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Kommunchefen har ordet

Den fullständiga årsredovisningen kan hämtas i pdf-format på vår hemsida, www.svenljunga.se

Bokslutet är en beskrivning av årets arbete. Utmaningen under 2017 har varit att 
anpassa verksamheten efter de förändrade behoven. 

Vi har stora utmaningar i att få upp resultaten i skolan och att ta hand om våra 
medborgare som behöver stöd samt få ett samhälle som inkluderar. Vi har tagit steg 
fram i vår översiktsplan. Men det som fått mest fokus är skolplanen som är en del i 
översiktsplanen. Kompetensförsörjning av personal är något som vi hela tiden måste 
anpassa, efter behov och attraktivitet samt att hitta lösningar som effektiviserar vår 
verksamhet. 

Bredvid alla utmaningar finns det också mycket som vi är stolta över.  
Vi har 
• uppnått de tre ekonomiska målen som kommunfullmäktige beslutat
• personal som presterat på ett fantastiskt sätt
• tagit steg vidare i ett attraktivt samhälle att leva och verka i

Det är nu lättare för fler att vara delaktig i utvecklingen av ett attraktivare samhälle, 
genom Svenljungaförslag har vi format en tydligare väg för delaktighet och påverkan 
mellan medborgare, tjänstepersoner och politik. Likaså öppnar vårt nya kontaktcen-
ter upp för medborgarna att lättare kunna ta kontakt och snabbare få hjälp med 
enkla ärenden. 
Årets höjdpunkt är kanske invigningen av den efterlängtade lek- och aktivitetsparken, 
Thilanderska parken. En bonus för oss alla som har sin arbetsplats på kommunhuset 
är att varje dag kunna se hur uppskattat denna satsning är. Här har vi en mötesplats 
fylld med skratt och glädje. 



Omsättning

resultat
7,2

miljoner
kronor

kostnader
818,1

miljoner
kronor

intäkter
825,3

miljoner
kronor

Positiv befolkningsutveckling
De senaste åren har befolkningen ökat i Svenljunga 
kommun. Under 2017 minskade den istället med tjugo 
personer. Det kan bero på flera orsaker. 
En del av våra ungdomar flyttar från kommunen för 
utbildning på annan ort, men kommer ibland tillbaka i 
samband med att de bildar familj.
Den tidigare befolkningsökningen är bland annat ett 
resultat av de stora flyktingströmmar som sökt sig till  
Sverige och även till vår kommun. När många av dem nu 
får uppehållstillstånd flyttar en del vidare för utbildning 
och arbete.  

Befolkningsstatistik
       Svenljunga     Västra götaland
Antal invånare           10 659        1 690 782 
Andel invånare upp
till 24 år            27,5 %             29,2 %

Andel invånare
65 år och äldre           24,7 %             19,3 %

Resultat koncernen (exklusive reavinster)
2010-2017, miljoner kronor

Soliditet  60 procent (2017-12-31)
Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de 
totala tillgångarna. Måttet speglar kommunens finansiella 
styrka på lång sikt. 2016 var soliditeten 58 procent.

Investeringar
Vår målsättning är att alla investeringar ska vara själv-
finansierade, det vill säga att vi över tid inte ska investera mer 
än summan av årets resultat och avskrivningar.

Balansomslutning  494,5 miljoner kronor (2017-12-31)  
Balansomslutningen är summan av kommunens tillgångar. 
2016 uppgick balansomslutningen till 501,0 miljoner kronor.

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 vi inte 
ska behöva betala för det som tidigare generation  
förbrukat. Kommunen visar ett positivt resultat för 
2017 på 7,2 miljoner koronor exklusive reavinst.



28 %
äldre och handikappomsorg

Äldreomsorg, stöd till personer med  
funktionsnedsättning samt hemsjukvård.

11 %
socialtjänst

Individ- och familjeomsorg,  
försörjningsstöd och hemsjukvård.

