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Socialdemokraterna, Liberalerna och Landsbygdspartiet Oberoende arbetade tillsammans 
fram till slutet av året, då Landsbygdspartiet lämnade majoriteten. Tillsvidare leds kommunen 
av Socialdemokraterna och Liberalerna i minoritet.

Glädjande är att befolkningen har ökat med 213 invånare. Några axplock ur ett händelserikt 
år: Skoldialogen för en långsiktig skolplan har påbörjats, likaså arbetet med en ny översikts-
plan. Oljeuppvärmningen i Hillareds skola har bytts ut och en pilotanläggning med solenergi 
på Mogahallen byggdes. Arbetet på den nya lekparken i centrala Svenljunga (Thilanderska 
parken) påbörjades. Vi har fortsatt klarat utmaningen att ta emot många nyanlända. 
Beslut har fattats om att erbjuda sommarjobb till alla 16-18 åringar, samt att fortsätta med 
integrationssatsningar och att införa önskad arbetstid/rätt till heltid för personalen. Det har 
även beslutats om ny placering av återvinningscentralen, ny förskola i centralorten, och att 
byta ut oljeuppvärmningen på Holsljunga skola. Dessutom har det beslutats att bygga en 
konstgräsplan och att sänka skatten med 25 öre 2017.
Årets resultat landar på sju miljoner trots ett stort underskott i socialnämnden på 
15,6 miljoner, 200 000 kronor är kvar att återställa på balanskravet. Målet är att skapa en 
långsiktig stabilitet i ekonomin.

En stor utmaningen är att klara omställningen i verksamheterna - många nyanlända kommer 
inte få uppehållstilstånd, samtidigt ska de som får uppehållstillstånd ha möjlighet till bostad, 
arbete och integration. Vi eftersträvar att förbättra resultaten i skolan och trygghetsboende för 
våra äldre. Bostadsbolaget kommer fortsätta att bygga hyreslägenheter.

Avslutningsvis ett tack till alla anställda och politiker som är med och utvecklar vår kommun.

Stefan Carlsson (S), kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Den fullständiga årsredovisningen kan hämtas i pdf-format på vår hemsida, www.svenljunga.se
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Positiv befolkningsutveckling
För fjärde året i rad ökar invånarantalet.  
En del av våra ungdomar flyttar från kommunen för  
utbildning och arbete. Många väljer att komma tillbaka 
när de har bildat familj.

Befolkningsstatistik
       Svenljunga     Västra götaland
Antal invånare           10 679        1 671 783 
Andel invånare upp
till 24 år            27,6 %             29,5 %

Andel invånare
65 år och äldre           24,4 %             19,3 %

Resultat koncernen
2009-2016, miljoner kronor

Soliditet: 58 procent (2016-12-31)
Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de 
totala tillgångarna. Måttet speglar kommunens finansiella 
styrka på lång sikt. Jämfört med 2015 då soliditeten var  
49 procent. Vår målsättning är att alla investeringar ska vara 
självfinansierade.

Investeringar
Målet är att kommunen inte över tid ska investera mer än 
summan av årets resultat och avskrivningar.

Balansomslutning: 501,0 miljoner kronor (2016-12-31)  
Balansomslutningen är summan av kommunens tillgångar.  
Året innan uppgick balansomslutningen till 576,4 miljoner  
kronor. Skillnaden beror på att kommunens bolag som äger 
kommunens fastigheter återbetalat lån till kommunen.

Årets resultat
Kommunens ekonomi måste vara långsiktigt hållbar. Något 
eller några års sämre ekonomi måste kunna klaras av. Varje 
generation ska själv bära kostnaderna för den service den 
förbrukar. Det innebär att ska behöva betala för det som 
tidigare generation förbrukat. Kommunen visar ett positivt  
resultat för 2016 på  5,6 miljoner kronor.



29,9 %
äldre och handikappomsorg

Äldreomsorg, stöd till personer med  
funktionsnedsättning samt hemsjukvård.

10,3 %
socialtjänst

Individ- och familjeomsorg,  
försörjningsstöd och hemsjukvård.

