsarbetare i  Augusti 2015. En minskning 
med 54 personer (-26%). 

Förväntad utveckling - framåtblick 

Sävsjö kommun har under senare år haft en positiv befolkningsutveckling och antalet 
invånare har ökat mer än prognoserna. Till stor del har befolkningsökningen varit kopplad 
till att människor från andra länder har valt att etablera sig i kommunen efter det att de fått 
uppehållstillstånd, men delar av befolkningsökningen beror också på interna omflyttningar i 
Sverige. Många av kommunens viktiga framtidsfrågor är kopplade till om den positiva 
befolkningsökningen fortsätter eller stagnerar. 

Det gäller till exempel behovet av fler bostäder. Just nu finns ovanligt många människor i 
Sävebos bostadskö. Byggnation av ett nytt flerbostadshus pågår i Sävebos regi. Det finns 
tomtmark till salu i Sävsjö tätort och planering pågår från byggnation också på landsbygden. 
Också privata aktörer visar intresse för bostadsproduktion. Det synes angeläget att ett flertal 
av dessa projekt genomförs, för att säkerställa en positiv befolkningsutveckling 

Inte minst näringslivsutveckling är kopplat till detta. Idag har vi ett antal industrier i Sävsjö 
kommun som efterfrågar mer arbetskraft. Många företag tvingas lösa det genom att anställa 
personal som dagpendlar in i kommunen. Fler bostäder skulle förmodligen innebära att fler 
personer som rekryteras till våra företag bosätter sig i kommunen och det skulle i så falla 
skapa en stabilitet vad gäller personalförsörjning som just nu saknas. 

Ett annat viktigt område kopplat till både bostadsproduktion och näringslivsutveckling är 
integrationen av nyanlända. Genom en lyckad integration kan vi säkerställa en positiv 
befolkningsutveckling, men vi kan också bidra till en framgångsrik kompetensförsörjning till 
våra företag. Ett fokus på jobbskapande åtgärder med utgångspunkt i kommunens 
integrationsfond är ett viktigt fokusområde kommande år. 

Vad gäller investeringar finns kommande år behov av nya förskolor, renovering av skolor, 
samt byggnation av både LSS- och äldreboenden. Vid sidan av detta kommer både nya 
bostads- och industriområden förberedas för byggnation. Kopplat till bland annat detta 
område kommer också en aktualisering av översiktsplanen genomföras. 

För att kunna säkerställa kommunala tjänster med hög kvalité behövs välutbildad och 
kvalificerad personal. Här har kommunen en utmaning, dels på grund av ökad 
personalomsättning i stort inom den kommunala sektorn, dels därför att det inom flera yrken 
i kommunens totalt sett utbildas för få studenter. Av båda dessa skäl kommer kommunen 
behöva ha fokus på attraktivitet ur ett brett perspektiv för att kunna locka nya medarbetare i 
framtiden. 

Utöver detta kommer fokus ligga på utvecklingsstrategins prioriterade utvecklingsområden 
och under 2018 främst centrumförnyelse, hållbarhet och kommunikation. 
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1.1.3 Personalöversikt 

Totalt antal anställda 

Förvaltning Tillsvidareanställningar Visstidsanställningar Totalt Heltidsanställda 

 Antal 
personer 

Antal 
tjänster 

Antal 
personer 

Antal 
tjänster 

Antal 
personer 

Antal 
tjänster i procent 

Socialförvaltning 466 397,8 96 68,1 562 465,9 28% 

Barn- & 
utbildningsförvaltning 379 367,6 136 118,0 515 485,6 77% 

Serviceförvaltning 119 104,0 25 22,9 144 126,9 48% 

Myndighetsförvaltning 8 8,0 2 2,0 10 10,0 100% 

Kommunledningskontor 56 54,7 9 8,2 65 62,9 89% 

Totalt 1028 932,1 268 219,2 1296 1151,3 53% 

Jämförelse av samma period föregående år 

Förvaltning Tillsvidareanställningar Visstidsanställningar Totalt Heltidsanställda 

 Antal 
personer Antal tjänster 

Antal 
personer 

Antal 
tjänster 

Antal 
personer 

Antal 
tjänster i procent 

Socialförvaltning 452 384,5 43 35,2 495 419,7 33% 

Barn- & 
utbildningsförvaltning 362 349,5 110 93,7 472 443,2 75% 

Serviceförvaltning 133 118,4 16 14,1 149 132,5 48% 

Myndighetsförvaltning 11 11,0 1 1,0 12 12 100% 

Kommunledningskontor 35 34,6 5 4,3 40 38,9 80% 

Totalt 993 898,0 175 148,3 1168 1046,3 54% 

Övriga arbetade timmar i augusti 

Förvaltning Antal arbetade timmar Nyckeltal: 

 Timanställda Fyllnadstid Övertid Totalt Årsarbetare 

Socialförvaltning 20 799 573 260 21 632 131 

Barn- & utbildningsförvaltning 1 193 170 84 1 447 9 

Serviceförvaltning 1 023 145 5 1 173 7 

Myndighetsförvaltning 359 0 0 359 2 

Kommunledningskontor 235 0 0 235 1 

Totalt 23 609 888 349 24 846 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delårsbokslut 12(62) 

I diagrammet nedan visas övriga arbetade timmar under perioden mätt i antal årsarbetare. 
Bilden visar att antal årsarbetare i augusti 2017 var 151 personer att jämföras med 205 
personer  för motsvarande period år 2015. På två år har det skett en minskning med 54 
personer. 

 

Sjukfrånvaro under perioden 

Sjukfrånvaro mäts från aktuell månad och 11 månader bakåt. 

 

Förvaltning April Maj Juni Juli Augusti 
Varav kort 
< 60 dagar 

Varav lång 
> 60 dagar 

Socialförvaltning 5,9 5,9 6,0 6,1 6,1 2,1 4,0 

Barn- & 
utbildningsförvaltning 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 1,6 1,9 

Serviceförvaltning 4,3 4,7 4,3 4,3 4,3 1,8 2,5 

Myndighetsförvaltning 2,1 2,5 2,5 3,3 4,1 2,8 1,3 

Kommunledningskontor 2,1 1,8 1,7 1,7 1,8 1,4 0,4 

Total sjukfrånvaro % 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,8 2,7 

 

Förvaltning September Oktober November December Januari Februari Mars 

Socialförvaltning 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 6,1 5,9 

Barn- & 
utbildningsförvaltning 3,6 3,6 3,6 3,8 3,8 3,7 3,7 

Serviceförvaltning 5,0 4,8 4,8 5,5 5,0 4,7 4,6 

Myndighetsförvaltning 2,2 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,7 

Kommunledningskontor 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 2,4 

Total sjukfrånvaro % 4,7 4,7 4,6 4,7 4,7 4,7 4,5 
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Total sjukfrånvaro 

 

1.1.4 Kommunens invånare 

Sävsjö kommuns invånare 

Datum 
Folk- 

mängd 
Ökning/ 

Minskning 
Födda Döda 

Födelse- 
överskott 

Inflyttade Utflyttade 
Flyttnings- 

netto 

2012-12-31 10 844 -27 93 130 -37 508 497 11 

2013-12-31 10 969 125 119 133 -14 671 537 134 

2014-12-31 11 100 131 130 134 -4 755 619 136 

2015-12-31 11 228 128 123 125 -2 732 612 120 

2016-12-31 11 396 168 147 119 28 830 695 135 

2017-06-30 11 497 101 64 70 -6 412 320 92 

         

 

Kön Folkmängd 
Ökning/ 

Minskning 
Födda Döda 

Födelse- 
överskott 

Inflyttade Utflyttade 
Flyttnings- 

netto 

Kvinnor 5 568 37 31 37 -6 181 149 51 

Män 5 929 64 33 33 0 231 171 60 

Totalt 11 497 101 64 70 -6 412 320 111 

Kommentar 

Under det första halvåret 2017 ökade Sävsjö med 101 invånare vilket är 21 invånare färre än 
för motsvarande period förra året. Enligt de senaste siffrorna per sista augusti (ej officiella 
från SCB ännu) har Sävsjö minskat med ytterligare några invånare. Den 12 september hade 
Sävsjö 11 462 kommuninnevånare i Sävsjö (enligt KIR) 

Under första halvåret flyttade 412 personer till Sävsjö. Av dessa var det 80 personer som 
flyttade in från länet, 145 som kom från övriga Sverige och övriga 187 kom från utlandet. 

Under första halvåret flyttade 320 personer från kommunen. Av dessa var det 154 som 
flyttade inom länet, 158 till övriga Sverige och 8 personer flyttade till utlandet. Andel män var 
vid halvårsskiftet 51,6 %. 
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1.1.5 Uppföljning övergripande mål 

1.1.5.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

 

Kommentar 

Måtten nedan kommer från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Mått 1-8 handlar om 
kommunal tillgänglighet och vi ska hamna på medel eller över medel i jämförelse med övriga 
kommuner. I mått nr 9 ska vi höja oss med två procentenheter i KKiK:s undersökning om vad 
företagarna ger för sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen. 
Resultaten från 2017 års undersökning kommer att redovisas vid årsbokslutet 2017. 

Styrtal Kommentar Utfall Målvärde   

Andel av medborgarna 
som skickar in en enkel 
fråga via e-post och får 
svar inom två 
arbetsdagar.  

Resultatet för 2017 redovisas 
vid årsbokslut 2017. 
Resulatatet för 2016 låg i linje 
med medelvärdet i jämförelse 
med övriga kommuner. (gult) 

 

    

Andel av medborgarna 
som tar kontakt med 
kommunen via telefon 
och får ett direkt svar på 
en enkel fråga.  

Resultatet från 2017 redovisas 
vid årsbokslut 2017.Resultatet 
från 2016 låg strax under 
medelvärdet i jämförelse med 
övriga kommuner. (gult) 

 

    

Andel av medborgarna 
som uppfattar att de får 
ett gott bemötande när de 
via telefon ställt en enkel 
fråga till kommunen.  

Resultatet från 2017 redovisas 
vid årsbokslut 2017. 
Resultatet från 2016 låg strax 
under medelvärdet i 
jämförelse med övriga 
kommuner. (gult) 

 

    

Antal timmar/vecka som 
biblioteket, simhallen och 
återvinningscentralen har 
öppet utöver tiden 08-17 
på vardagar.  

Resultatet från 2017 redovisas 
vid årsbokslut 2017.Resultatet 
från 2016 låg i linje med 
värdet för övriga kommuner.  
(gult) 

    

Andel av de som erbjudits 
plats inom 
förskoleverksamheten 
som har fått plats på 
önskat placeringsdatum.  

Resultatet från 2017 redovisas 
vid årsbokslut 2017. 
Resultatet från 2016 låg under 
medelvärdet i jämförelse med 
övriga kommuner. (rött) 

    

Väntetiden är i dagar för 
dem som inte fått plats 
för sitt barn inom 
förskoleverksamheten på 
önskat placeringsdatum.  

Resultatet från 2017 redovisas 
vid årsbokslut 2017.Resultatet 
från 2016 låg under 
medelvärdet i jämförelse med 
övriga kommuner  (rött) 

    

Väntetiden i snitt (dagar) 
för att få plats på ett 
särskilt boende från 
ansökan till erbjudande 
om plats.  

Resultatet från 2017 redovisas 
vid årsbokslut 2017.Resultatet 
från 2016 var bättre än 
medelvärdet för övriga 
kommuner. (grönt) 

    

Handläggningstiden  i 
snitt ( dagar) för att få 
ekonomiskt bistånd vid 
nybesök.  

