SÄFFLE KOMMUN

Årsredovisningen i korthet
Bostadsområdet Brännsvalls 11 första tomter blev
färdiga under året. Ett markanvisningsavtal tecknades för byggande av köpcentrum i Guttane.
Digitala informationsskyltar har satts upp vid infarterna. Säffle kanals 175 år firades med flera aktiviteter under året. Konferensanläggningen Krokstad
öppnade på nytt under entreprenör.
Sagabiografen digitaliserades under året. Formerna
för den fortsatta driften av biografen har fortsatt
att utredas under året. Såväl biblioteket som fritidsgården och Medborgarhuset har haft färre besök
under året.
Skolinspektionens besök i Säffle hösten 2012 visar på
flera utmaningar för skolan. Kvalitetsarbetet behöver
förbättras. Glädjande nog förbättrades elevernas
resultat i årskurs 9 kraftigt jämfört med tidigare år
och ligger nu i närheten av rikssnittet.
Översiktsplanearbetet har fortsatt under året. Kommunfullmäktige antog en detaljplan för Ömmelnområdet.
Teknik och fritidsförvaltningen har fortsatt arbetet
med att snygga till parker och skogsområden i centralorten. En extra satsning har gjorts på blommor
och mötesplatser i centrum.
Fortsatt svag tillväxt och osäker arbetsmarknad
Konjunkturen har skiftat under året. Från vårens
tillväxt och augusti månads inbromsning till höstens
stora osäkerheter.
Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa visar
emellertid tydligt att den konjunkturnedgång som
drabbade världen under slutet av 2008 fortfarande
2012 har ett tydligt genomslag i Säffle kommun även
om det blivit bättre än förra året.. Kommunen har
arbetat med ett antal olika åtgärder under året för att
stärka dem som är arbetslösa.

Positivt resultat för kommunen
Årets verksamhet visar ett positivt resultat på 17,1
mnkr, vilket är 9,8 mnkr mer än budgeterat. Det
positiva resultatet beror främst på återbetalning av
premier för personalförsäkringar, värdeökning på
de placerade medlen för finansiering av framtida
pensioner samt på ökade skatteintäkter..
Resultatet för 2012 på 17,1 mnkr motsvarar glädjande
nog 2,2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämningsbidrag. Årets resultat innebär att det
egna kapitalet ökade med 3,3 %. Konsumentprisindex ökade med 0,89 %, vilket innebär att kommunen
klarade av att inflationsskydda det egna kapitalet. I
resultatet för 2012 döljer sig emellertid vissa poster
som det behöver tas hänsyn till i analysen.
För kommunkoncernen inklusive de hel och delägda
bolagen blev resultatet 19,8 mnkr.

Händelser och måluppfyllelse under året
2012 har varit ett omtumlande år för Säffle. Sommarens besked att Volvobussars flyttar en stor del
av verksamheten 2013 kom att överskugga mycket
annat som hände under året. Den kommunala organisationen fick byta fokus stort arbete lades ned
– tillsammans med arbetsförmedling, länsstyrelse,
Region Värmland och Volvobussar – för att klarlägga
behov av ersättningsarbeten, kompetensutveckling,
eventuella stöd och bidrag m.m. som skulle kunna
komma ifråga. Näringslivsarbetet med att stötta befintliga företag och att söka företag som skulle kunna
vara i behov av och arbetskraft fick högsta prioritet.
Vision Säffle 2026 beslutades av fullmäktige efter en
lång process med bred delaktighet från olika grupper
i samhället.
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