2,1 %
gata och park

Skötsel av kommunens gator,  
parker och lekplatser.

3,9 %
samhällsbyggnad (ej gata och park)
Fritid, kultur, miljö, bygg, exploatering,  

skog, tomter och arrenden.

9,8 %
förskola och fritidshem
Elva kommunala förskolor  

och nio fritidshem.

29,7 %
grundskola och gymnasie

Tio grundskolor. Ingen gymnasieskola i egen regi.

0,6 %
kulturskola

1,4 %
vuxenutbildning

Så fördelades pengarna
Kommunen hade vid årets slut 1 304 anställda, inklusive  

tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade.
Omräknat till årsarbetare blir det 899 personer. 

 Personalkostnaderna står för omkring  
70 % av verksamhetskostnaderna.

 
På denna sida får du några exempel på 

hur kommunens pengar fördelats  
under året.



Var kom pengarna ifrån?
Den största delen av kommunens intäkter består av skatte- 
intäkter. Hur många som bor i kommunen och vilken inkomst 
de har är avgörande för hur mycket det blir.

Fastighetsavgift
Ägare till fastigheter som ligger i kommunen betalar fastig- 
hetsavgift till kommunen vilket ger en intäkt på omkring  
19 miljoner kronor per år.

Utjämningsbidrag
Stat och kommun har ett system för att ge alla kommuner 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva service och 
välfärd. Varje år omfördelas 95 miljarder kronor. Svenljunga 
kommun får ett tillskott på drygt 149 miljoner kronor i detta 
system.

53,3 %

19,1 %

2,6 %

24,5 %

0,5 %

Skatter

Kommunal utjämning

Fastighetsavgift

Taxor, avgifter och 
kostnadsbidrag

Finansiella intäkter

9,4 %
politik och övergripande 
administration

0,6 %
näringsliv och turism

1,6 %
räddningstjänsten

0,7 %
arbetsmarknadsinsatser
Gemensam arbetsmarknadsenhet med Tranemo 
kommun.



Uppföljning av kommunfullmäktiges mål
Ökat samarbete mellan olika verksamheter och även med andra aktörer såsom andra kommuner och myndigheter har 
hjälpt till att förenkla och underlätta framförallt för ungdomar.

Här presenteras en kort inblick i resultaten av våra fyra målområden och tillhörande delmål.

Förbättrad och kvalitetssäkrad vård 
/omsorg, skola och service

Den gemensamma plattformen med skolan, arbetsförmed-
lingen och arbetsmarknadsenheten har visat postiva effekter 
för våra ungdomar. 
Ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten, socialtjänst 
och skola fokuserar på målgruppen nyanlända vuxna som 
haft svårt att lära sig det svenska språket. 

För att hjälpa eleverna mot fullföljda studier och gymnasie-
behörighet har vi genomfört Matematiklyftet och lovskola. 
Förskolorna fokuserade på språkutveckling. Mogaskolan 
öppnade Språkoteket. Enligt vårdnadshavarenkäten är det 
fler föräldrar som upplever att skolan skapar en trygg miljö 
och stimulerar till utveckling och lärande. 

Fritidsgården KV 16 utökade öppettiderna och samarbetet 
med fältassistenterna har ökat inkluderingen med fler ung-
domar. 

Förbättrade möjligheter till demokrati, 
inflytande och samverkan

Fyra strukturerade medborgardialoger har genomförts i 
olika målgrupper om lek- och rekreationsområdet  
Thilanderska parken.  
 
I det långsiktiga arbetet med skolplanen har vi genomfört 
en perspektivinsamling för att få in åsikter och tankar om 
hur vi utvecklar framtidens förskola och skola.
Under året har två lekplatser byggts om, i Överlida och  
Hillared, där byalag och skolbarn deltog i planeringen.  
 
De yngre eleverna upplever att lärarna tar hänsyn till deras 
åsikter och att de kan påverka viktiga beslut. 