Resultatet från 2017 redovisas 
vid årsbokslut 2017.Resultatet 
från 2016 var bättre än 
medelvärdet i jämförelse med 
övriga kommuner.  (grönt) 

    

Företagarnas 
sammanfattande omdöme 
om kommunens service 
till företagen ( mått 34 i 
KKiK)  

Resultatet från 2017 redovisas 
vid årsbokslut 2017.Resultatet 
från senaste undersökningen  
(2015) var något bättre än 
medelvärdet för de kommuner 
som deltog. (gult) 
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1.1.5.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. 

 

Kommentar 

Styrtalen inom den här gruppen är mått som vi arbetar med internt i 
kommunorganisationen. Vi jämför oss inte i första hand med andra kommuner utan följer 
vår egen utveckling. Måtten om tjänsteresor med privat bil och övertiden kan vi följa 
månadsvis. Styrtalen om att varje enhet/arbetsplats ska effektivisera sin verksamhet kommer 
vi att redovisa exempel på vid årsbokslutet. 

 

Styrtal Kommentar Utfall Målvärde   

Vi ska under 2017 minska 
antalet km tjänsteresor 
med privat bil med 20%  

Vid senaste 
sammanräkningen har detta 
mål gått åt fel håll och vi har 
ökat antalet rapporterade 
resor med egen bil med 10% i 
kommunen. Detta mål 
kommer att följas upp. 
Förbättrade rutiner och 
resepolicy är under införande 
i organisationen. 

10 % -20 %   

Vi ska minska övertiden i 
den kommunala 
organisationen med 25%  

Antal övertidstimmar ( enkel 
och kvalificerad övertid samt 
fyllnadstid ) har sammantaget 
ökat med 11 % i 
kommunorganisationen i 
jämförelse med föregående år 
( Jan- Aug). Det varierar dock 
mellan de olika 
förvaltningarna. 

11 % -25 %   

Varje enhet / arbetsplats 
ska effektivisera sin 
verksamhet med minst 1% 
( får behålla halva 
effektiviseringen)  

I verksamheterna pågår olika 
aktiviteter som ska bidra till 
effektiviseringar och en god 
ekonomisk hushållning. Det 
ekonomiska utfallet per den 
sista Augusti 2017 och lämnad 
prognos på helår tyder på att 
vi är på god väg att uppfylla 
detta mål. 

Ja    

1.1.5.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i 
möten med medborgare. 

 

Kommentar 

Styrtalen som handlar om kommunens webbinformation till medborgarna och hur väl 
kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Målen är att vi ska hamna på medel eller över medel i 
dessa styrtal i jämförelse med övriga kommuner. Båda styrtalen består av ett antal frågor som 
kommunen svarar på. 

Styrtal Kommentar Utfall Målvärde   

Vi ska öka antalet digitala 
tjänster i den kommunala 
organisationen med 25%  

Tre nya digitala tjänster har 
utvecklats. De har dock ännu 
inte kunnat publiceras förrän 
det nya publiceringsverktyget 
har implementerats av 
Höglandets- IT. Med 
undantag från publiceringen 
har vi ändå uppnått målvärdet 
för perioden. 

25 % 25 %   
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Styrtal Kommentar Utfall Målvärde   

Kommunens 
webbinformation  till 
medborgarna  

Den senaste mätningen 2016 
hamnade Sävsjö kommun på 
74 % att jämföras med 
medelvärdet i riket som låg på 
76%. Sävsjö låg i paritet med 
medelvärdet för övriga 
kommuner som deltog i 
undersökningen.( gult). 
Resultatet från 2017 kommer 
att redovisas vid årsbokslutet 
2017. 

    

Hur väl kommunen 
möjliggör för 
medborgarna att delta i 
kommunens utveckling.  

I den senaste undersökningen 
från 2016 hamnade Sävsjö 
kommun på ett resultat på 
33% vilket är lägre än 
medelvärdet för övriga 
kommuner som deltog i 
undersökningen.( rött). 
Medelvärdet för samtliga 
kommuner låg på 56%. 
Resultatet från 2017 kommer 
att redovisas vid årsbokslutet 
2017. 

    

1.1.5.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja 
organisationen med god kompetens. 

 

Kommentar 

Styrtalen som handlar om en attraktiv arbetskraft är styrtal som vi följer utvecklingen av i vår 
egen organisation. Utvecklingen av antal övertidstimmar och andel heltidsanställda följer vi 
varje månad ända ner på enhetsnivå för att kunna göra riktiga analyser och sätta in rätt 
åtgärder. 

 

Styrtal Kommentar Utfall Målvärde   

Vi har under 2017 startat 
ett internt ledarprogram 
för befintliga och 
tillkommande chefer. 
Under år 2017 har 
samtliga chefer påbörjat 
programmet.  

Ledarskapsprogrammet pågår 
under hösten  och samtliga 
chefer har påbörjat 
utbildningen. Ja    

Vi ska minska övertiden i 
den kommunala 
organisationen med 25%  

Antal övertidstimmar ( enkel 
och kvalificerad övertid samt 
fyllnadstid ) har sammantaget 
ökat med 11 %  i 
kommunorganisationen i 
jämförelse med föregående år 
( Jan- Aug). Det varierar dock 
mellan de olika 
förvaltningarna. 

11 % -25 %   

Vi ska öka andelen 
heltidsarbeten i den 
kommunala 
organisationen med 6% 
enheter till 60% under 
2017.  

Andel heltidsanställda var 
53 %  för hela 
kommunorganisationen. Det 
varierar dock mellan de olika 
förvaltningarna. 

53 % 60 %   
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1.1.6 Resultaträkning och Balansräkning 

Resultaträkning 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 Prognos 2017 
Prognos 
Budget-

avvikelse 
Utfall 160831 Bokslut 2016 

Verksamhetens intäkter 175 000 240 287 324 656 149 656 258 085 227 125 

Verksamhetens kostnader -819 281 -652 532 -962 663 -143 382 -645 703 -810 493 

Avskrivningar -30 500 -16 641 -25 100 5 400 -18 969 -28 807 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-674 781 -428 886 -663 107 11 674 -406 587 -612 175 

Skatteintäkter 474 081 317 296 475 575 1 494 288 761 435 327 

Kommunalek. utjämning 212 714 148 371 215 773 3 059 142 660 210 272 

Finansiella intäkter 2 445 3 862 4 855 2 410 4 047 4 147 

Finansiella kostnader -610 -103 -255 355 -534 -7 151 

Resultat före 
extraordinära 
kostnader 

13 849 40 540 32 841 18 992 28 347 30 420 

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Periodens resultat 13 849 40 540 32 841 18 992 28 347 30 420 

Balansräkning 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 Utfall 160831 Bokslut 2016 

Tillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 408 040 367 756 463 128 461 522 

Finansiella anläggningstillgångar 22 500 26 742 26 975 26 883 

Förråd, lager och 
exploateringsfastigheter 1 500 1 694 1 585 1 694 

Fordringar 60 000 65 956 70 537 56 873 

Kassa och Bank 27 909 170 410 62 232 104 454 

Summa tillgångar 519 949 632 558 624 457 651 426 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital (inkl. årets resultat) 361 949 408 057 365 443 367 516 

Avsättningar 8 000 8 363 8 068 8 009 

Långfristiga skulder  41 663 90 890 92 493 

Kortfristiga skulder 150 000 174 475 160 056 183 408 

Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 519 949 632 558 624 457 651 426 

Borgensåtagande 790 000 870 700 677 371 832 200 

Pensionsförpliktelser före 1998, 
inklusive löneskatt 282 181 279 043 287 290 280 124 
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1.1.7 Driftredovisning 

Driftredovisning nämnder totalt 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Intäkter 314 852 236 408 75,1 % 324 656 9 804 232 909 

Personalkostnader -548 402 -369 841 67,4 % -545 379 3 023 -348 302 

Kapitalkostnader -29 561 -19 881 67,3 % -29 562 -1 -25 021 

Övriga kostnader -405 001 -261 632 64,6 % -398 812 6 189 -264 001 

Netto -668 112 -414 946 62,1 % -649 097 19 015 -404 415 

Driftredovisning per nämnd 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Kommunfullmäktige -1 095 -805 73,5 % -1 095 0 -812 

Kommunstyrelse -57 256 -29 951 52,3 % -52 141 5 115 -27 098 

Tekniskt utskott -22 432 -16 556 73,8 % -21 177 1 255 -14 103 

Barn och 
utbildningsnämnd 

-299 784 -199 191 66,4 % -299 334 450 -187 915 

Socialnämnd -248 658 -143 191 57,6 % -236 148 12 510 -150 654 

Kultur och fritidsnämnd -21 336 -14 317 67,1 % -21 510 -174 -13 572 

Myndighetsnämnd -14 838 -9 372 63,2 % -15 095 -257 -8 880 

Överförmyndarnämnd -2 004 -1 278 63,8 % -1 888 116 -1 140 

Revision -704 -283 53,7 % -704 0 -241 

Valnämnd -5 -2 40 % -5 0 0 

Netto exkl finans -668 112 -414 946 62,1 % -649 097 19 015 -404 415 

Finans 681 961 455 486 66,8 % 681 938 -23 432 762 

Netto 13 849 40 540 282,3 % 32 841 18 992 28 347 

Likvida medel  170 413    56 518 

Investeringar per nämnd 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Kommunstyrelse 24 200 9 862 40,8 % 24 200 0 9 083 

Tekniskt utskott 9 600 3 133 32,6 % 7 100 2 500 9 453 

Barn och utbildnings-
nämnd 

4 000 1 719 43,0 % 4 535 -535 1 979 

Socialnämnd 2 950 447 15,2 % 1 475 1 475 707 

Kultur och fritidsnämnd 6 680 6 386 95,6 % 9 230 -2 550 500 

Myndighetsnämnd 1 160 477 41,1 % 869 291 157 

Summa 48 590 22 024 45,3 % 47 409 1 181 21 879 
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Driftredovisning kommunägda bolag 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Sävebo AB 2 354 1 546 65,7 % 2 120 -234 -85 

AB Sävsjö 
Industribyggnader 

4 860 4 862 100 % 6 864 2 004 3 681 

SavMan AB -367 2 034 554,2 % 2 655 3 022 116 

Njudung Energi Sävsjö AB 9 425 8 768 93,0 % 12 892 3 467 6 353 

Sävsjö Näringsliv AB 1 -27 -2700 % -34 -35 -182 

Stockarydsterminalen AB 535 -777 -145,2 % -675 -1 210 403 

Sävsjö Skyttecenter 1 132 13200 % 111 110 31 

Resultat kommunägda 
bolag 

16 809 16 538 98,4 % 23 933 7 124 10 317 

1.2 Finansförvaltning 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Ej fördelade besparingar 5 519 4 735 85,8 % 5 519 0 7 891 

Reavinster och reaförluster 0 -6 149 - -6 149 -6 149 -985 

Centrala kostnader -5 977 -938 15,7 % -1 000 4 977 0 

Personalomkostnader 1 000 -1 507 -150,7 % -3 905 -4 905 1 787 

Pensioner mm (före 1998) -13 010 -8 985 69,1 % -13124 -114 -8 588 

Kalkylerade 
kapitaltjänstkostnader 

6 970 3 878 55,6 % 5 820 -1150 24 980 

Avskrivningar -1 171 -213 18,2 % -1201 -30 -19 082 

Skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

686 795 460 920 67,1 % 691 348 4553 423 124 

Finansiella intäkter och 
kostnader 

1 835 3 745 204,1 % 4 630 2795 3 635 

Extraordinära intäkter      0 

Extraordinära kostnader      0 

Netto 681 961 455 486 66,8 % 681 938 -23 432 762 
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1.3 Kommunfullmäktige 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Partistöd -363 -306 84,3% -363 0 -363 

Kommunfullmäktige -732 -499 68,2% -732 0 -449 

Netto -1 095 -805 73,5% -1 095 0 -812 

Driftredovisning per kostnadsslag 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Intäkter       

