
 
 

 

K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 28 januari 2016, 

klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande ärenden: 

 

 

Nr Diarienummer Ärendemening  

 

1 KS.2016.2 Tyst minut 

 

 

2  KS.2016.1  Fastställande av dagordning  

 

   

3 KS.2015.143 

 

 

KS.2016.18 

 

-Motion om att införa 6 timmars  

arbetsdag  

 

-Motion om att satsa på biogas i 

Gislaveds kommun 

 

4  KS.2016.5  Interpellationer  

 

   

5  KS.2016.6  Fråga om införande av 

ledsagarkort för anhöriga till 

funktionshindrade 

 

   

6  KS.2016.3  Valärende, entledigande av 

ledamot i kommunfullmäktige  

 

   

7  KS.2016.3  Valärende, entledigande av 

ledamot i kommunfullmäktige och 

ersättare i socialnämnden  

 

   

8  KS.2016.3  Valärende, entledigande av 

ledamot i överförmyndarnämnden 

  

   

9  KS.2016.3  Valärende, entledigande av 

ersättare i tekniska nämnden 

  

   

10 KS.2016.3 Valärende, avliden ledamot i 

kommunfullmäktige och 

kulturnämnden samt ersättare i 

fritidsnämnden och stiftelsen 

Isabergstoppen 

 

 

 



11 KS.2016.3 Valärende, val av ersättare i 

Stiftelsen Torghuset 

 

 

12 KS.2016.3 Valärende, val av ersättare i 

stiftelsen Torghuset 

 

 

13 KS.2016.3 Valärende, avliden ersättare i 

kulturnämnden 

 

 

14 KS.2016.3 Valärende, entledigande av 

ersättare i bygg- och 

miljönämnden 

 

 

15 KS.2016.3 Valärende, val av ledamot i bygg- 

och miljönämnden, Gislaved 

energi AB och Gislaved energiring 

AB 

 

 

16  KS.2016.8  Information från revisionen   

 

   

17 KS.2016.2 Information om KKiK 

Kommunernas kvalitet i korthet 

 

 

18  KS.2015.265  Utbetalning av partistöd 2016  

 

   

19  KS.2015.288  Namnändring av Gislaved 

Industrilokaler AB till Gisletorp 

Lokaler AB  

 

   

20 KS.2015.269 Biblioteksplan för folk- och 

skolbiblioteken i Gislaveds 

kommun 2015-2018 

 

 

21  KS.2016.1  Meddelanden  

 

   

 

  



 

 

 

Gislaved den 13 januari 2016 

 

 

 

 

Niclas Palmgren 

Ordförande        

     

        Eva Gardelin-Larsson 

Kommunfullmäktiges sekreterare 

 

 

 

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 

tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved. 



Motion: 
Inför 6-timmars 
arbetsdag 

150505 

För Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid varit en prioriterad 
fråga. Som samhälle är vi idag rikare och mer produktiva än när 
40-timmarsveckan slutligen infördes efter beslut i riksdagen under 
tidigt 70-tal. På nationell nivå vill Vänsterpartiet använda det 
utrymme som ökad tillväxt har gett till att förkorta tiden för 
lönearbete, inte minst med tanke på det mervärde som skapas 
genom sänkta sjukskrivningstal och mindre fysisk och psykisk 
ohälsa. 

I de kvinnodominerade verksamheterna i Gislaveds kommun har 
deltid alltid varit norm. Beslut har funnits i många år om att heltider 
ska erbjudas utan något större synligt resultat. Nu annonseras alla 
tjänster from 1 januari 2015 som heltidstjänster och alla som redan 
har en tjänst ska vara anställd på heltid senast 31 december 2016 
med möjlighet till tjänstledighet. Projektet "Heltid en rättighet -
deltid en möjlighet" är ofinansierat och intresset är inte stort. 
Varför? Kvinnors arbetssituation kommer att försämras dvs. den 
som vill arbeta heltid får fler arbetsplatser och antagligen arbeta 
helger oftare. Risken är stor att kvinnors hälsa påverkas negativt. 

Arbetslösheten är fortsatt hög. Inflyttningen sista tiden är positiv. 
Antalet äldre ökar, antalet sökande till vård- och omsorgs
utbildningar minskar och många kvinnor i den så kallade rekord
generationen kommer att gå i pension framöver. Nya arbetstill
fällen måste skapas där kommunen har ett stort ansvar 
tillsammans med övriga aktörer. Att arbeta i Gislaveds kommun 
måste bli attraktivt av flera skäl och inte minst för att säkra 
tillgången på arbetskraft. 



Politiken måste gå före för att ett socialt och ekonomiskt hållbart 
arbetsliv ska vara möjligt även för kvinnor. Vänsterpartiet vill att 
Gislaveds kommun kompletterar möjligheten att arbeta heltid med 
att införa 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på försök på en 
eller flera områden/enheter. Under tiden ska sjuktalen, ökning av 
antalet heltider samt nya arbetstillfällen följas. Kvinnors arbets
situation, hälsa och sociala liv ska inte försämras till priset av att vi 
äntligen har möjlighet att arbeta heltid och försörja oss. 

• Vänsterpartiet yrkar på att försöksverksamhet med 6-
timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds och 
genomförs med start under 2016. Under tiden ska 
sjuktal, ökning av antalet heltider samt nya 
arbe~~illfällen följas. 

ai~'ItJ~ 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §66 Dnr: KS.2015.143

Motion om att införa 6 timmars arbetsdag

Ärendebeskrivning
Marie Lackenbauer (V) har lämnat en motion, daterad 5 maj 2015, om att
införa 6-timmars arbetsdag på försök inom Gislaveds kommun.

Vänsterpartiet i Gislaveds kommun yrkar att försöksverksamhet med 6-
timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds och genomförs med start under
2016. Under tiden ska sjuktal, antalet ökning av heltider samt nya
arbetstillfällen följas.

Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet, Gislaveds kommun daterad den 5 maj 2015

Kommunfullmäktiges ordförande Niclas Palmgren meddelar att han har i
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Marie Lackenbauer (V) lämnar en redogörelse för bakgrund och syfte med
motionen.

Lars Larsson (C): Motionen ligger inte inom den kommunala kompetensen
utan avser en nationell åtgärd och ska därför avvisas. Avslag på ordförandens
åtgärd att genom remissen godkänna motionen för vidare handläggning.

Niclas Palmgren (M): Motionen kan anses ligga inom den kommunala
kompetensen, baserat på bedömningen att den avser en försöksverksamhet i
Gislaveds kommun.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag till godkännande av
åtgärden att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning och Lars
Larssons (C) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar
ordförandens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ordförandens åtgärd att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Reservation
Lars Larsson (C) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §7 Dnr: KS.2015.143

Svar på motion om att införa 6 timmars arbetsdag

Ärendebeskrivning
Marie Lackenbauer (V) har lämnat en motion om att införa 6- timmars
arbetsdag med bibehållen lön på försök på en eller flera områden/enheter inom
de kvinnodominerade verksamheterna i Gislaveds kommun under 2016. Det
framgår inte av motionen om i vilken verksamhet eller förvaltning motionären
vill se detta, dock kan det antas med hänsyftning till kvinnodominerade
verksamheter att det är inom socialförvaltningens område som motionären vill
se detta. Marie Lackenbauer (V) hänvisar till Heltid en rättighet – deltid en
möjlighet som en av anledningarna till att 6- timmars arbetsdag ska införas då
det enligt motionären är en risk för att kvinnors hälsa påverkas negativt av
Heltidsprojektet.

Kommunstyrelsekontoret kan konstatera följande:

Att motionären i sak belyser en intressant fråga. Det finns vinningar med att
införa 6-timmars arbetsdagar. 2007 presenterade det numera nedlagda
Arbetslivsinstitutet en omfattande studie som visade att den upplevda hälsan
förbättrades väsentligt för de som arbetade sextimmarsdagar. I studien ingick
800 personer, huvudsakligen anställda inom offentlig sektor, där hälften fick
arbeta sextimmarsdagar utan lönesänkning medan den andra hälften fick
fortsätta jobba sina åttatimmarsdagar som vanligt. Efter 18 månader hade
nästan allt förbättrats i den första gruppen, de som arbetade 6-timmarsdagar.
Folk upplevde ett större välbefinnande med mindre stress och trötthet. Studien
visade dock ingen förbättring av rent fysiologiska mått, som minskat blodtryck
eller färre sjukskrivningar.

Dock är inte denna variant möjlig för tillfället i Gislaved kommun. Utifrån
rådande budgetläge där vi har nedskärningar och besparingar vore det
oövertänkt att dessutom påföra den redan pressade socialförvaltningen en
försöksstudie som kommer kosta pengar. I dagsläget är projektet Heltid en
rättighet – Deltid en möjlighet det prioriterade området. Det är även utifrån
alla teorier om förändringsarbete inte att rekommendera att bedriva två stora
förändringar på samma gång utan man ska prioritera ett projekt åt gången som
dessutom ska stöttas av berörda chefer. Så utöver det rådande ekonomiska
läget vore det dessutom olyckligt att införa 6-timmars arbetsdag på prov under
2016, då enligt rådande plan det är under denna period som socialförvaltningen
kommer gå in i Heltidsprojektet.

I tillägg till ovan finns det även en fara för att man inte lyckas med
kontinuiteten för de äldre vid införandet av en 6-timmarsarbetsdag. Kontinuitet
är en av de viktigaste aspekterna enligt experter som har analyserat vad det är
som gör att vård- och omsorg lyckas tillhandahålla en god kvalitet och skapa
nöjda brukare.

Med hänvisning till ovan nämnda anledningar så som det rådande ekonomiska
läget och pågående Heltidsprojekt kan det anses bli för betungande att införa
ytterligare förändringar inom det personalpolitiska området under 2016, varför
kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen avslås.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 7 (forts.)

Beslutsunderlag
Motion om att införa 6-timmars arbetsdag, daterad 5 maj 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2015 § 99
Kommunstyrelsens personalutskott den 18 november 2015, § 32

Yrkande
Gunnel Augustsson (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen om att införa 6-timmars arbetsdag.

Protokollsanteckning
Peter Bruhn (MP) deltar inte i beslutet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



 

 

 

Motion till Gislaveds kommunfullmäktige 

 

Satsa på biogas i Gislaveds kommun. 

I Gislaveds kommun finns många lantbruk med nötkreatur som ger bästa 

möjlighet till en biogasanläggning i kommunen. Dessutom planerar kommunen 

att samla in matavfall till biogas. 

I kommunens klimatstrategi framhålls hur viktigt det är att biogasproduktionen 

ökar för att minska klimathotet. 

Biogasprojektet i Reftele ligger vilande. Nu är det hög tid att kommunen och 

Gislaveds Energi utreder en anläggning i kommunen. Här finns bra 

förutsättningar och staten satsar stort på bidrag såvida inte nuvarande regering 

tagit bort stödet till biogasanläggningar. Det blir ett vinn-vinn projekt med 

lokala bönder. 

 

Jag yrkar att 

- Gislaveds kommun tillsammans med Gislaveds Energi utreder en 

biogasanläggning i kommunen. 

-  
Gislaved den 24 januari 2016 

 

 

Lars-Ove Bengtsson  ( C ) 

Ledamot i kommunfullmäktige 

 

 

   

 



ENKEL FRAGA ANGAENDE LEDSAGARKORT 

Till kommunfullmäktigemötet den 22/6 2015 
ställde jag en enkel fråga som besvarades av 
Socialnämndens ordförande Maria Gullberg 
Lorentsson (M). Frågan löd. 