2 %
gata och park

Skötsel av kommunens gator,  
parker och lekplatser.

5 %
samhällsbyggnad (ej gata och park)
Fritid, kultur, miljö, bygg, exploatering,  

skog, tomter och arrenden.

11 %
förskola och fritidshem
Elva kommunala förskolor  

och nio fritidshem.

28 %
grundskola och gymnasie

Tio grundskolor. Ingen gymnasieskola i egen regi.

1 %
kulturskola

2 %
vuxenutbildning

Så fördelades pengarna
Kommunen hade vid årets slut 1 272 anställda, inklusive  

tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade.
Omräknat till årsarbetare blir det 966 personer. 

 Personal står för omkring  
60 % 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 skatteintäkter. 
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 fastighetsavgift 
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 67 miljarder kronor. Svenljunga kommun får ett tillskott 
på drygt 149 miljoner kronor i detta system.

53,9 %

18,1 %

2,4 %

25,4 %

0,2 %

Skatter

Kommunal utjämning

Fastighetsavgift

Taxor och avgifter 

Finansiella intäkter

8 %
politik och övergripande 
administration

1 %
näringsliv och turism

2 %
räddningstjänsten

1 %
arbetsmarknadsinsatser
Gemensam arbetsmarknadsenhet med 
Tranemo kommun.



Uppföljning av kommunfullmäktiges mål
Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans. Under 2017 har vi nått de tre uppsatta finansiella målen. 
Här får du en kort inblick i resultaten av våra fyra målområden och tillhörande delmål.

Förbättrad och kvalitetssäkrad vård 
/omsorg, skola och service

Tillsammans med Skolverket genomför vi från januari 2017 
till juni 2018 den hittills största insatsen inom kompetensut-
veckling. Genom olika aktiviteter stärker detta vår kompe-
tens att möta nyanlända elever i undervisningen. Målet är 
att öka kvaliteten i undervisningen för samtliga elever.

Som en av sex kommuner deltog vi i satsningen ”Fritids-
hemmet i fokus”. Detta har lyft fritidshemmets roll och 
utvecklat pedagogiken.

Arbetet med skolplanen har varit intensiv under året. 
Arbetsgrupperna bestod av politiker, invånare och berörda 
tjänstemän med olika perspektiv på skolfrågan. Grupperna 
inriktade sig på skolans organisation och behandlade 
lärande, det sociala, ledarskap och styrning. Under hösten 
presenterade vi ett förslag på en långsiktig och hållbar skol-
plan för förskola och skola. Politiken arbetar vidare med 
denna fråga.

Biblioteket i centralorten har fortsatt ett högt antal besökare.
Det fungerar som en servicepunkt och mötesplats.

Förbättrade möjligheter till demokrati, 
inflytande och samverkan

Vi har framgångsrikt utbildad all skolpersonal i föräldra-
mötesmetodik. Detta för att skapa möten som förbättrar 
samarbetet med vårdnadshavare och lockar till delaktighet.   

Vi samarbetar kommunövergripande kring integration. 
Med vårat stöd ska ensamkommande ungdomar bli 
självständiga och studiemotiverade. Integrationscirklar för 
ungdomar i åldern 15 -17 år genomfördes under  
sommaren för att stärka gemenskapen. 

Under året har vi arbetat med att förbättra rutiner och  
processer för mål- och resultatstyrningen. Vi införde  
Hypergene, ett nytt system för att underlätta uppföljningen.  
Cheferna har nu tillgång till ett modernt användarvänligt 
system för att följa upp sin verksamhet, ekonomi och  
personalkostnader.