Personalkostnader -294 -232 78,9 % -294 0 -201 

Kapitalkostnader       

Övriga kostnader -801 -573 71,5 % -801 0 -611 

Netto -1 095 -805 73,5 % -1 095 0 -812 

Kort sammanfattning 

Kommunfullmäktige hanterar många olika ärenden. Förutom olika motioner, 
medborgarförslag, ansökningar om partistöd, årsredovisning, budgetförutsättningar och 
budgetramar följer här några exempel på beslut som tagits under året; 

 Handlingsplan för samverkan mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sävsjö kommun 
(KF§ 3) Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. (KF§ 4) 

 Att ordna kompetensutveckling för ledamöter i styrelser och nämnder kring 
utvecklingsstrategin och i det inkludera FN:S barnkonvention. (KF§ 7) 

 Detaljplan för Stockaryd 23:61 samt del av Stockaryd 4:227, förskola i Stockaryd. 
(KF§ 9) 

 Företagspolicy för Sävsjö kommuns samtliga bolag och ägardirektiv för Sävebo AB, 
AB Sävsjö Industribyggnader och Savman AB. (KF§ 22-25) 

 Försäljning av Eksjöhovgård 7:16, Tingsgatan i Sävsjö (KF§ 29) 
 Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings om 

samverkan kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa, 
handlingsplan.(KF§ 48-49) 

 IT-säkerhetspolicy Höglandets kommunalförbund. (KF§ 60) 
 Att ställa sig bakom förslag från länsstyrelsen om Solkraftsutmaning. (KF§ 66) 
 Att utöka kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget med 550 tkr för åtgärder i 

Sävsjö ishall. (KF§ 67) 
 Att förvärva fastigheten Stockaryd 3:77, skifte 1, om ca 47 hektar, detaljplanlagd som 

industrimark. (KF§79) 
 Att medge Sävebo AB att förvärva fastigheten Sävsjö Branten 1, Högliden, av Region 

Jönköpings län. (KF§ 80) 
 Att utöka borgen för Sävebo AB med 38,5 mkr för nybyggnadsprojektet 

Kopparslagaren. (KF§ 81) 
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2 Kommunstyrelsen allmänna frågor 

2.1 Nämnder 

2.1.1 Driftredovisning 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Politisk verksamhet -1 742 -1 077 61,8 % -1 649 93 -1 040 

Ej fördelade medel -1 470 0 0,0 % -470 1 000 0 

Kommunkansli -13 991 -5 063 36,2 % -10 770 3 221 -4 014 

Ekonomi och Upphandling -7 840 -4 462 56,9 % -7 796 44 -4 520 

Utveckling och Näringsliv -10 811 -3 968 36,7 % -9 611 1 200 -4 983 

Personal och 
Kommunikation 

-11 984 -9 506 79,3 % -12 459 -475 -7 115 

IT-avdelning -5 164 -3 966 76,8 % -5 132 32 -3 096 

Fastighet -2 376 -1 359 57,2 % -2 376 0 -1 458 

Bostadsanpassning -1 878 -550 29,3 % -1 878 0 -872 

Netto -57 256 -29 951 52,3 % -52 141 5 115 -27 098 

Driftredovisning per kostnadsslag 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Intäkter 83 230 54 147 65,1 % 83 230 0 50 838 

Personalkostnader -28 294 -18 658 65,9 % -27 209 1 085 -19 152 

Kapitalkostnader -18 828 -12 600 66,9 % -18 828 0 -13 345 

Övriga kostnader -93 364 -52 840 56,6 % -89 334 4 030 -45 439 

Netto -57 256 -29 951 52,3 % -52 141 5 115 -27 098 

Investeringar 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Fastighetsförvaltning 16 400 8 287 50,5 % 16 400 0  

Samhällsbyggnad 6 700 360 53,1 % 6 585 115  

Kommunstyrelse övrigt 1 100 1 215 110,5 % 1 215 -115  

Summa 24 200 9 862 54 % 24 200 0 9 083 

2.1.2 Måluppföljning 

Kommunstyrelsen har beslutat att anta samma mål som kommunfullmäktiges övergripande 
mål som ni har läst om under rubrikerna 1.1.5.1->1.1.5.4 (sid 14->16). 
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2.1.3 Kort sammanfattning 

  

Ekonomisk analys 

Den totala drifts- och investeringsbudgeten för kommunstyrelsen har ökat fr.o.m. årsskiftet 
då fastighet och bostadsanpassning flyttades hit från Tekniskt utskott. 

Kommunstyrelsens prognos för helåret visar en kostnadsminskning på 5,4 mkr mot budget. 
Anledningen till det är bl.a. en kostnadsminskning på kommunkansliet med 3,2 mkr då 
budgeterade medel för kompetensutveckling och för arbete med utvecklingsstrategin inte 
kommer att användas fullt ut. Utvecklingsavdelningen visar på en kostnadsminskning på 
1,2 mkr vilket beror på minskade personalkostnader p.g.a. vakanser bland tjänster som inte 
har blivit ersatta fullt ut. 

Investeringsutfallet per 31 augusti ligger på 41 % av totala investeringsbudgeten på 24,2 mkr. 
Anledningen till eftersläpning i investeringstakten är främst att tre större investeringar ännu 
inte påbörjats, byggnation av GC-väg i Rörvik, byggnation av ny förskola i Sävsjö samt 
utbyggnation av Hägneskolan. 

Personal 

Under året har det varit en hel del personalförändringar på kommunledningskontoret.  
Förutom det som redan nämnts under viktiga händelser har det också skiftats personal både 
bland Pa-konsulterna, på ekonomiavdelningen och på utvecklingsavdelningen. Vid årsskiftet 
startade också bemanningsenheten och fordonsadministrationen. 

Framtiden 

KLK som stödfunktion 

Under kommande år kommer fokus internt ligga på att utveckla kommunledningskontorets 
roll som en intern stödprocess till verksamhetens kärnprocesser. Det gäller t ex i arbetet med 
ett gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem, i arbetet med en tydligare 
årsstruktur i arbetet med mål- och resultatstyrning och i olika personalpolitiska rutiner. 

Tillväxthuset - fokus på näringslivsutveckling 

Under 2017 har Tillväxthuset startat upp sin verksamhet i gemensamma lokaler. Under 2018 
kommer fokus vara på att samordna de olika funktionerna i Tillväxthuset och att tydliggöra 
den process som innebär att företag som vill komma i kontakt med kommunen har en väg in 
via kommunens näringslivsstrateg. 

Samordnad fastighetsförvaltning 

Under 2018 kommer arbetet fortsätta med att bygga en samordnad fastighetsförvaltning via 
Sävebo AB. Fokus kommer ligga på att gemensamma rutiner för detta och möjlighet till 
kostnadseffektivisering. 

Bemanningsenhet och fordonsadministration 

Under 2018 kommer fokus ligga på att fortsätta arbetet med att både bemanningsenheten 
och bilpoolen ska ses som effektiva och kvalitetshöjande verktyg som stöd för verksamhetens 
behov av extra personal och fordon vid olika typer av tjänsteresor. 
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3 Kommunstyrelsen tekniskt utskott 

3.1 Nämnder 

3.1.1 Driftredovisning 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Gemensam administration -1 139 -633 55,6 % -1 000 139 -364 

Gator, vägar, allm platser, 
parker 

-17 309 -13 907 80,3 % -17 309 0 -11 295 

Enskild väghållning, 
gårdsbelysning 

-3 118 -2 320 74,4 % -3 118 0 -2 648 

Lokalvård -502 -36 7,2 % 0 502 53 

Kostverksamhet -364 340 -93,4 % 250 614 235 

VA 0 0 0,0 % 0 0 522 

Avfallshantering 0 0 0,0 % 0 0 -606 

Netto -22 432 -16 556 73,8 % -21 177 1 255 -14 103 

Driftredovisning per kostnadsslag 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Intäkter 66 396 47 531 71,6 % 66 396 0 66 876 

Personalkostnader -40 750 -27 875 68,0 % -39 895 855 -28 460 

Kapitalkostnader -5 592 -3 755 67,1 % -5 592 0 -8 174 

Övriga kostnader -42 486 -32 457 76,4 % -42 086 400 -44 345 

Netto -22 432 -16 556 73,8 % -21 177 1 255 -14 103 

Investeringar 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Fordon och maskiner 1 000 75 7,5 % 1 000 0  

Gata, vägar o belysning, 
parkverksamhet 

8 000 2 540 31,8 % 5 500 2 500  

Kommunal serviceenhet 600 518 86,3 % 600 0  

Summa 9 600 3 133 32, 6 % 7 100 2 500 9 453 

3.1.2 Måluppföljning 

3.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

3.1.2.1.1 All maten som serveras ska upplevas som god. 

 

Mätning av hur gästerna upplever maten sker under september och oktober. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Minsta värde 3,5 ( NKI-skala 1-4)    
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3.1.2.1.2 Att utveckla varumärket Sävsjö trädgård 

 

Parkenheten har en rutin varje vecka under sommaren att ta in en bukett blommor för att 
smycka Sävsjö Kommunalhus entré.  

Att utveckla Sävsjös trädgård innebär att synliggöra, uppmärksamma och informera om vårt 
arbete. För att få nya ambassadörer som talar för varumärket har vi börjat guida 
kommunpersonal i olika former. Under maj 2017 gick Serviceförvaltningens personal           
(ca 120 st) en promenad med guide i egen regi. 

Fler insatser kommer att genomföras under året. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Genomföra inventering och rapport för kvalitetsutvecklande insatser    
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3.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. 

3.1.2.2.1 Att ur ett miljö- och effektiviseringsperspektiv genomföra  
energibesparingar i verksamheten 

 

De kök där det har varit möjligt har under året ändrat sina arbetsrutiner så att de sparar 
energi. De sätter på diskmaskin, värmeskåp och vattenbad senare för att minska 
användningen av energi. Alla brickor som har använts under lunchserveringen på skolorna 
har tagits bort för att minska antalet backar som diskas och för att minska på förbrukningen 
av maskindiskmedel och vatten. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Sammanställning av energibesparande insatser under året    

3.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i 
möten med medborgare. 

3.1.2.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja 
organisationen med god kompetens. 

3.1.2.4.1 Att samtliga medarbetare inom enheterna gata/park och kommunal 
service rekommenderar Sävsjö kommun som arbetsgivare 

 

Målet mäts genom den kommunala medarbetarenkäten. 

Hittills genomförda åtgärder är att samtliga medarbetare bjuds in till friskvårdsdagar, julfest 
och erbjuds kvalitativa medarbetarsamtal. 

Noggrann information om förvaltningens mål på APT inför medarbetarenkäten hösten 2017. 

  

  

Styrtal Målvärde Utfall   

Minsta värde 4,5 ( medarbetarenkät skala 1-6)    

3.1.3 Kort sammanfattning 

Viktiga händelser 

Gata-/parkenheten och kommunal service organiseras från 1 januari 2017 i den nya 
serviceförvaltningen tillsammans med tidigare kultur- och fritidsförvaltningen. 
Fastighetsekonomin ligger numera organiserad under kommunledningskontoret och 
fastighetsförvaltningen hanteras av Sävebo. VA och renhållning är numera helt organiserat i 
Njudung Energi Sävsjö AB. 

Serviceförvaltningen har under våren/sommaren samlats i gemensamma utrymmen i 
kommunalhuset. 