Vår nya satsning ”Här jobbar jag” där vi lyfter fram våra 
medarbetare har visat mycket positiva resultat. 
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Ett attraktivare och tryggare Svenljunga 
för alla

Eftersom en del i att säkra framtida personalförsörjning är 
att tidigt väcka ett intresse för vårdyrken erbjöds 37 ung-
domar feriearbete under sommaren. 
Efterfrågan på vuxenutbildning i kommunen är växande. 
Yrkesrådet har börjat diskutera en längre omvårdnads-
utbildning för nysvenskar med behov av språkträning.

En god samverkan med vårdnadshavare är betydelsefull  
för barnens utveckling. All personal som håller i föräldra- 
möten har genomgått utbildning i föräldramötesmetodik. 
Resultatet är en hög känsla av delaktighet vid föräldra-
möten. 

Svenljunga Kulturskola har uppnått mycket goda resultat 
vad gäller nöjdhet. Eleverna och vårdnadshavarna var 
mycket nöjda med undervisningen. Det har genomförts 
ett 40-tal konserter och föreställningar. Kulturskolan är 
nu avgiftsfri. I år har en större andel nyanlända deltagit i 
verksamheten. 

Under sommaren renoverades friidrottsplatsen på Moga 
fritid till en modern skolidrottsplats med gummibelagd yta 
och beachvolleybollplan. Anläggningen är tillgänglig för 
alla och främjar spontanidrott. 

Kommunen administrerar nu lägerkupongssystemet för 
Fegen/Kalvsjö-området. Intäkter från försäljning av dessa 
går främst till upprustning av lägerplatser.

Att lämna över ett samhälle till nästa  
generation där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälso problem utanför Sveriges gränser

Under 2016 har vi uppgraderat till fossilfria värmekällor i 
Hillareds- och Överlida skola. Detta är den viktigaste 
åtgärden som gjorts för att minska utsläppen av koldioxid. 

Inom kostverksamheten är de flesta livsmedel ekologiska. 
Ett projekt för att främja klimatsmart mat drivs i Mårdaklevs 
skolkök. Detta är det enda kommunala skolköket i Sjuhärad 
som är KRAV-certifierat.

Genom att återvinna fyllnadsmassor bidrar kommunen till en 
effektivare resursanvändning och en förflyttning uppåt i av-
fallstrappan. 
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Året i korthet
Aktivitetspark i centralorten 
Vi har gjort omfattande förberedelsearbeten inför den 
efterfrågade lek- och aktivitetsparken i området bakom 
kommunhuset. Arbetet inleddes med medborgardialoger 
med allmänhet, småbarnsföräldrar, barn samt funktions-
hinderrådet. Utifrån önskemålen har ett förslag tagits 
fram. Parken kommer att byggas under 2017.

Reservvattentäkt vid  Röa Le (Lalarp)
Det är viktigt med god beredskap för kommunens  
försörjning av dricksvatten. Efter en tids sökande har vi 
hittat en lämplig plats vid Röa Le. Reservvattenverket 
kommer i framtiden främst förse Sexdrega och eventuellt 
Hillared samhälle med dricksvatten, men det återstår en 
del arbete och planering.

Flyktingfrågan – ett stort uppdrag
Flyktingfrågan är fortsatt högaktuell och påverkar vårt 
arbete inom många olika områden. Det gäller både skola, 
förskola, bibliotek, fritidsgård, våra boenden för ensam-
kommande och arbetet med att stötta för egenförsörjning. 
Detta har även bidragit till att fler fått anställning i 
kommunens verksamheter. 

Sommaraktivitet med integrationssyfte
Vi genomförde en extra satsning under sommarlovet för 
att förbättra integrationen och ge ungdomar sysselsättning. 
Femtio ungdomar i åldern 14-15 år med olika bakgrund 
fick möjlighet att lära sig av och med varandra. Insatsen 
fick bra betyg i utvärderingen.

Arbete för förbättrad miljö
Flera gamla fossila värmekällor har ersatts med mer miljö-
vänliga alternativ. Det pågår ett medvetet arbete för för-
bättrad miljö utifrån kommunens krav på miljömärkt el från 
förnyelsebara källor. I samband med byte av taket på Moga 
fritid installerades solceller. 

••• svenljunga.se