Enkel fråga angående införande av ledsagarkort för anhöriga till 
Funktionshindrade 

De flesta av Sveriges turistattraktioner såsom Liseberg, Skara 

sommarland, Gröna Lund, Kolmårdens djurpark, samt en del 

museer erbjuder idag fri eller rabatterad entre för ledsagare till 

funktionshindrade. 

Det enda som de kräver är ett uppvisande av ett ledsagarekort, 

Detta är ett jättejust erbjudande men det är även här som 
problemen brukar uppstå 

idag kan man nämligen inte få ett ledsagarkort för sina anhöriga 

utan enbart för personer som är anställda som personliga 

assistenter, 

Många som är funktionshindrade kan dock behöva ledsagning utan 

att för den saken skull behöva ha en personlig assistent. 

Dessutom är de här ovan nämnda Turistattraktionerna sådana 

som man kanske helst väljer att besöka under sin semester och 

då i sin familjs trygghet utan personlig assistent. 

För att Göra ett kort förtydligande ett ledsagarekort är inte 

detsamma som ett pluspolarkort! Jag skulle därför vilja ställa 

2 frågor till Ansvarig inom Gislaveskommun 



1 Är det möjligt att införa ett ledsagarkort för anhöriga till 

funktionshindrade inom Gislaveds kommun. 

2: Kan detta i så fall införas redan 

under denna sommar? 

Jag fick Följande svar "Socialnämndens 
ordförande Maria Gullberg Lorentsson (M) svarar att 
Peder Winnebrandt har lyft en viktig fråga" "utan 
möjligheten att med ledsagarkort kunna ta med sig en 
ledsagare fritt in vi,d andra turistattraktioner. Maria 
Gullberg Lorentsson framför att det inte är möjligt 
att införa detta under denna sommar men att hon 
ska ta med frågan och titta på den" . 

Nu skulle jag vilja ställa ett par följdfrågor på 
denna enkla fråga nämligen 

1: Har du tittat färdigt på frågan så att vi med 
ledsagar behov kan få ett ledsagar kort till 
sportlovet 2016? 

2: Om inte vad är det som gör att det dröjer innan 
ni är färdiga med att distribuera ut ledsagarkorten 
till de med ledsagarbehov i Gislaveds kommun 

3: Kan vi räkna med att få dessa kort oss tillhanda 
till sommaren 2016 åtminstone 

Sverigedemokratema 

Gislaved 9/1 2016 



Enkel fråga angående införande av ledsagarkort för anhöriga till Funktionshindrade 

De flesta av Sveriges turistatraktioner såsom Liseberg, Skara sommarland, Gröna Lund, kolmårdens 

djurpark, samt en del museer erbjuder idag fri eller rabbaterad entre för ledsagare till 

funktionshindrade. 

Det emda som de kräver -r ett uppvisande acv ett ledsagarkortr, 

Detta är ett jättejust erbjudande men det är äen här som problemen brukar uppstå 

Idag kan man nämligen inte få ett ledsagarkort för sina anhöriga utan enbart för personer som är 

anställda som personliga assistenter, 

Många som är funktionshindrade kan dock vehöva ledsagning utan att för den saken skull behlva ha 

en personlig assistent. 

Dessutom är de här ovan nämnda Turistattraktionerna sådana som man kanske helst väljer att 

besöka under sin semester och då i sin familjs trygghet utan personlig assistent. 

För att Göra ett kort förtydligande ett ledsadarkort är inte detsamma som ett pluspolarkort! 

Jag skulle därför vilja ställa 2 frågor till Ansvarig inom Gislaveskommun 

1 Är det möjligt att införa ett ledsagarkort för anhöriga till funktionshindrade inom Gislaveds 

kommun. 

2: Kan detta i så fall införas redan under denna sommar? 

Peder Winnebrandt 

5verigedemokraterna 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-22     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §86    Dnr: KS.2015.6      

 

Fråga angående införande införande av ledsagarkort för anhöriga till 

funktionshindrade   

 

Ärendebeskrivning 

Peder Winnebrandt ställer fråga till Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande 

i socialnämnden angående införande av ledsagarkort för anhöriga till 

funktionshindrade. 

 

Frågan är, enligt frågeställaren tudelad och de frågor som ställs är om det finns 

en möjlighet att införa ledsagarkort för anhöriga till funktionshindrade inom 

Gislaveds kommun samt om detta i så fall kan införas redan under denna 

sommar. 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Peder Winnebrandt (SD) daterad 10 juni 2015 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på att frågan får ställas och finner att 

kommunfullmäktige godkänner den. 

 

Socialnämndens ordförande Maria Gullberg Lorentsson (M) svarar att Peder 

Winnebrandt har lyft en viktig fråga. Precis som Peder Winnebrandt framför i 

sin enkla fråga gäller det inte pluspolarkort utan möjligheten att med 

ledsagarkort kunna ta med sig en ledsagare fritt in vid andra turistattraktioner. 

Maria Gullberg Lorentsson framför att det inte är möjligt att införa detta 

under denna sommar men att hon ska ta med frågan och titta på den. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera att frågan är besvarad, samt 

 

att  ärendet i övrigt inte föranleder något särskilt beslut av 

 kommunfullmäktige. 