Gatuenheten färdigställde den nya gatan Fornåkersgatan på Eksjöhovgårdsängen i våras. Nya 
va-ledningar och förberedelser för 16 tomter iordningställdes. Lillgatan har fått nya va-
ledningar. Sturevallsgatan har fått nya va-ledningar, gatubelysning och beläggning. Ca 80 st 
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åldrande dagvattenbrunnar har bytts ut i flera av våra tätorter. Arbete med Hantverkargatan 
i Sävsjö pågår med nya vattenledningar och ombyggnad av gata samt dagvatten sker i höst. 
Ett flertal gator har fått gatubelysningen renoverad, ex. Bergsgatan, Mejensjögatan, 
Gränsgatan. 

Parken har precis påbörjat arbetet med att bygga en skyddande barriär mellan väg 127 och 
nya gatan. En bit åkermark ska omformas till skogs- och strövområde. För att bidra till 
integration och öka kapaciteten gällande parkunderhållet startades 2016 ett 
inkluderingsprojekt kallat Grogrund. Deltagarna har ingått naturligt i verksamheten under 
2017 och projektet beräknas pågå t.o.m sept 2018. Under hösten påbörjas också en 
renovering av Sockerklaras lekplats i centrala Sävsjö. 

Upphandlingen av livsmedel har avslutats och nya avtal har tecknats med leverantörer. 
Arbete med att föra in måltidspedagogik inom en förskola har påbörjats. Under klimatveckan 
kommer lunchen som serveras vara klimatsmart där har vi bytt ut olika livsmedel mot mer 
klimatsmarta val. Alla personal i kök kommer under vecka 44 genomgå en utbildning om 
matens påverkan på klimatet. Inom lokalvården startade ett integrationsprojekt med syfte att 
utbilda nya eventuellt kommande medarbetare. 

Personal 

Ola Bengtsson tillträde 1 januari som förvaltningschef för serviceförvaltningen. 

På gatuenheten har två medarbetare som tillsammans arbetat 70 år på kommunen gått i 
pension. 

Ny kostsamordnare kommer att  rekryteras under hösten/vintern 2017. 

Ekonomisk analys 

För resultatenheten kommunalservice kommer vi gå med nollresultat för lokalvården. 

För kostverksamheten kommer vi gå med plus då vi har oförutsedda minskade 
personalkostnader samt en mindre minskning av semesterersättningen. 

Till följd av omorganisationen på Tekniskt Utskott har vi nu en gemensam administration 
vilket har medfört en viss kostnadsbesparing. Men istället har kostnaden för 
arbetsledarberedskapen ökat med 130 tkr för att lösa bemanningen. En bättre men kortsiktig 
lösning finns för år 2018 som beräknas bli ca 30 tkr. 

För övriga verksamheter har ingen förändring skett. 

Framtiden 

Serviceförvaltningen utvecklas och organiseras fortlöpande, samordning mellan 
förvaltningens enheter och andra aktörer är prioriterat. 

Nya lokaler för Gata-/parkenheten är en viktig framtidsfråga. Olika fastigheter undersöks 
just nu. 

Kompetens och strategisk planering gällande tekniska frågor är ett utvecklingsområde. Ex. 
belysning, trafik, utveckling park, skötselplan för parken behöver färdigställas, gång- och 
cykelvägsplan behövs för vår verksamhet. Denna tas fram av utvecklingsavdelningen just nu. 
Belysningsplan är ytterligare ett behov för att kunna jobba strategiskt. 

Fordonsflottan ska genomgå en arbetsmiljörustning för att klara arbete i trafikmiljö fullt ut. 

Då vi ser att nedskräpning på allmän platsmark ökar mycket och en strategi för att hantera 
detta behövs. 

Tidsredovisning av personal inom gata och park har i många år varit eftersatt. Här behöver vi 
få klart ett fungerande system. 

Den största utmaningen vi står inför är att hitta nya kompetenta medarbetare för att täcka 
kommande pensionsavgångar och korttidsfrånvaro. Arbete med integrationsprojekt som kan 
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leda till nya medarbetare pågår. Aktivt arbete med att se till att de som läser utbildning inom 
kök kommer i arbete under utbildning eller direkt efter utbildning pågår. 

 

 

     Fornåkersgatan får nya vatten- och avloppsledningar 
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4 Barn- och utbildningsnämnden 

4.1 Nämnder 

4.1.1 Driftredovisning 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Politisk verksamhet och 
administration 

-5 325 -3 370 63,3 % -5 325 0 -3 522 

Skolövergripande 
verksamhet 

-14 343 -9 410 65,6 % -14 583 -240 -9 303 

Grundskola och 
förskoleklass 

-127 340 -85 290 67,0 % -127 820 -480 -79 691 

Gymnasieskola -66 400 -43 864 66,1 % -65 210 1 190 -41 816 

Musikskola -3 183 -2 205 69,3 % -3 183 0 -2 121 

Förskola, ped omsorg, 
fritidshem 

-83 193 -55 052 66,2 % -83 213 -20 -51 462 

Netto -299 784 -199 191 66,4 % -299 334 450 -187 915 

Driftredovisning per kostnadsslag 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Intäkter 50 920 41 794 82,1 % 51 570 650 30 710 

Personalkostnader -215 510 -147 274 68,3 % -214 760 750 -130 204 

Kapitalkostnader -2 435 -1 695 69,6 % -2 435 0 -1 709 

Övriga kostnader -132 759 -92 016 69,3 % -133 709 -950 -86 712 

Netto -299 784 -199 191 66,4 % -299 334 450 -187 915 

Investeringar 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

IT-satsning 2 000 1 230 61,5 % 2 000 0 1 499 

Skolgårdar 0 85 0,0 % 85 -85 0 

Inventarier 1 200 289 24,1 % 1 200 0 372 

Aleholm industritekniskt 
program 

500 0 0,0 % 950 -450 0 

Instrument och läromedel 300 115 38,3 % 300 0 108 

Summa 4 000 1 719 43,0 % 4 535 -535 1 979 
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4.1.2 Måluppföljning 

4.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

4.1.2.1.1 Andelen vårdnadshavare som erbjuds plats för sitt barn i förskolan på 
önskat placeringsdatum. 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Ska årligen öka jämfört med resultatet i kommuners kvalitet i korthet 2015, 
(medelvärde 65%) 

22 % 56 %   

4.1.2.1.2 Antalet dagar (väntetiden) för dem som inte fått plats för sitt barn inom 
förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum. 

 

Antalet dagar som vårdnadshavarna fått vänta på förskoleplats har förkortats från 70 dagar 
till 54 dagar vilket är att betrakta som en förbättring med 22,9 procentenheter. Skollagen 
2010:800 anger att huvudmannen ska erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Sävsjö 
kommun har en högre ambition än detta vilket framgår av nämndens mål och styrtal. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Antalet dagar ska årligen förkortas jämfört med resultatet i kommuners 
kvalitet i korthet 2015, (medelvärde 23 dagar) 

70 54   

4.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. 

4.1.2.2.1 Det totala övertidsuttaget (enkel övertid och kvalificerad övertid) ska 
minska. 

 

Fram till och med augusti 2017 är övertidstimmarna 2122 h till antalet. För samma period 
2016 var antalet övertidstimmar 1526 h 

Styrtal Målvärde Utfall   

Övertidsuttaget ( enkel övertid och kvalificerad övertid) ska under året minska 
med 25 % jämfört med 2016. 

   

4.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i 
möten med medborgare. 

4.1.2.3.1 Antalet digitala tjänster i form av e-tjänster ska öka. 

 

Arbetet är påbörjat både vad det gäller musikskolan och vuxenutbildningen och planeras att 
vara klart i och med årsskiftet. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Varje verksamhet (musikskola och vuxenutbildning) ska under året skapa 
varsin e-tjänst som ska finnas tillgänglig på www.savsjo.se. 
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4.1.2.3.2 Nyanländas trivsel i skolan ska årligen ligga i paritet med övriga elever. 

 

Dessa uppgifter tas fram en gång per år på förvaltningsnivån. Enkäten genomförs under 
senare delen av läsåret 

Styrtal Målvärde Utfall   

Nyanländas trivsel ska årligen öka jämfört med resultatet 2017.    

4.1.2.3.3 Nyanländas kunskapsutveckling inom gymnasieskolans 
introduktionsprograms olika inriktningar ska årligen utvecklas och förbättras. 

 

Detta resultat presenteras efter varje läsårsavslutning. Resultatet bygger på hur de elever som 
var inskrivna på IM-programmet 15 september har lyckats under läsåret. 
(Förädlingsprocess). Exempelvis: Hur många elever gick vidare till nationellt program, gick 
ut i arbete, andra studier, fler betyg som är minst godkända m.m. Diskussion förs även i 
skolplansdialoger. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Den procentuella andelen elever som per den 15 september studerar inom 
Introduktionsprogrammets inriktningar och under läsåret nått nationell 
behörighet ska årligen öka jämfört med läsåret 2017/2018. 

   

4.1.2.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja 
organisationen med god kompetens. 

4.1.2.4.1 Förvaltningen ska upprätta en övergripande kompetensutvecklingsplan för 
verksamheten 

 

Denna kompetensutvecklingsplan är framtagen i dialog med förvaltningens chefer och finns 
att tillgå. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Förvaltningen ska efter en årlig inventering av kompetensbehovet fokusera på 
minst ett kompetensutvecklings-område där medarbetarna ska ges möjlighet 
att vidga sin kompetens. 

   

4.1.2.4.2 Organisationen ska verka för en långsiktig kompetensförsörjning 

 

Den årliga inventeringen av förvaltningens övergripande kompetensutvecklingsbehov 
genomförs under Q1. Resultatet av den att förvaltningen prioriterar stöd till förhöjd 
kompetens och behörighet inom området specialpedagogik med inriktning mot särskolan. 
Utöver detta prioriteras ökad behörighet inom Sva inom hela förvaltningen. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Förvaltningen ska under året påvisa att man prioriterat medel till minst ett 
område där det råder kompetensbrist. 
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4.1.3 Kort sammanfattning 

Viktiga händelser 

Vad det gäller nyanlända elever så ser vi en fortsatt hög inströmning i alla åldrar. Hur denna 
utveckling fortsätter beror delvis på hur Migrationsverket hanterar de asylboenden som finns 
i kommunen. Utöver detta ser vi också att andel barn/elever med permanenta 
uppehållstillstånd ökar. 

Vad det gäller investeringar för mer förskoleplatser så kommer en förskoleavdelning i Rörvik, 
Stockaryd att invigas innan årsskiftet för att möta upp de behov som finns. Hägneskolans 
grundskola och särskola har också beviljats investeringsmedel för en utbyggnad motsvarande 
cirka 450 kvadratmeter. En byggstart kan tidigast äga rum under kvartal 1 2018. 

Personal 

Vid en minskning av befintliga asylboenden och HVB- hem kommer personalstyrkan inom 
förvaltningen att behöva ses över. De flesta medarbetare som arbetar med dessa elever har 
allmänna visstidsanställningar som obehöriga lärare. 

Ekonomisk analys 

Inför läsårsstarten ser vi ett överskott gällande personalkostnaderna och då främst på 
gymnasiet, men man har lyckats bra med rekryteringen så prognosen för 2017 ligger på ett 
mindre överskott än tidigare. Skolskjutsorganisationens helårsprognos på -300 tkr har inte 
förändrats. När det gäller de interkommunala kostnaderna så visar de på ett mindre 
överskott för förskola och grundskola medan gymnasiet pekar mot ett överskott på 800-
1000 tkr. Detta beroende på att fortsatt många förstaårselever har valt Aleholm, men också 
beroende på att några elever valt att byta till Aleholm under sitt andra gymnasieår. Vi ser 
också att de gymnasieelever som väljer annan kommun har valt "billigare" program vilket 
påverkar totalkostnaden för Aleholm på ett positivt sätt. Det finns en viss osäkerhet i hur stor 
avvikelsen blir här eftersom fakturorna från våra grannkommuner inte kommer förrän i 
slutet på september. När det gäller våra fristående verksamheter så ser vi en fortsatt ökning 
till Sävsjö kristna skola som nu har 130 elever inskrivna hos sig. Ombyggnationen av 
förskolan Pinuten ger merkostnader på hyra på ca 210 tkr 2017. 

