Ur kommunalrådets synvinkel
Det går bra för Sävsjö kommun
När 2017 summeras kan vi konstatera att Sävsjö kommun har en mycket stark ekonomi och
en utmärkt verksamhet. Att vi uppfyller våra finansiella mål och har ordning och reda i
kommunens ekonomi borgar för att trygga kommunens fortsatta arbete med att leverera
välfärd till medborgarna. Befolkningsutvecklingen har också varit på plus och under året har
vi blivit 100 nya invånare. Det är en för oss stor ökning. Att vi blir fler och fler medborgare är
positivt. Fler människor innebär mer arbetskraft nu när många företag behöver anställa. Det
innebär också för oss en utmaning i att visa människor vägar till kompetens och språk så att
de blir anställningsbara och kommer in i samhället.
Vi beroende av omvärlden
Sävsjö kommun är inte någon isolerad del av vare sig Sverige eller världen. Kriget i Syrien
och den oroliga situationen på många platser i vår omvärld påverkar också oss. Konflikter och
krigshandlingar har medfört att människor befinner sig på flykt med följd att allt fler vill till
Europa. Samarbetet inom EU har utsatts för stora påfrestningar och Sverige har som eget
land skärpt upp sin flyktingpolitik. Detta har gjort att inströmningen av flyktingar till Sverige
kraftigt reducerats och nu töms asylboenden även i vår kommun. Den nya politiska
ledningen i USA, händelseutvecklingen i Nordkorea, Turkiet med flera länder har ökat
osäkerheten. Även i vår närmsta omvärld är osäkerheten större, inte minst gentemot vår
stora granne i öster. Vi i Sverige är priviligierade som får leva i en trygg och välfungerande
del av världen!
Bra fart i kommunens företag
Världsläget har skapat en viss försiktighet inom det svenska näringslivet. Samtidigt
har hushållen generellt det bra ekonomiskt, det driver på konsumtionen och vi har ett
fortsatt bra konjunkturläge. Dock kan viss avmattning nu skönjas, om det är tillfälligt
eller en mer långsiktig förändring får framtiden utvisa. Sammantaget är det gott
orderläge och mycket att göra i kommunens företag. Ett stort bekymmer för hela
näringslivet är att få tag i den kompetens som behövs. Detta visades tydligt i den
senaste företagsklimatsundersökning som Svenskt näringsliv under 2017 genomförde i
vår kommun.
Rekord i överskott men krävs försiktighet
Det ekonomiska resultatet för Sävsjö kommun blev ett överskott på drygt 40 miljoner. För att
använda dessa medel klokt föreslås att ungefär hälften avsätts i en resultatutjämningsreserv
som kan användas för att utjämna kommunens intäkter vid kärvare tider. Detta ökar våra
möjligheter att till våra medborgare, alltid och i alla tider, kunna leverera en bra välfärd. Alla
nämnder, utom kultur och fritidsnämnden, redovisar överskott. Dock är det viktigt att notera
att de goda resultaten delvis beror på extra tillskott från staten och framgångsrikt arbete med
att ta emot flyktingar. Investeringarna under året uppgick till nästan 42 miljoner. Tillbyggnad
av förskolan Paletten, allvädersbanor för friidrott och tillbyggnad av gruppbostadsplatser för
funktionshindrade har varit stora investeringar. Kommunens bolag redovisar också goda
resultat. Ett undantag är Stockarydsterminalen AB som har haft något mindre beläggning
2017. Det ser dock betydligt bättre ut framöver och tillströmningen av kunder är ökande.
Utvecklingsarbete och tack till medarbetare
Det är glädjande att följa det flitiga arbete som görs av många för att förverkliga kommunens
utvecklingsstrategi. Detta arbete är en viktig del i kommunens styrning och ledning. Den
ständiga utveckling och förbättring som sker hade inte varit möjlig utan alla engagerade och
kunniga medarbetare. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla som bidragit till att göra 2017
till ett fantastiskt år för Sävsjö kommun
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