  

  

 

Expedieras till: 

Peder Winnebrandt 

Maria Gullberg Lorentsson 

Socialnämnden 

 

 



Till 
Kommunfullmäktige 
Gislaveds kommun 

Jag önskar bli entledigad från mitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 

Öreryd 20151211 

Ann-Katrin Strand l L) 
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Gislaved den Il januari 2016 

Nominering av ersättare i socialnämnden. 

llloderaterna 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Den moderata gruppen vill såsom ersättare i socialnämnden efter Ida Eriksson, Burseryd 
nominera; Jan-Eric Pohl, Reftele. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Valberedningens presidium 

 

Sida 

1 (2) 

 Sammanträdesdatum 2016-01-13 

  

 Plats och tid Onsdagen den 13 januari 2016 
 

 Beslutande Rose-Mari Modén (S), ordförande 

Lis Melin (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Maria Thorup, sekreterare  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 Utses att justera Lis Melin (M) 

 Justeringens 
 plats och tid 

Kommunstyrelsekontoret, 2016-01-15 

 Under- 

 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragraf       1 

Maria Thorup 
  

Ordförande …………………………………………………………………… 
 

Rose-Mari Modén  
  

Justerande ............................................................................................................................. ............. 

Lis Melin  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Valberedningens presidium 

 Sammanträdesdatum 2016-01-13  Paragraf 1 

 Datum för 

 anslags uppsättande 2016-01-15 
 Datum för  

 anslags nedtagande  

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Valberedningens kansli 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Maria Thorup 
   Utdragsbestyrkande 

   

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 

Valberedningens presidium 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Sammanträdesdatum 

Sida 

2 

 2016-01-13  

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

Vb § 1              Dnr: KS.2016.3 

 

Fyllnadsval, Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i 

socialnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Ida Eriksson (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden. 

 

Moderaterna i Gislaved har nominerat Jan-Eric Pohl (M) som ny ersättare i 

socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Ida Eriksson (M), daterad den 16 december 2015 

Nominering från Moderaterna i Gislaved, daterad den 11 januari 2016 

 

 

Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att välja Jan-Eric Pohl, Lunden Hulu, 330 21 Reftele, som ersättare i 

socialnämnden till och med 2018-12-31. 

 

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunfullmäktige  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



\vsägning av uppdrag 

Avsägning av uppdrag 
Daniel Catoni 
Skickat:den 14 december 201521:25 
Till: Kommunen 

Hej 

https://mail.glstaveå.se/owaJ !ae=uem~l=lr1Vl.l'lUlC;;(x'lU-r..ö,"","","" ... 

Jag vill härmed avsäga mig mitt uppdrag i överförmyndarnämnden. 

Med vänlig hälsning, 

Daniel Catoni 

Skickat från min iPad 

l av l 2015-12-1509:4 



1

Maria Thorup

Från: Fredrik Sveningson
Skickat: den 26 januari 2016 11:51
Till: Maria Thorup
Ämne: Nominering av ny ledamot i överförmyndarnämnden

Vi nominerar härmed Fredrik Sveningson till ledamot i överförmyndarnämnden. 
 
För liberalerna, Fredrik Sveningson, gruppledare 
 
 
Skickat från min iPad 



Maria Thorup 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

cabbase@telia.com 
den 22 december 2015 18:41 
Maria Thorup 
Re: avsägelse 

hej maria ,jag trivdes inte- därför detta .det var inget tör mej med vänlig hälsning Jonnie g. 

From: Maria Thorup 
Sent: Tuesday, December 22, 2015 12:21 PM 
To: cabbase@telia.com 
Subject: VB: avsägelse 

Från: Maria Thorup 
Skickat: den 21 december 2015 14:07 
Till: 'cabbase@telia.se' 
Ämne: avsägelse 

Hej 

Du kan skicka ett mail med din avsägelse till mig. 

Mvh 

Maria Thorup 

J 0/111," ( C VI< " Ii rJk'" 
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o 

C k atern 
FRAMTIDSPARTIET I GISlAVEDS KOMMUN 

Gislaved den 20 januari 2016 

Nominering till ersättare i Tekniska Nämnden 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Som företrädare för Socialdemokraterna vill jag göra följande nominering 
till ersättare i Tekniska Nämnden 

Lars Sjöström 

-----~ -
Radhusvägen 39 
332 33 Gislaveds kommun 
070·6265708 

Gislaved dag som ovan, 

Q -/// 
~
~ 

arie J an son 
G rupple Socialdemokraterna 



Gislaved den 2l januari 2016 

Nominering av nya ersättare i Stiftelsen Torghuset. 

llloderaterna 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Den moderata gruppen vill såsom nya ersättare i Stiftelsen Torghuset nominera; 
Lisa Friman, Smälandsstenar samt Stefan Källström, Smälandsstenar. 

8erata fullmäktigegruppen, 



Gislaved den 2l januari 2016 

Nominering av nya ersättare i Stiftelsen Torghuset. 

llloderaterna 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Den moderata gruppen vill såsom nya ersättare i Stiftelsen Torghuset nominera; 
Lisa Friman, Smälandsstenar samt Stefan Källström, Smälandsstenar. 

8erata fullmäktigegruppen, 
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Nominering till ersättare i kulturnämnden 
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i Gislaveds kommun 

Som företrädare för Socialdemokraterna vill jag göra följande nominering 
till ersättare i kulturnämnden 

Till ersättare nominera: 

Gislaved dag som ovan, 

~ 
sson 

Sar?-Lena Bengtsdotter Bogren 
; 

_iSEJ II 
Pukgränd 9 
33231 Gislaved 
073-0518451 
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Från: Ann-Charlott Hilding 
Datum:22-01-201617:11 (GMT+Ol:00) 
Till: Maria Thorup 
Rubrik: Re: ledamot bygg- och miljö 

Hej 
Härmed ber jag att få bli entledigad från mitt uppdrag som ersättare i bygg - och miljö nämnden. 