Framtiden 

Osäkerhet gällande antalet asylsökande elever och hur många barn/elever som inflyttar av 
egen vilja med permanent uppehållstillstånd råder. Befintliga HVB-boenden tenderar att 
minska vilket kommer att påverka antalet elever på Aleholm. Om Migrationsverket inte 
förlänger avtalet med Ljunga Park som asylboende så sker en förändring i verksamheten. 

Pinutens förskola kommer att färdigställas under första delen av 2018 och det innebär att 
ytterligare ett antal förskoleplatser kan ianspråktagas. 

Hägneskolan grundskola och särskola kommer sannolikt att färdigställas under slutet av 
2018. 

Behovet av ny förskola i Sävsjö tätort med 3-4 avdelningar bör utredas under 2018. 
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              "Håriga mackan" - arbete med måltidspedagogik inom förskolan. 
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5 Socialnämnden 

5.1 Nämnder 

5.1.1 Driftredovisning 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Politisk vht och 
administration 

-13 651 -7 515 55,1 % -12 651 1 000 -5 476 

Individ- och familjeomsorg -51 496 -13 971 27,1 % -42 496 9 000 -19 408 

SIA -10 298 -6 858 66,6 % -10 298 0 -6 360 

Stöd till äldre -106 379 -72 820 68,5 % -106 629 -250 -73 386 

Hälso- och sjukvård -18 575 -11 850 63,8 % -18 215 360 -10 797 

Stöd till funktionshindrade -48 259 -30 177 62,5 % -45 859 2 400 -35 227 

Netto -248 658 -143 191 57,6 % -236 148 12 510 -150 654 

Driftredovisning per kostnadsslag 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Intäkter 100 475 84 879 84,5 % 110 985 10 510 76 541 

Personalkostnader -236 636 -158 060 66,8 % -236 636 0 -153 825 

Kapitalkostnader -1 075 -725 67,4 % -1 075 0 -612 

Övriga kostnader -111 422 -69 285 62,2 % -109 422 2 000 -72 758 

Netto -248 658 -143 191 57,6 % -236 148 12 510 -150 654 

Investeringar 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Årligt investeringsanslag 1 200 224 18,7 % 600 600  

Data/Teknik 650 190 29,2 % 350 300  

Inventarier 
Hemsjukvården 

100 0 0 % 50 50  

Tekniska hjälpmedel 350 33 9,4 % 150 200  

Hjälpmedel Brukare 150 0 0 % 75 75  

Inv Ersättningsboenden 500 0 0 % 250 250  

Summa 2 950 447 15,2 % 1 475 1 475 707 
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5.1.2 Måluppföljning 

5.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

5.1.2.1.1 Alla brukare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får tjänster av 
god kvalitet 

 

Ett viktigt arbete för förvaltningen är att skapa generationsöverskridande aktiviteter. Bland 
annat kan nämnas Ringgården där under våren kyrkans barnkör kom och sjöng för de äldre. 
Vidare har förskolan Skogsmusen genomfört sång och teater för de äldre på Ringgården. 
Eksjöhovgårdsvägen genomförde påskpyssel på Brygghörnan i april. 

Gällande genomförandeplaner visar kommentarer på aktiviteterna kring genomförandeplan 
på goda resultat. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Brukare inom funktionshinderomsorgen ska vara nöjda avseende helhetssyn. 85 %    

Brukare inom äldreomsorgen ska vara nöjda avseende helhetssyn. 85 %    

Brukare/klienter inom socialtjänsten har aktuella genomförandeplaner 100 %    

Mätningar gällande brukarundersökningen är inte genomförda då resultatet återkopplas 
under hösten 2017. Heltäckande mätning gällande genomförandeplaner genomförs under 
hösten för att få fram ett årsmått. 

5.1.2.1.2 Socialförvaltningen har ett uttalat barnperspektiv utifrån barnets bästa 
och egenvärde 

 

Flertalet politiker (89 %) och medarbetare (58 %) har deltagit i regionens gemensamma 
utbildning om barnkonventionen. På grund av platsbegränsning har inte alla kunnat deltaga, 
många kommer att gå under hösten. 

Struktur för systematisk mätning håller på att utformas gällande aktgranskning. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Samtliga politiker i socialnämnden och medarbetare inom verksamhetsområde 
individ- och familjeomsorg har grundläggande kunskaper om 
barnkonventionen. 

100 % 61 %   

Inga avvikelser vid aktgranskning som handlar om brister i beaktande av 
barnperspektivet. 

100 % 95 %   

Mätning av aktgranskning kommer ske under hösten 2017. 

5.1.2.1.3 Informationen om socialtjänsten skall vara lättillgänglig och det ska vara 
lätt att komma i kontakt med socialtjänsten. 

 

Under senvåren infördes TripleA inom öppenvården. TripleA bygger på att man mäter 
alkohol i utandningsluften diskret och frekvent (flera gånger per dag), var som helst. Den 
stora vinsten är just mobiliteten, att klienten inte själv behöver tas sig till en viss lokal för att 
göra sitt alkoholtest. Det ökar också uppföljningsmöjligheterna för personalen. 

Styrtal Målvärde Utfall   

En e-utvecklingstjänst ska vara påbörjad. 1 1   
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5.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. 

5.1.2.2.1 Minska behovet av försörjningsstöd 

 

I samtal med verksamheten framkommer att det mesta tyder på att det blir en minskning av 
behovet av försörjningsstöd. En arbetsgrupp träffades i slutet av maj för att påbörja arbetet 
kring området inför hösten. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Färre andel personer med långvarigt försörjningsstöd (avser mottaget 
försörjningsstöd 10-12 månader under året) jämfört med föregående år 

   

Mätningen sker vid årets slut. 

5.1.2.2.2 Socialförvaltningen har ett levande ledningssystem för systematisk kvalitet 

 

Revidering och uppdatering av avvikelseprocessen har genomförts. Arbete pågår med 
Höglandets IT kring höglandsgemensam upphandling av processkartläggningssystem. 
Därefter kommer förvaltningen utse 1-2 "processkartläggningsansvariga" som har uppdraget 
att genomföra och digitalisera processerna till vårt kvalitetsledningssystem. 

En arbetsgrupp har tillsatts i syfte att jobba med analys av förvaltningens statistik samt att 
prioritera vilken statistik som ska användas i det strategiska arbetet. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Under året ska två processer kartläggas och kvalitetssäkras 2 1   

5.1.2.2.3 Effektiv och ändamålsenlig verksamhet 

 

Inrättande av bemanningsenhet som i sig stärker bemanningen kan i andra änden påverka 
kontinuiteten negativt. Arbete pågår också med att få tillstånd ett arbetstidsavtal. 

Förvaltningens MAS har under året genomfört utbildningar i systemet gällande avvikelser. 
Detta bör ha påverkat antalet registrerade avvikelser positivt. 

Under våren och sommaren arbetade förvaltningen fram en handlingsplan för perioden 
2017-2022 gällande hur arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av teknik ska utföras. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Antal olika vårdare som besöker äldre person med hemtjänst under en 14 
dagarsperiod, max 

14    

Andelen inte återaktualiserade barn 0-12 år, ett år efter avslutad insats inom 
barn och ungdomsvården 

78 %    

Andel personer i särskilt och ordinärt boende som fått riskbedömning enligt 
Senior alert 

90 % 57,2 %   

Andel riskpatienter i Senior alert som fått åtgärder. 100 % 75 %   

Färre andel rapporterade fall jämfört med föregående år 571 570   

Inom ordinärt boende har 51 % (46 st.) fått riskbedömning enligt Senior Alert och på särskilt 
boende är motsvarande siffra 62 % (73 st.). Resultatet gällande utförda åtgärder är detsamma 
för verksamheterna 76-77%. Delar av styrtalen ingår i Kommunens kvalitet i korthet som 
presenteras under hösten. 
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5.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i 
möten med medborgare. 

5.1.2.3.1 Socialförvaltningen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete 

 

Positivt att se att samtliga 42 enheter har påbörjat förbättringsarbete under året. Ett flertal 
aktiviteter är redan slutförda och målet är att resterande blir slutförda under hösten. Det är 
viktigt att understryka att det centrala är i detta skede att aktiviteter kommer igång inte 
mängden som blivit avslutade. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Varje enhet inom förvaltningen ska påbörjat och genomfört minst ett 
förbättringsarbete 

42 10   

All personal upplever att de är delaktiga i förvaltningens förbättringsarbete 100 %    

Mätning av personalen delaktighet i förbättringsarbete sker i samband med kommunens 
medarbetarundersökning. 

5.1.2.3.2 Socialförvaltningen samarbetar aktivt med olika samhällsaktörer 

 

Boendestödet har under året etablerat regelbundna träffar (varje vecka) med psykiatriska 
öppenvårdsmottagningen. Detta har fungerat väl och arbetssättet kommer permanentas. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Under året ska minst en mötesplats för olika målgrupper initieras, i samverkan 
med olika samhällsaktörer 

1 1   

5.1.2.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja 
organisationen med god kompetens. 

5.1.2.4.1 Socialförvaltningen känns igen som en attraktiv arbetsgivare 

 

Inom ett par hemtjänstgrupper har det införts så kallade veckoavstämningar för att öka 
samarbetet mellan grupperna. Områdeschef upplever att detta slagit väl ut i grupperna. 

Barn och unga-gruppen jobbar aktivt med att sprida "goda rykten" om arbetsplatsen för att 
visa på en trivsam arbetsplats. 

Styrtal Målvärde Utfall   

All personal känner trivsel på sin arbetsplats 100 %    

Mäts via kommunens medarbetarundersökning. 

5.1.3 Kort sammanfattning 

Viktiga händelser 

I en så omfattande verksamhet som socialförvaltningen är sker det hela tiden viktiga 
händelser. De som förvaltningen upplevt särskilt centrala hittills under året är: 

- Införande av nyhetsbrev. 3-4 gånger per år skickar förvaltningsledningen ut ett nyhetsbrev 
till samtlig personal på förvaltningen. I detta delges olika nyheter, händelser med mera. 
Syftet är att skapa en gemenskapskänsla. Hittills har två brev publicerats. 

- Äldreplan. Ett första utkast har tagits fram och kommer under hösten att gå ut på remiss. 
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- Cosmic link. Ett skifte till ett nytt vårdplaneringssystem skedde under våren. Skiftet har 
fungerat väl. 

- Införande av Stratsys. Förvaltningen har arbetat aktivt med införande av 
målstyrningsprogrammet Stratsys. Det är glädjande att se den mängd (och omfång) av 
aktiviteter som läggs in. 

Personal 

Från och med juli fick kommunerna förändrat ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn. Ersättningssystemet påverkar strukturen kring kommunens boenden 
inom området. Under sommaren och hösten kommer därför en del omstrukturering av 
personalgrupper att ske. 

Ekonomisk analys 

Inom individ- och familjeomsorgens verksamheter finns det både positiva och negativa 
prognoser som tillsammans går ihop sig. Dock ser vi på verksamheter redan i dag att det 
finns ökat behov för barn och unga. Att individ- och familjeomsorgen har en så god prognos i 
år beror på outnyttjade medel för mottagande av ensamkommande flyktingbarn och att 
försörjningsstöd kommer få en positiv avvikelse. 

Inom stöd till äldre finns det en obalans mellan verksamheterna. Framförallt är det 
hemtjänst och vissa särskilda boenden som visar på en negativ avvikelse. Hemtjänsten har 
ökade behov samt vissa särskilda boenden som drabbades av magsjuka under våren. 