Kvalitetsfrågorna har tydligare kopplats ihop med den 
ekonomiska styrningen inom socialnämndens verksamheter. 
Här har arbetet präglats av att skapa tillräckligt bra kvalitet 
utifrån ekonomiska resurser. 
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Ett attraktivare och  
tryggare Svenljunga för alla

Nyanlända, främst kvinnor och språksvaga, hamnar ofta  
längre från arbetsmarknaden. För att hitta lösningar har vi 
fått extern finansiering till två projekt. 
Projek FRUKT verkar för att kvalitetssäkra praktikplatser och 
stötta näringslivet med kompetensförsörjning.  
Projekt NyTänk arbetar med målgruppen språksvaga, fram-
förallt kvinnor, för att de ska närma sig arbetsmarknad eller 
studier och minska risken för utanförskap.

Vi arbetar med en reservvattentäkt och ledningssanering. 
Huvudledning Hillared har varit ett mycket stort projekt och 
är i det närmaste klart. Så småningom kan vatten från vårt 
nya vattenverk i Billeberg ledas igenom dessa.

Arbetet med gång- och cykelleden på Brogatan är klart. 
Gång- och cykelleden i Mårdaklev är nästan klar, endast en 
bro återstår att bygga. Lederna genomfördes tillsammans 
med Trafikverket.

Vi har bytt ut toaletter och bryggor på Roasjö och Örsås 
badplatser. Dessutom byggde vi en lekplats i Sandsjön och 
förbättrade lekplatserna i Sexdrega.

Svenljunga Verksamhetslokaler har under året fokuserat på 
ombyggnad av Hantverkshuset, Boråsvägen 29.  
De har även arbetat med lågtröskelboende på Bergsäter 
och ventilationen i Sexdrega skola.

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

Antalet besökare i Fegenområdet ökar och vi har påbörjat 
upprustning av lägerplatser. Inkomster från lägerkupongs-
försäljningen har använts till bland annat nya bänkar runt 
grillplatser och påbörjat renovering av bryggor. Nya mull-
toaletter placeras ut under 2018.

Så långt det är möjligt köper vi in ekologiska livsmedel. 
Vi satsar på att minska användningen av kemikalier, 
exempelvis använder vi vattenånga för städning i simhallen 
och till ogräsbekämpning. 
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Året i korthet

••• svenljunga.se

Thilanderska parken
Lek- och aktivitetsparken i Thilanderska parken invigdes 
15 september. Den efterlängtade lekplatsen har blivit ett 
populärt besöksmål för de yngre och en central mötesplats 
där alla kan umgås. Parken är välbesökt i alla väder.

Kontaktcenter
Kontaktcentret är i funktion och ger utökad service till med- 
borgarna. Nu har vi även lunchöppet. Kontaktcenter hjälper 
medborgarna med enklare frågor och felanmälningar.  
Servicen kommer utökas ytterligare.

Svenljungaförslag
Under hösten blev medborgarförslag till Svenljungaförslag. 
Nu är det fler som kan påverka samhällets utveckling och 
vad kommunen behöver förbättra. Det finns ingen ålders-
gräns, barn och ungdomar har samma möjlighet som 
äldre. Även ideella föreningar och den som äger eller hyr 
en fastighet får lämna Svenljungaförslag. När förslaget har 
fått minst 30 digitala underskrifter tas det automatiskt upp 
till politisk behandling.

Summer Camp
I samarbete med studieförbundet SISU Idrottsutbildarna 
arrangerades Summer sports camp. Barn deltog i olika 
idrottsaktiviteter vid Moga Fritid och andra idrottsplatser  
i kommunen. Detta var mycket populärt och drog upp till 
femtio barn per dag.

Vattenförsörjning
Vattenförsörjning, vattenförbrukning och grundvatten-
nivåer har varit i fokus under året. Grundvattennivåerna 
var lägre än normalt under vår och sommar.  
Därför beslöts ett bevattningsförbud. Detta kunde hävas 
under hösten då nivåerna blev bättre.
Runt nyår blev det en del arbete med höga nivåer i Ätran. 
Med erfarenhet av tidigare år har vi bra rutiner på plats 
för att hantera detta. På vår hemsida kan du följa Ätrans 
nivåer hela året. 