Med vänlig hälsning 
Ann-Charlott Hilding. 
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Nominering till ersättare i Bygg och miljönämnden 
Som företrädare tör Socialdemokraterna vill jag göra följande nominering 
till ersättare i Bygg och miljönämnden: 

Lennarth Berggren 

~ 
Mossarpsvägen 6 
332 36 Gislaveds kommun 
073-7199097 

Gislaved dag som ovan, 

/~ 
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Mari hansson 
Gru dare Socialdemokraterna 
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Nominering till ordinarie ledamot Bygg och miljönämnden 
Som företrädare för Socialdemokraterna vill jag göra följande nominering 
till ordinarie ledamot i Bygg och miljönämnden: 

Ann-Charlotte Hilding 
Pilgatan 6 
334 31 Anderstorp 

Gislaved dag som ovan, 
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arie Johansåon 

Gruppledare~ocialdemokraterna 
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Gislaved den 20 januari 2016 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Nominering till ordinarie ledamot i Gislaved energi AB och Gislaveds 
Energiring AB 

Som företrädare för Socialdemokraterna vill jag göra följande nominering 
till ordinarie ledamot i Gislaved energi AB och Gislaveds Energiring AB 

Till ordinarie ledamot nominera: Sara-Lena Bengtsdotter Bogren 

Gislaved dag som ovan, 
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1. Sammanfattning 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning av 

kommunens missbruksvård i avsikt att belysa om: 

 Socialnämnden utövar en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll vad 
gäller missbruksvården i kommunen? 

 Om det finns en ändamålsenlig vårdkedja inom missbruksvården? 
 

Granskningen visar att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av 

missbruksvården inte i alla delar är tillräcklig varför det behöver genomföras 

utvecklingsinsatser.  

Framför allt handlar det om den vård och de insatser som idag tillhandahålls och 

genomförs inom kommunens egen öppenvård. Här behöver nämnden inta en mera 

aktiv roll för att säkerställa att det sker en återkoppling av uppnådda effekter och 

nytta inom denna del av vården. Idag finns ett dominerade fokus på frågor som rör 

ekonomi och externa placeringar.  

Nämnden behöver vidare ha tillgång till en mera utvecklad styrinformation för att 

kunna följa hur samspelet mellan den myndighetsutövande och den insatsutförande 

delen av förvaltningsorganisationen, det vill säga hur den kommun interna 

vårdkedjan fungerar och utvecklas. 

Inom förvaltningsorganisationen finns idag de resurser och förutsättningar som är 

nödvändiga för en ändamålsenlig vårdkedja. Det förutsätter dock att det även finns 

en tydlig roll- och ansvarsfördelningen mellan förvaltningens parter. Så är det inte 

fullt ut i praktiken idag. Därför behöver formerna för samverkan mellan 

myndigheten och den utförande delen klargöras. Det handlar här om vem som är 

uppdragsgivare och beställare samt vem som är utförare och på vems uppdrag 

utföraren arbetar.  

I den avslutande delen av denna rapport lämnas ett antal rekommendationer inom 

ett antal områden där utvecklingsinsatser behöver genomföras.  

I korthet handlar det om att öppenvårdens dokumentation behöver styras upp. 

Markera nödvändigheten av att det i alla biståndsinsatser ska finns en aktuell 

genomförandeplan. Utveckla och säkerställ samspelet mellan myndighets-

funktionen och öppenvården, tydliggör den roll- och ansvarsfördelning som ska 

gälla mellan parterna. Se över och tydliggör vad det är som ska gälla beträffande 

uppföljning och utvärdering av såväl pågående som genomförda stödinsatser. 

Vidare behöver det övervägas om den nuvarande organisatoriska uppdelningen, och 

den avgränsning, som finns inom den samlade öppenvården är ändamålsenlig. 
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2. Inledning 

Kommunens individ- och familjeomsorg (IFO) redovisade år 2014 ett negativt 

resultat med 3 699 tkr. Den dominerande anledningen till denna avvikelse handlar 

om att kostnaden för vård och externa placeringar inom vuxenområdet översteg 

budgeterad kostnad med 8 000 tkr. Samtidigt redovisade de andra verksamhets-

områdena inom IFO ett överskott.  

Under 2014 genomförde verksamheten också ett ovanligt stort antal omhänder-

taganden och placeringar med stöd av LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall).  

Revisorernas har i sin analys av väsentlighet och risk funnit skäl att genomföra en 

granskning av missbruksvården.  

2.1. Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Denna granskning ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Utövar nämnden en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll vad gäller 
missbruksvården i kommunen? 

 Har nämnden en ändamålsenlig vårdkedja inom missbruksvården? 

 
Fastställda kontrollmål för granskningen  

 Utredningarnas kvalitet – är de tillräckligt noggranna för att kunna fungera 
som underlag för bedömning av behov av insats samt styrningen av denna? 

 Väljs och fastställs insatser efter den enskildes behov  

 Följer insatserna upprättad individuell vårdplan? 

 Finns fungerande alternativ till placering respektive för hemgång och 
utslussning efter en extern placering?  

 Finns fungerande former för uppföljning och utvärdering av vården? 

 

Revisionskriterier 

 Socialtjänstlagen 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

 Lokala styrande dokument 

 

Granskningen är avgränsad till de insatser som är riktade till missbrukare i 

åldersgruppen 18 till 35 år. 
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2.2. Metod 
Granskningen har utförts genom: 

 Intervjuer med tillförordnad programområdeschef, enhetschef för 
vuxenenheten respektive enhetschef för vuxna insatser, socialsekreterare vid 
vuxenenheten samt med personal inom socialtjänstens öppenvård. 

 Granskning och analys av styrande dokument, rutiner och riktlinjer 
 

I granskningen har vidare en närmare genomgång gjorts av 10 ärenden som varit 

föremål placeringsinsatser och/eller insatser inom öppenvården. Personal inom 

vuxenenheten har ansvarat för det närmare ärendeurvalet. Detta för säkerställande 

av att urvalet är representativt för verksamheten. 