Inom LSS har kostnaderna ökat då Försäkringskassan har genomfört flera 2-
årsomprövningar av personlig assistans och avslag har verkställts. Osäkerhet finns 
fortfarande på flera ärenden. Inom ett personligt assistansärende har verksamheten fått 
retroaktivt, drygt en miljon kronor och intäkter från försäkringskassan för personliga 
assistansärenden avseende december 2016. I och med detta visar funktionshinderomsorgen 
på en positiv prognos. 

I och med inrättande av en gemensam bemanningsenhet förväntas socialnämnden att 
effektivisera 4 000 tkr, vilket är tänkt ska omfördelas till andra verksamhetsbehov. 
Förväntad effektivisering har i budgeten för år 2017 omfördelats och placerats på 
övergripande konton. Om de outnyttjade medlen för mottagande av ensamkommande barn 
räknas bort i resultatet per delår, följer verksamheten budgeten. Detta betyder att 
verksamheten ännu inte har uppnått förväntad effektivisering. 

Inför 2018 kommer socialnämnden att tilldelas 700 tkr i investeringsbudget. Den låga nivån 
på budgeten beror på att nämnden har mycket outnyttjade investeringsmedel från 
föregående år. Inför år 2018 pågår därför en översyn och planering av de outnyttjade 
investeringsmedlen. 

Framtiden 

Under nästkommande period ser vi följande viktiga aktiviteter 

- Fortsätta arbetet med grundläggande förutsättningar för att skapa tillgång till internet i 
våra boenden. 

- Livslust hela livet - under oktober genomförs en stor mängd aktiviteter för de äldre i Sävsjö 
kommun. Det hela startas med en mässa på Kulturhuset den 3 oktober 

- Äldreplanen förväntas fastställas av fullmäktige. 

- Tio nya Esther förbättringscoacher startar utbildning i oktober från våra olika 
verksamheter. 

- Fortsatt fokus på medborgardialog. 

- Projekt IT-guider startar under hösten med internetcafé där nyanlända ungdomar lär ut 
grundläggande kunskap inom IT för seniorer. 
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6 Kultur och fritidsnämnden 

6.1 Nämnder 

6.1.1 Driftredovisning 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Politisk verksamhet och 
gemensam administration 

-1 658 -1 035 62,4 % -1 469 189 -861 

Familjebad inkl 
simundervisning 

-4 735 -3 377 71,3 % -4 638 97 -3 414 

Anläggningar inom idrott, 
fritid och turism 

-5 279 -3 920 74,3 % -5 635 -356 -3 362 

Bibliotek -3 722 -2 456 66,0 % -4 040 -318 -2 470 

Programverksamhet -174 -18 10,4 % -204 -30 20 

Bidrag -4 047 -2 867 70,8 % -4 047 0 -2 606 

Fritidsgårdar -1 721 -644 37,4 % -1 477 244 -879 

Netto -21 336 -14 317 67,1 % -21 510 -174 -13 572 

Driftredovisning per kostnadsslag 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Intäkter 6 589 3 767 57,2 % 6 121 -468 3 775 

Personalkostnader -10 765 -7 001 65,0 % -10 321 444 -6 322 

Kapitalkostnader -989 -665 67,3 % -989 0 -687 

Övriga kostnader -16 171 -10 418 64,4 % -16 321 -150 -10 338 

Netto -21 336 -14 317 67,1 % -21 510 -174 -13 572 

Investeringar 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Allvädersbanor 
Hofgårdsvallen 

4 800 3 395 70,7 % 5 000 -200  

Ventilation Familjebadet 800 2 409 301,1 % 3 150 -2 350  

E-tjänst Bidrag 200 0 0,0 % 200 0  

Upprustning ishallen 550 468 85,1 % 550 0  

Övriga investeringar 330 114 34,5 % 330 0  

Summa 6 680 6 386 95,6 % 9 230 -2 550 500 
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6.1.2 Måluppföljning 

6.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

6.1.2.1.1 Att andelen deltagare i förhållande till befolkningsmängd, i verksamheter 
kopplade till nämndens ansvarsområden, ökar. 

 

Målet innebär att en ökning skall ske i andelen deltagare i verksamheter kopplade till 
nämndens ansvarsområden, i förhållande till befolkningsmängd. Vi mäter detta framförallt 
på helårsbasis och använder då statistik från aktivitetsbidrag, fritidsgårdsbesökare, 
biblioteksbesökare, besökare på Familjebadet samt bokningar av idrottsanläggningar. 

Mätning sker i samband med bokslut. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Antal deltagare i förhållande till befolkning 101 % 45 %   

6.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. 

6.1.2.2.1 Att utreda och genomföra besparingar inom energiområdet på 
verksamhetens anläggningar. 

 

Här mäter vi hur mycket vi arbetar med energibesparande åtgärder. Följande större insatser 
är initierade: Beställning av fjärrvärme i ishallen. Beslut gällande installation av solceller på 
familjebadet. Planerad föreningsdag kring hållbarhetsfrågor under hösten. Ny ventilation på 
familjebadet. 

Utöver de större projekten har också mindre miljöfrämjande åtgärder genomförts. 

Vid årets slut kommer vi också att redovisa hur den faktiska energibesparingen har 
utvecklats. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Antal genomförda projekt med energibesparande åtgärder 5 4   

6.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i 
möten med medborgare. 

6.1.2.3.1 Att aktivt driva utvecklingen av ett allaktivitetshus i Sävsjö kommun 
framåt, genom samverkan internt och externt. 

 

Nyckeln till ett framtida allaktivitetshus är ett gott samarbete och att flera olika parter är 
villiga att engagera sig i frågan. Här visar vi hur många samverkansparter vi arbetar med 
under året, kopplade till frågan. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Antal samarbetspartners vid genomförande av förstudie 2017-2018 27 22   
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6.1.2.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja 
organisationen med god kompetens. 

6.1.2.4.1 Att samtliga medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen kan tänka 
sig att rekommendera Sävsjö kommun som arbetsgivare. 

 

Genom en bra arbetsmiljö, personalstärkande åtgärder och god intern dialog i verksamheten 
vill vi behålla och öka vårt goda resultat från tidigare personalenkäter. Genom 
frågeställningen om våra medarbetare kan tänka sig att rekommendera Sävsjö kommun som 
arbetsgivare anser vi oss få en väldigt god indikator på deras totala upplevelse. Resultatet 
redovisas i årsredovisningen. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Mäts genom medarbetarenkät.    

6.1.3 Kort sammanfattning 

Viktiga händelser 

Under 2017 har tidigare Kultur- och fritidsförvaltningen blivit en del av Serviceförvaltningen. 

I samband med vattenskador i fritidsgårdslokalerna i Sävsjö har verksamheten flyttats till 
Skyttecenter. Om flytten är tillfällig eller permanent är i dagsläget ej beslutat. Utredningen 
gällande framtida allaktivitetshus har i samband med detta intensifierats. 

På Familjebadet har ventilationen bytts ut under sommaren, detta har inneburit att 
Familjebadet varit stängt under en lång period. 

Biblioteksverksamheten har fått en ny föreståndare och utredning pågår gällande Mer-öppet 
bibliotek samt en utökad programverksamhet riktad till barn och unga. 

Våra idrottsanläggningar utvecklas ständigt, på såväl friidrottsanläggning, i ishallen och på 
camping har renoveringar genomförts. 

Personal 

Nyrekryteringar har gjorts inom flera av verksamheterna. Vi har fått nya kollegor både på 
bibliotek, idrottsplatser, fritidsgårdar och Familjebadet. 

Friskvårdsdag har för första gången genomförts för hela serviceförvaltningens personal. 
Dagen blandade aktiviteter och inslag från såväl kultur och fritid, gata/park och kommunal 
service. 

Ekonomisk analys 

På grund av flytten av fritidsgårdsverksamheten har merkostnader uppstått. Detta påverkar 
både fritidsgårdens, upplevelseverksamhetens och bibliotekets ekonomi och innebär totalt 
sett en negativ avvikelse. Genom att skapa nya intäkter samt en viss återhållsamhet i 
verksamheterna försöker vi minska denna avvikelse. 

En förlängd säsong i användandet av ishallen har medfört extra kostnader. 

Gällande investeringar så har större projekt genomförts på Hovgårdsvallen och i 
Familjebadet. En utökning av investeringsbudgeten för att genomföra nödvändiga åtgärder i 
Sävsjö ishall under sommaren har också antagits. I övrigt har främst mindre investeringar 
gjorts. 
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Framtiden 

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är viktiga aspekter i att bygga upp 
morgondagens kultur- och fritidsverksamhet. 

Genom att arbeta med att tillgängliggöra och underlätta för människor att ta del av 
verksamheten bidrar vi till ett bättre och hälsosammare liv i Sävsjö kommun. 

Genom att satsa på energibesparande åtgärder gynnas såväl miljön som ekonomin 
långsiktigt. 

Ett Allaktivitetshus utvecklat tillsammans och som drivs i en bred samverkan betyder att 
gemenskaper stärks och att människor möts utanför sina nuvarande kretsar. Detta möjliggör 
ett större utbyte, inte bara av kultur- och fritidsaktiviteter, utan också ur andra 
mellanmänskliga aspekter. 

Trivsel bland medarbetare är en avgörande faktor för kontinuitet och kvalitet i 
verksamheterna. 

 

 

Ishallen efter upprustningen 
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7 Myndighetsnämnden 

7.1 Nämnder 

7.1.1 Driftredovisning 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Politisk vht och 
administration 

-2 147 -1 434 66,8 % -2 245 -98 -1 276 

Miljö- och hälsoskydd -1 386 -425 30,7 % -1 530 -144 -204 

Bygg och karta -1 041 -227 21,7 % -556 485 -350 

Räddningstjänst -10 264 -7 286 71,0 % -10 764 -500 -7 050 

Netto -14 838 -9 372 63,2 % -15 095 -257 -8 880 

Driftredovisning per kostnadsslag 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Intäkter 5 042 3 299 65,4 % 4 888 -154 3 040 

Personalkostnader -12 892 -8 469 65,7 % -12 898 -6 -7 952 

Kapitalkostnader -643 -441 68,6 % -643 0 -454 

Övriga kostnader -6 345 -3 761 59,3 % -6 442 -97 -3 514 

Netto -14 838 -9 372 63,2 % -15 095 -257 -8 880 

Investeringar 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Båt och släp 60 69 115,3 % 69 -9  

Skyddskläder 
Räddningstjänst 

177 177 100,0 % 177 0  

Brandutrustning 
Räddningstjänst 

140 140 100, 0 % 140 0  

Övriga investeringar 783 91 11,6 % 483 300  

Summa 1 160 477 41,2 % 869 291 157 
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7.1.2 Måluppföljning 

7.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

7.1.2.1.1 Nämnden ska främja en hållbar utveckling så att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en god miljö, hälsa, säkerhet och trygghet 
i form av attraktiva boenden, giftfri mark att bygga på, god luftkvalitet, bra 
skolor och förskolor, säkert och redligt livsmedelsutbud samt 
olycksförebyggande arbete. 

 

Myndighetsnämndens uppdrag är att främja en hållbar utveckling inom sitt 
verksamhetsområde. Detta sker genom tillsyn utifrån beslutad tillsynsplan, 
bygglovsprövningar, tekniska samråd med mera. Myndighetsnämnden arbetar för att både 
verksamhetsutövare och enskilda kommunmedborgare ska uppleva att beslut och tillstånd 
levereras med god kvalitet. När det gäller leverera kommunal service och tjänster 
med god kvalitet arbetar förvaltningen med ständiga kompetensutvecklingsinsatser. 

  

Styrtal Målvärde Utfall   

Genomförande av tillsyner enligt beslutad tillsynsplan på miljösidan respektive 
räddningstjänsten ska vara 95% samt arbetsplatsbesök enligt beslutad 
kontrollplan ( bygg) ska vara 100%( effektivitetsmått) 

95 20   

7.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. 

7.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i 
möten med medborgare. 

7.1.2.3.1 Nämnden ska ha god dialog med medborgare, företagare och andra 
intressenter genom ett bra bemötande, rådgivning och god tillgänglighet. 
Samverkan mellan kommunens olika verksamheter är nödvändigt och ska därför 
vara en självklarhet. 

 

Enligt lag har Myndighetsnämnden en allmän serviceplikt. Nämnden ska i kontakter med 
enskilda vara behjälplig med att lämna upplysningar, vägledning och råd på ett sakligt och 
professionellt sätt i frågor som berör nämndens verksamhetsområde. Under året har 
förvaltningen utbildat sig inom kommunikation och bemötande samt kursen "klarspråk". 
Underliggande styrtal kan först redovisas under 2018. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Resultat i enkätundersökning/ar ska vara lika med eller bättre än föregående 
mätning, exempelvis Insikt ( kvalitetsmått) 
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7.1.2.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja 
organisationen med god kompetens. 

7.1.2.4.1 Genom att ge god och rättssäker service till både företag och enskilda ska 
nämnden bidra till att stärka bilden av Sävsjö kommun som en attraktiv plats 
och arbetsgivare där man vill jobba, etablera sin verksamhet samt leva och bo. 

 

Myndighetsnämnden är en lagstyrd verksamhet där rättssäkerheten har en stor betydelse i 
det dagliga arbetet. Att leverera beslut som vid eventuella överprövningar håller i alla 
instanser ger ett betyg om en kompetent förvaltning och en attraktiv arbetsplats. De få 
överprövningar som hittills pågår har följt nämndens beslut. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Andelen ärenden som ändrats efter överprövning och som vunnit laga kraft 
under 2017 ska inte vara med än 5%. 

5 0   

7.1.3 Kort sammanfattning 

Viktiga händelser 

Under försommaren flyttade Miljö- och byggenheten tillsammans med 
Utvecklingsavdelningen och Sävsjö Näringsliv AB till nya lokaler – Tillväxthuset (gamla 
Sävsjö Trähus). 

Från och med 1 juli i år delades Myndighetsförvaltningen upp och räddningstjänsten trädde 
in under Kommunledningskontoret. 

Miljö- och byggenheten har fått förstärkning av ytterligare en byggnadsinspektör fram till 
sommaren 2018. De vakanta tjänsterna på miljösidan är numera tillsatta. 

Larmfrekvensen har fortsatt vara hög i förhållande till föregående år. Mycket är beroende av 
den torra väderleken som förorsakar framför allt skogsbränder. Det har också varit ett antal 
trafikolyckor som bidragit till den höga larmfrekvensen. 

Personal 

Under första halvåret har Miljö- och byggenheten haft stor omsättning på personal. 
Övervägande delen av alla miljöinspektörer har sökt sig vidare till andra tjänster i och i 
närheten till sina hemkommuner. Förvaltningens enda byggnadsinspektör har valt att söka 
sig vidare till ny utmaning i en större kommun. Personalomsättningen har fått en enorm 
påverkan på enheten. Alla vakanser är numera tillsatta. Enheten har ett stort arbete framöver 
för att bygga upp verksamheten samt komma i fas med tillsynsverksamheten. 

Svårigheten i att rekrytera deltidsbrandmän är fortfarande stor, framför allt i Stockaryd. 
Beslut har tagits om att stärka organisationen genom att placera en brandman i Vrigstad. 
Utöver detta har ett antal deltidsbrandmän rekryterats, främst i Sävsjö. 

Ekonomisk analys 

Byggnationen har hittills varit bra i kommunen. Intäkterna på bygglovssidan ser ut att 
återigen överstiga vad som budgeterats. På grund av personalomsättningen har miljöenheten 
inte kunnat upprätthålla takten i tillsynsarbetet. Det leder till lägre tillsynsintäkter än 
förväntat. 

Enligt prognos kommer räddningstjänsten att överskrida sin budgetram. Det beror framför 
allt på ökade personalkostnader kopplat till utbildning och övning. Delar av detta kan 
förklaras av ökade behov inom detta område i samband med nyrekrytering. 
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Inga större investeringar har genomförts eller kommer att genomföras på Miljö- och 
byggenheten under 2017. Räddningstjänsten följer investeringsplanen för 2017. 

Framtiden 

Att både rekrytera och behålla personal upplevs som en stor utmaning för en liten kommun. 
Framför allt när det gäller utbildad personal inom miljöområdet. Unga nyutexaminerade ser 
det som en språngbräda för att ta sig vidare till nästa nivå i en större kommun. Detta är inget 
unikt för Sävsjö kommun utan många mindre kommuner känner igen symtomen. Den stora 
frågan är hur vi ska kunna knyta till oss erfarenhet och kunskap framöver och bli den 
attraktiva arbetsgivaren vi strävar efter. 

Ett föränderligt klimat påverkar räddningstjänstens verksamhet. Fler och större insatser 
kommer förmodligen krävas både vid skogsbränder och vid låga grundvattennivåer. Att 
anställa deltidsbrandmän till organisationen är ytterligare en utmaning. Det är färre 
sökanden till tjänster och det upplevs också svårare att finna personer som klarar av 
räddningstjänstens krav på en brandman. 
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8 Överförmyndarnämnden 

8.1 Nämnder 

8.1.1 Driftredovisning 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Administration, nämnd -1 425 -840 58,9 % -1 371 55 -720 

Arvoden huvudman betalar 0 -24 0,0 % 0 0 2 

Arvoden kommunen 
betalar 

-579 -405 70,1 % -478 100 -422 

Ensamkommande barn 0 -9 0,0 % -39 -39 0 

Netto -2 004 -1 278 63,8 % -1 888 116 -1 140 

I personalkostnader ingår även arvode till gode män/förvaltare 

Driftredovisning per kostnadsslag 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Intäkter 1 280 992 77,5 % 1 466 186 1 129 

Personalkostnader -3 008 -2 168 72,1 % -3 148 -140 -2 078 

Kapitalkostnader    0 0 0 

Övriga kostnader -276 -102 36,8 % -206 70 -191 

Netto -2 004 -1 278 63,8 % -1 888 116 -1 140 

8.1.2 Måluppföljning 

8.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

8.1.2.1.1 Att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare, i syfte att 
motverka rättsförluster för omyndiga samt de som har god man eller förvaltare 
förordnad för sig. 

 

Överförmyndarnämnden har nått uppsatta mål för 2017. Den tillfälligt ökade bemanningen 
har varit en förutsättning för att nå målen. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Att 95% av årsräkningarna ska vara granskade under första halvåret. 95 100   

Att 5% av årsräkningarna ska djupgranskas. 5 5   
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8.1.3 Kort sammanfattning 

Viktiga händelser 

Antalet godmanskap för ensamkommande barn har minskat betydligt. En tendens till ökning 
märks för övriga godmanskap. 

Personal 

Verksamheten har tillfällig förstärkning under hela 2017. 

Ekonomisk analys 

Kostnaderna för personal samt arvoden till gode män förväntas bli något lägre än budgeterat. 

Framtiden 

Det finns ett behov av att permanenta den tillfälliga förstärkning som 
överförmyndarnämnden har under 2017 för att klara av de allt högre krav som ställs på 
verksamheten. 

Det är en fortsatt utmaning att hitta ställföreträdare till mer krävande uppdrag. 
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9 Valnämnd 

9.1 Nämnder 

9.1.1 Driftredovisning 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Valarbete -5 -2 40,0 % -5 0 0 

       

       

Netto -5 -2 40,0 % -5 0 0 

Driftredovisning per kostnadsslag 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Intäkter      0 

Personalkostnader -5 -2 40,0 % -5 0 0 

Kapitalkostnader      0 

Övriga kostnader      0 

Netto -5 -2 40 % -5 0 0 

9.1.2 Kort sammanfattning 

Viktiga händelser 

Under året har det inte varit någon verksamhet i nämnden. 
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10 Kommunens revisorer 

10.1 Nämnder 

10.1.1 Driftredovisning 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Revision -704 -283 53,7 % -704 0 -241 

       

       

Netto -704 -283 53,7 % -704 0 -241 

Driftredovisning per kostnadsslag 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

Intäkter       

Personalkostnader -213 -103 48,4 % -213 0 -107 

Kapitalkostnader       

Övriga kostnader -491 -180 36,6 % -491 0 -134 

Netto -704 -283 53,7 % -704 0 -241 

10.1.2 Kort sammanfattning 

Viktiga händelser 

Arbete pågår enligt lagd revisionsplan med KPMG som sakkunnigt stöd. Under året har en 
större granskning genomförts av Myndighetsnämnden. 

Personal 

Kommunrevisionen består av lekamannarevisorer och har ingen anställd personal. 

Ekonomisk analys 

Prognosen på helår ligger i linje med budget. 
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11 Sävebo AB 

11.1 Kommunala bolag 

11.1.1 Driftredovisning 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

       

Resultat före 
dispositioner och skatt 

2 354 1 546 65,7 % 2 120 -234 -85 

11.1.2 Måluppföljning 

11.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

11.1.2.1.1 Att skapa ökad trivselmiljö 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Mäts genom enkät Ja   

11.1.2.1.2 Att skapa utökade boendemöjligheter 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Under året ska det skapas utökade boendemöjligheter för ett område Ja   

11.1.2.1.3 God kvalité 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Mäts genom enkät Ja   

11.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. 

11.1.2.2.1 Att arbeta för god ekonomisk hushållning 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

God ekonomisk hushållning Ja   
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11.1.3 Kort sammanfattning 

Viktiga händelser 

Nybyggnationen av kopparslagarens 24 nya lägenheter är en viktig del för 2017. Tyvärr 
hittades det miljöföroreningar i marken och vi bedömer för närvarande att det kommer att 
kosta någonstans mellan 6 och 9 mkr. 

Sävebo är nästan klar med förvärvet av Högliden, Branten 1, och beräknar att tillträdet till 
fastigheten ska ske den 15 december. Avtalet med kommunen om att Sävebo ska svara för 
förvaltningen av kommunens fastigheter har medfört en större personalstyrka och nya 
utmaningar. 

Ekonomisk analys 

Lite lägre takt på underhållsarbetet under 2017 har gjort att vi ligger bättre till 
resultatmässigt. Vi har hållit tillbaka med flit då vi råkat ut för en del oförutsedda kostnader, 
sanering Kopparslagaren samt vattenskada Spiken, biblioteket. Även Sävebo har dragit nytta 
av det låga ränteläget och sänkt kostnaderna trots att vi börjat binda på lite längre löptider. 

Framtiden 

Nya bostäder och underhållsarbete på äldre fastigheter är det som ligger framför oss det 
närmaste året. Den samordnade fastighetsförvaltningen fortsätter vi att arbeta med och nu är 
det fokus på organisation och kostnadsbesparingar. Köpet av Högliden måste också förvaltas 
och utvecklas. 

 

                 Nybyggnation av lägenheter på Kopparslagaren 
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12 AB Sävsjö Industribyggnader 

12.1 Kommunala bolag 

12.1.1 Driftredovisning 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

       

Resultat före 
dispositioner och skatt 

4 860 4 862 100 % 6 864 2 004 3 681 

12.1.2 Måluppföljning 

12.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

12.1.2.1.1 Att ha en hög uthyrningsgrad 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Uthyrningsgrad 90 % 97,5 %   

12.1.2.1.2 Att informera om lediga lokaler på internet tillsammans med Sävsjö 
Näringslivsförening AB 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Hemsida Ja   

12.1.2.1.3 Att det i lokalerna ska finnas anslutning till förnybar energi 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Alla lokaler Ja   

12.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. 