Rapporten har varit föremål för faktagranskning.  
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3. Resultat 

3.1. Organisation 
Sammanfattat kan socialförvaltningens verksamhet, den som är riktad till vuxna 

över 18 år och som har problem med alkohol, narkotika, tabletter eller spel, 

beskrivas som att den består av två delar:  

Myndighetsfunktionen – enheten för vuxna 

Ansvarar för att ta emot ansökningar och anmälningar, att genomföra utredningar 

och bedöma enskildas hjälpbehov, att med stöd av gällande delegationsordning 

fatta beslut om biståndsinsats samt att därefter följa upp den beslutade insatsen för 

att säkerställa att denna tillgodoser den enskildes behov.  

Inom myndighetsfunktionen finns idag 5,0 årsarbetare (åa) handläggare. Av dessa 

har en handläggare en inriktning mot familjefridsärenden. Ytterligare en fungerar 

som mottagningsfunktion och som gruppledare för enheten.  

Verksamheten inom myndighetsfunktionen leds idag av 1 enhetschef som också är 

enhetschef för barn och familj. 

Öppenvården – enheten för vuxna insatser 

Inom öppenvården finns följande sammantaget 9 åa med olika kompetenser. 

Öppenvården innehåller följande insatsutbud. 

 Snäckan, öppenvårdsmottagning .  
Är en öppenvårdsmottagning som erbjuder råd och stödsamtal till enskilda 
som har en problematik beträffande alkohol, tabletter, spel och narkotika. 
Verksamheten är öppen för alla över 18 år. Behandlingssamtalen genomförs 
med ett lösningsfokuserat förhållningssätt och har MI (Motiverande 
intervju) som grund. Verksamheten erbjuder också anhörigstöd till 
närstående. 
 

 Strukturerad programverksamhet  
Arbetar med metoderna MI, ÅP (Återfallsprevention) och CRA (Community 
Reinforcement Approach) samt Repulse (en metod för att bättre kunna styra 
sina impulser och förändra sitt beteende) både individuellt och i grupp. 
Programmen syftar till att jobba med det nyktra beteendet och reflektera 
kring positiva och negativa effekter av ett risk- och missbruk av droger. 
 

 Strukturerad öppenvården och uppsökande verksamhet.  
Erbjuder råd och stöd i den enskildes hemmiljön. Stödinsatsen förutsätter 
ett biståndsbeslut och följer en av myndighetsfunktionen upprättad 
individuell vårdplan. Verksamheten arbetar med metoderna MI och CRA 
och syftar till att stärka den enskildes självkänsla och förstärka positiva 
effekter av ett nyktert och drogfritt liv. Även antabusbehandling kan 
erbjudas. 
 

 Team för Unga Vuxna 18-30 år.  
Har en inriktning på unga vuxna som har problem med narkotika, hög 
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konsumtion av alkohol och/eller psykisk ohälsa. HAP (haschavvänjnings-
program), är en strukturerad behandlingsmetod som kan erbjudas 
 

 Henjahemmet.  
Är ett skyddat boende som kan beviljas som en biståndsinsats efter 
biståndsbedömning av myndighetsfunktionen. Boendet är riktat mot 
enskilda som inte kan klara ett självständigt eget boende på grund av ett 
missbruk. Henjahemmet omfattar 14 lägenheter samt utslussnings-
lägenheter. För den enskilde är boendet kombinerat med deltagande i ett 
strukturerat dagsprogram.  

Det finns beslut om att starta en öppenvårdsmottagning, en så kallad Mini-Maria, 

riktad mot målgruppen ungdomar upp till 21 år. Syftet med denna satsning är att 

tidigare kunna nå unga människor som har ett risk- eller missbruk. 

Öppenvården leds av 1 enhetschef. 

Kommentar 

Myndighetsfunktionen har fram till början av 2015 haft en hög personalomsättning. 

Idag är samtliga handläggarfunktioner besatta med ordinarie personal med adekvat 

utbildningsbakgrund. Under året har det också skett förändringar på enhetschefs-

funktionen. Idag är enhetschef för enheten barn- och familj också enhetschef för 

vuxenenhetens myndighetsfunktion  

En rekryteringsprocess pågår gällande programområdeschef för individ- och 

familjeomsorgen.  

Personalsituationen har över tid varit mera stabil inom öppenvården. 

 

3.2. Volymer 
Kommunens missbruksvård har under flera år haft svårigheter att genomföra sitt 

verksamhetsuppdrag inom fastställda budgetramar. Den dominerande anledningen 

till detta är flera enskilda har behövt extern vård vid institution eller HVB. 

Utvecklingen sedan år 2013 framgår av nedanstående tabell. 
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Tabell 1 Antal placeringar 
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Av tabellen framgår att såväl antalet placeringar vid SiS (Statens 

institutionsstyrelse) som vid privata HVB-hem ökade kraftigt mellan åren 2013 och 

2014. Samtidigt framgår att utvecklingen under år 2015 fram till och med juni 

månad ligger i paritet med helårsutfall för år 2013.  

Denna bild avspeglar sig också när det gäller antalet betaldagar som kommunen har 

haft för denna vårdform. 

Tabell 2 Antal betaldygn 
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Kommentar 

Uppgifterna som redovisas i de båda tabellerna ovan bygger på de uppgifter som 

förvaltningen har lämnat. 

Sammanställningarna ovan innehåller också de placeringar som genomfört som 

avser ”övrig vuxenvård”, alltså placeringar som inte är betingade av att det i 

grunden finns en missbruksproblematik. 
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3.3. Jämförelse med andra kommuner 
En sammanställning har gjorts av uppgifter hämtade från Kolada (Kommun och 

landstingsdatabasen). Uppgifterna gör det möjligt att jämföra olika nyckeltal för 

Gislaveds kommun med de andra kommunerna i länet, men också med 

kommungruppen som när det gäller programområdet IFO liknar Gislaved.  