12.1.2.2.1 Att ha ett årligt överskott 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Årligt överskott på 1 200 tkr Ja   
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12.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i 
möten med medborgare. 

12.1.2.3.1 Att vara medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening Ja   

12.1.3 Kort sammanfattning 

Viktiga händelser 

AB Sävsjö Industribyggnader (ABSI) fortsätter att leverera goda resultat och har lagt mycket 
kapital på att utveckla det befintliga beståndet. Uthyrningsgraden är hög och vi saknar 
mindre lokaler åt nystartade företag. 

Ekonomisk analys 

ABSI går bättre än budgeterat, vilket beror på flera olika saker. Vi har höjt en del hyror samt 
gått igenom de större hyresavtalen och justerat våra aviseringar. Vi har även sänkt våra 
lånekostnader tack vare det låga ränteläget. 

Framtiden 

Bolaget har flera nybyggda fastigheter och standarden är överlag god dock finns fortfarande 
en hel del arbete kvar med det äldre beståndet. Målet är att underhållsbesiktiga alla 
fastigheter och upprätta långsiktiga underhållsplaner. Även tydligare rutiner kring 
fastighetsskötseln ska upprättas. Vi ska även se över våra amorteringsplaner och se till att 
följa utvecklingen noggrant. 
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13 Savman AB 

13.1 Kommunala bolag 

13.1.1 Driftredovisning 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

       

Resultat före 
dispositioner och skatt 

-367 2 034 554,2 % 2 655 3 022 116 

13.1.2 Måluppföljning 

13.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

13.1.2.1.1 Att leverera bredband i världsklass 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Antal nya kunder per år 300 212   

13.1.2.1.2 Att skapa hög användning av IT och Internet 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Avstämning marknadsplan Ja   

13.1.3 Kort sammanfattning 

Ekonomisk analys 

Med den utbyggnadstakt som bolaget nu har bedöms redan utlovad kommunal borgen räcka 
även år 2018. Detta analyseras årligen. 

Nya avskrivningsregler ger ett positivt resultat, men likviditeten är fortsatt ansträngd. 
Savman har även sänkt sina lånekostnader tack vare det låga ränteläget. 

Framtiden 

Det återstår några områden i norra delen av kommunen som inte är projekterade ännu. Detta 
beräknas ske 2018. Därefter är hela landsbygden projekterad för byggnation 2019-2020. De 
områden på landsbygden som är kvar är för små och uppfyller inte kraven från staten för att 
söka stödpengar. 

När det gäller tätorterna Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd och Rörvik är de utbyggda med 
stamfiber så samtliga potentiella kunder kan anslutas. 
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14 Njudung Energi Sävsjö AB 

14.1 Kommunala bolag 

14.1.1 Driftredovisning 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170630 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

       

Resultat före 
dispositioner och skatt 

9 425 8 768 93,0 % 12 892 3 467 6 353 

14.1.2 Måluppföljning 

14.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

14.1.2.1.1 Affärsmässigt möta efterfrågan på fjärrvärmeanslutning 

 

Trenden är uppåtgående. Resultat redovisas i samband med årsbokslutet. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Mätning av lönsamhet på nyanslutningar    

14.1.2.1.2 Förstärka och förbättra elnätsdistributionen 

 

Trenden är uppåtgående. Resultat redovisas i samband med årsbokslutet. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Mätning av avbrottstid på elnät.    

14.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. 

14.1.2.2.1 Effektivisering / Stärka verksamheten 

 

Jobbet med att effektivisera och stärka de olika verksamheterna är en ständigt pågående 
process. En ökad samverkan mellan kommunerna inom det gemensamma varumärket 
Njudung Energi är en del av detta arbete. 

Styrtal Målvärde Utfall   

Mäta rörelseresultat per verksamhetsområde.    
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14.1.3 Kort sammanfattning 

Viktiga händelser 

Under året har den nya fjärrvärmepannan i Sävsjö tagits i bruk samt invigts. Anläggningen 
har nu varit i drift i nästan ett halvt år och det kan konstateras att de ekonomiska 
konsekvenserna av den totalt förändrade driftsituationen är mer gynnsamma än vad som 
tidigare förespeglats. 

Utbyggnad av VA-nätet vid Vallsjön framskrider väl enligt plan. 

Det planerade köpet av Sävsjö Biogas blev inte av då Vrigstad Fjärrvärme utnyttjade 
hembudsklausulen. 

From 170101 har bolaget ingen egen personal utan köper persontjänster från Njudung Energi 
Vetlanda AB. Det är idag en stor utmaning att rekrytera och behålla den personal som 
erfordras för verksamheternas drift och utveckling. 

Ny Ekonomi och administrativchef för Njudung Energi har anställts i juni. 

Ekonomisk analys 

Njudung Energi Sävsjö har lämnat ett resultat per 2017-06-30 på 8 768 mkr och en 
resultatprognos för året på 12 892 mkr, budgeterat utfall för hela året är 9 425 mkr. Nästa 
periodbokslut sker 2017-09-30. 

Utfallet ligger enligt förväntan och resultatet för helår väntas överstiga budget. Budgetarbetet 
för 2018 pågår som bäst och förväntas bli klart i slutet av september. 

Framtiden 

Tillsammans med Sävsjö kommun kommer investering i 7 st laddstolpar för elfordon att 
genomföras under hösten 2017. Detta projekt finansieras förutom av bolaget och Sävsjö 
kommun av bidragsmedel från klimatklivet. 
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15 Sävsjö Näringsliv AB 

15.1 Kommunala bolag 

15.1.1 Driftredovisning 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

       

Resultat före 
dispositioner och skatt 

1 -27 -2 700 % -34 -35 -182 

15.1.2 Måluppföljning 

15.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

15.1.2.1.1 Att skicka digitala nyhetsbrev 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Antal nyhetsbrev skickade per år 20 15   

15.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. 

15.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i 
möten med medborgare. 

15.1.2.3.1 Att genomföra företagsbesök 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Antal företagsbesök per år 80 46   

15.1.2.3.2 Att arrangera frukostmöten 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Antal frukostmöten per år 4 2   

15.1.2.3.3 Att arrangera företagsträffar 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Antal företagsträffar per år 2 2   
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15.1.2.3.4 Att arrangera studieresa Glad Mat 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Under året ska en studieresa genomföras Ja   

15.1.2.3.5 Att arrangera träffar med matkluster 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Antal träffar per år 3 2   

15.1.2.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja 
organisationen med god kompetens. 

15.1.2.4.1 Att arrangera näringslivsgalan 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Under året ska en näringslivsgala arrangeras Ja   

15.1.2.4.2 Att arrangera företagarveckan 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Under året ska en företagarvecka arrangeras Ja   

15.1.3 Kort sammanfattning 

Viktiga händelser 

Under året har Sävsjö Näringslivs AB (SNAB) flyttat till nya lokaler i Tillväxthuset. 

Bolaget arbetar verklighetsorienterat och har under året arbetat mycket kring frågor som rör 
kompetens och arbetskraft bland annat kopplat till nyanlända. SNAB är också 
sammankallande arbetsgruppen ISÄVSJÖ som är en del av Sävsjömodellen. Under året har 
också ett kompetensnätverk startats upp i SNAB:s regi med företagsledare och personer i 
ledande ställning. Syftet med nätverket är att tillsammans hitt nya och kreativa arbetssätt och 
samarbeten kring kompetensfrågan. Samverkan skola och näringsliv utvecklas ständigt och 
har positiva resultat. 

Ekonomisk analys 

En medveten satsning på de nya lokalerna har gjorts vilket på sikt bidrar till att utveckla 
verksamheten. En ökad hyreskostnad mot beräknad kostnad konstateras. Detta sammantaget 
gör att bolaget beräknar gå med en förlust för 2017. 

Framtiden 

Att ständigt vara lyhörd för näringslivets behov för en fortsatt positiv utveckling. 
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16 Stockarydsterminalen AB 

16.1 Kommunala bolag 

16.1.1 Driftredovisning 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

       

Resultat före 
dispositioner och skatt 

535 -777 -145,2 % -675 -1 210 403 

16.1.2 Måluppföljning 

16.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

16.1.2.1.1 Bearbetning av kunder 

 

Terminalbolaget har haft en negativ utveckling under året med vikande volymer, detta beror 
till stor del på fortsatt uteblivna flöden till Södras anläggning i Värö. Antal tåg minskar från 
145 2016 till prognostiserade 100-110 för 2017. 

Styrtal Målvärde Utfall   

> 195 Heltåg 195 5   

16.1.2.1.2 Aktiva kunder 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

> 9 9 9   

16.1.2.1.3 Tågväxlingar 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

> 120 st 120 0   
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16.1.3 Kort sammanfattning 

Viktiga händelser 

Vi har startat upp ett utvecklingsprojekt där vi just nu befinner oss i framtagande av underlag 
för ansökan om bidrag från Tillväxtverket för att genomföra en förstudie. Tanken med 
projektet är att bredda vår verksamhet och få fler ben att stå på. Projektet inriktar sig mot 
små och medelstora företag och skall bidra till att stärka deras exportkraft. 

Ekonomisk analys 

Prognosen bygger på de volymer som kunderna idag aviserar för resterande del av året. 
Dessa prognoser ger en volymökning som bär vår kostnadsmassa och vi räknar med en liten 
förbättring av resultatet för tertial tre 2017. Vi vet dock att kundernas prognoser är osäkra 
och snabbt kan förändras 

Framtiden 

Vi har fått en ny kund i SCA som har stabila flöden till sin anläggning i Medelpad, beräknat 1 
tåg per vecka från och med september 2017. Detta finns med i prognosen 
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17 Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening 

17.1 Kommunala bolag 

17.1.1 Driftredovisning 

(Belopp tkr) Budget 2017 Utfall 170831 % av Budget Prognos 2017 
Differens 

mot budget 
Utfall 160831 

       

Resultat före 
dispositioner och skatt 

1 132 13 200 % 111 110 31 

17.1.2 Måluppföljning 

17.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. 

17.1.2.1.1 Att skapa en välbesökt och välrenommerad inomhusskytteanläggning 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Att skapa en välbesökt och välrenommerad inomhusskytteanläggning Ja   

17.1.2.1.2 Att arrangera nationella och internationella tävlingar 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Under året ska nationella och internationella tävlingar anordnas Ja   

17.1.2.2 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i 
möten med medborgare. 

17.1.2.2.1 Att väcka intresse för Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förenings verksamhet 

 
Styrtal Målvärde Utfall   

Väcka intresse genom samverkan Ja   
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17.1.3 Kort sammanfattning 

Viktiga händelser 

I början av året anordnades Swedish Cup av Svenska Skyttesportsförbundet. Föreningen har 
även svarat för uthyrning till olika arrangemang i anläggningen. 

Serviceförvaltningen på Sävsjö kommun har sedan mars månad tagit över 
upplevelseverksamheten och arbetar med att driva och utveckla upplevelseskyttet. 
Serviceförvaltningen driver även fritidsgårdsverksamhet i några av föreningens lokaler. 

Ekonomisk analys 

Prognos för helåret pekar på ett positivt resultat (+111 tkr). Avvikelsen gentemot budget beror 
främst på att föreningen sålt reklamplatser, vilket genererat intäkter på nästan 90 tkr. 
Föreningen har även satt om sitt lån och sänkt sina lånekostnader tack vare det låga 
ränteläget. 

Framtiden 

Föreningen arbetar tillsammans med Serviceförvaltningen för att kunna driva och utveckla 
upplevelseverksamheten. Upplevelsedelen är en viktig del i helheten för att anläggningen 
skall vara attraktiv för besökare och hyresgäster. 

 

 

 

 