Nedan presenteras några jämförande tabeller (samtliga i termer av kronor per 

kommuninvånare): 

 Kostnad för missbruksvård vuxna  

 Kostnad för institutionsvård vuxna missbrukare 

 Kostnad öppna insatser till vuxna missbrukare 

 

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv

2011 2012 2013 2014

Gislaved 842 908 871 934

Eksjö 840 754 800 873

Habo 352 285 406 354

Jönköping 707 723 704 745

Mullsjö 354 431 476 279

Nässjö 424 754 863 816

Sävsjö 468 618 610 522

Tranås 605 762 796 717

Vaggeryd 228 406 388 422

Vetlanda 402 472 440 394

Värnamo 572 574 476 489

Liknande kommuner IFO, Gislaved 513 447 420 485  

I tabellen ovan framgår att Gislaved alla år sticker ut i jämförelsen när det gäller 

sammantagen kostnad för missbruksvården. 

Om man bryter ner uppgifterna ovan till en jämförelse vad gäller kostnad för 

institutionsvård framkommer följande uppgifter 
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Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv

2011 2012 2013 2014

Gislaved 215 252 227 295

Eksjö 197 197 241 412

Habo 226 199 259 216

Jönköping 224 293 293 304

Mullsjö 286 346 293 112

Nässjö 188 264 316 275

Sävsjö 217 317 365 273

Tranås 222 230 334 324

Vaggeryd 78 272 206 244

Vetlanda 198 287 224 144

Värnamo 194 203 224 176

Liknande kommuner IFO, Gislaved 300 215 189 270  

I denna jämförelse framkommer däremot en bild som pekar på att Gislaveds 

kommun inte på något motsvarande eller avgörande sätt i kostnadsmässiga termer 

sticker ut. Kommunen ligger mera i nivå med flertalet av de övriga kommunerna i 

länet och med jämförelsegruppen. Dock finns en trend över åren som indikerar en 

kostnadsökning. 

När det däremot gäller kostnader för öppenvården visar jämförelsen att Gislaved 

relativt de övriga kommuner i länet och jämförelsegruppen har en överlag högre 

kostnad per kommuninvånare.  

Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv

2011 2012 2013 2014

Gislaved 315 343 341 349

Eksjö 325 304 192 301

Habo 127 86 144 135

Jönköping 283 244 203 213

Mullsjö 31 40 45 46

Nässjö 35 33 64 60

Sävsjö 153 184 216 243

Tranås 295 407 374 393

Vaggeryd 148 120 117 101

Vetlanda 201 185 203 238

Värnamo 141 147 234 303

Liknande kommuner IFO, Gislaved 172 182 170 155  

Kommentar 

Att Gislaveds kommun när det gäller den sammantagna kostnaden för vuxna 

missbrukare sticker ut handlar inte om att kommunens kostnader för 

institutionsvård eller externa placeringar på något avgörande sätt avviker eller är 

högre än andra kommuner i länet. Att den sammantagna kostnaden för Gislaved är 

högre handlar mera om att kommunen sedan flera år tillbaka har en större och 

mera utbyggd öppenvård relativt de övriga kommunerna. 
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3.4. Styrning 
Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har en särställning i den kommunala 

miljön på grund av att den till stora delar hanterar myndighetsuppgifter som 

omgärdas av ett omfattande statligt regelverk och styrning. Nämnden har ett 

yttersta ansvar för att tillgodose enskildas behov, och rätt till hjälp i situationer när 

behoven inte kan tillgodoses på annat sätt.  

Nämndernas styrning utövas vanligtvis huvudsakligen genom utskottet i vilket det 

sker en prövning av enskilda ärenden samt principiella situationer som inte 

omfattas av fastställd delegationsordning. Förenklat kan man uttrycka det som att 

det finns ”en gemensam arena” där nämnd och förvaltning möts i det operativa 

beslutsfattandet. En ”arena” som på motsvarande sätt inte finns inom andra 

kommunala verksamheter. Förhållandet kan illustreras av nedanstående figur: 

 

 

Genom den ”överlappning” som finns av roller och ansvarsfördelning i den ”gemen-

samma arenan” deltar nämndens ledamöter i utskottet aktivt i det operativa 

beslutsfattandet i enskilda ärenden. Arenans ”storlek” beror på delegations-

ordningens utformning samt vilka former det finns för dialog samt för uppföljning 

och utvärdering.  

Genom närheten och det aktiva deltagandet i beslutsprocessen är det vanligt att 

utskottets ledamöter upplever att de både utövar en aktiv styrning samt kontrollerar 

resultat och effekter som uppnås genom biståndsbesluten i enskilda ärenden. 

Samtidigt innebär närheten en ”risk” att bilder och intryck från de ärenden som 
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heten generellt ser ut. Oavsett delegationsordningens utformning avgörs och fattas 

beslut i huvuddelen av ärenden inom förvaltningen och av handläggarna. 

I Gislaved har samtliga placeringar, det vill säga vård utom det egna hemmet, 

oavsett om de genomförs med stöd av SoL eller LVM, föregåtts av ett 

ställningstagande av nämndens utskott. 

 

3.5. Mål och uppdrag 
Med koppling till det kommunövergripande målområdet, Staden Gislaved, har 

nämnden som verksamhetsmål angett att ”Socialnämndens verksamhet ska leverera 

en fungerande vardag för individen. I det arbetet är samverkan med andra aktörer 

en viktig utgångspunkt”. 

Mot bakgrund av de senaste årens stora budgetöverskridanden finns ett från 

nämnden tydligt formulerat uppdrag till verksamheten att minska kostnaderna. 

Detta ska ske genom att den egna öppenvården i ökad utsträckning ska användas. 

Öppenvården ska vara prövad innan ett övervägande om en extern placering görs. 

Nämnden gav tidigare i samband med delårsbokslutet 2014 förvaltningen i uppdrag 

att analysera situationen inom IFO:s vuxenenhet och återkomma med 

åtgärdsförslag. I april 2015 beslutade nämnden att vidta ett antal åtgärder i syfte att 

stabilisera situationen på kort sikt. Det handlar om att: 

 En prövning alltid ska göras av i vilken mån nämndens egna resurser kan 

användas för att tillgodose de behov som föreligger. Detta ska övervägas i 

samband med köp av extern insats. 

 I de fall som det fattas beslut om externa insatser ska ett övervägande göras, 

vid varje uppföljningstillfälle, i vilken mån socialtjänstens egna resurser kan 

användas för att uppnå målet med insatsen och därmed kunna avsluta den 

externa insatsen 

 Det i samband med utbetalning av arvode och omkostnader eller en 

vårdfaktura alltid ska göras en kontroll av om det finns ett beslut för 

insatsen 

Vidare beslutade nämnden i april 2015 att en omfattande analys av vuxenvårdens 

verksamhet ska göras utifrån ett målgrupps- och ett organisationsperspektiv. 

I denna granskning har också ett dokument som innehåller målbeskrivningarna för 

vuxna insatser (öppenvården) år 2015 studerats. Måldokumentet betonar bland 

annat: 

 Det förebyggande arbetet 

 Brukarperspektiv 
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 Bra samverkan 

 Att antalet externa placeringar ska minska 

Målen ska uppnås genom följande åtgärder: 

 Förebyggande arbete i Öppenvården och Unga Vuxna för att komma in 

tidigt i nya ärenden 

 Arbeta aktivt med genomförandeplaner samt följa upp insatserna 

kontinuerligt 

 Utveckla samarbetet med Vuxenenheten 

 Skapa samarbetsformer med Försörjningsenheten och med enheten för 

Barn och Familj 

 

3.6. Metoder och verksamhetsutbud 
Vuxengruppens handläggare har tillgång till ett flertal metoder i sitt arbete. Dessa 

används i samband med pågående utredningar och behovsbedömningar samt i 

uppföljningar. Metoderna är de som Socialstyrelsen lyfter fram i den nationella 

handlingsplanen. Bland annat ASI, ADAD, AUDIT och DUDIT1.  

Inom öppenvården återfinns och används även dessa metoder. Men även 

metoderna Motiverande samtal (MI), Haschavvänjningsprogram (HAP), 

Återfallsprevention, CRA (en manualbaserad metod som syftar till att förstärka 

motivation till ett drogfritt liv). 

Inom både myndighetsfunktionen och öppenvården finns idag med andra ord en 

bred flora av metoder. Såväl handläggare som personal inom öppenvården har fått 

utbildning i dessa metoder. 

Det särskilda öppenvårdsteamet är riktat till målgruppen unga vuxna, det vill säga 

personer i åldersgruppen 18 – 30 år. För att kunna bli aktuell för en insats inom 

denna del av öppenvården förutsätts ett biståndsbeslut och att det av myndigheten 

finns en upprättad individuell vårdplan för insatsen. Utöver exempelvis 

motiverande samtal, CRA-behandling, haschavvänjningsprogram, REPULS-samtal 

(en samtalsserie för att hantera impulser) erbjuder teamet drogtester och 

antabusbehandling. 

                                                             
1 ASI (Addiction Severity Index) = en standardiserad bedömningsmetod för utredning och 
uppföljning. 
ADAD är ett utredningsformulär som kan användas i utredningsarbete men också vid 
behandlingsplanering. 
AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification) = en metod för att identifiera skadlig och 
riskfylld alkoholkonsumtion. 
DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) = ett manualbaserat test för att kartlägga 
konsumtionsmönster och olika typer av drogrelaterade problem  
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Inom den övriga öppenvården finns två behandlare. Även dessa arbetar på uppdrag 

av myndighetsfunktionen med biståndsbedömda insatser. Denna del av 

öppenvården har också i uppdrag att arbeta med uppsökande verksamhet i hela 

kommunen.  

Snäckan är kommunens öppenvårdsmottagning som erbjuder samtal kring bland 

annat alkohol och narkotika. Till öppenvårdsmottagningen kan enskilda vända sig 

direkt utan en föregående biståndsbedömning. Enskilda kan också vara anonyma. 

Besöken är kostnadsfria. Inom förvaltningen finns en uttalad övre gräns på fem 

stycken fria samtal. En fortsatt stödkontakt med Snäckan förutsätter att det finns 

ett biståndsbeslut och uppdrag från myndigheten. 

Henjahemmet är ett skyddad boende och en insats som efter en biståndsbedömning 

kan beviljas av myndigheten. Vid boendet finns 15 platser. Boendet är kopplat till 

ett obligatoriskt deltagande i den programverksamhet som genomförs. Efter 

avslutad behandling vid boendet finns möjlighet till utslussningslägenhet och 

senare eget kontrakt. Vid boendet kan både yngre som äldre, män och kvinnor, 

oavsett typ av missbruksproblematik vara inskrivna. I perioder då boendet har haft 

en lägre beläggning har platser erbjudits intilliggande kommuner. 

Henjahemmet är just nu inne i en förändringsprocess. Planeringen är att det ska 

omformas till ett så kallat trapphusboende. De boende ska då bland annat fullt ut 

ska sköta sina egna måltider vilket gör att bemanning och personaltäthet kommer 

att förändras. Kopplat till denna förändring av boendet finns i budget 2015 ett 

beslut av nämnden om minskad ram med 700 tkr. 

Inom ramen för det samarbete som kommunen har med de intilliggande 

kommunerna Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo (GGVV), samt med den psykiatriska 

kliniken vid Värnamo sjukhus, finns ett samverkansavtal gällande så kallad Case 

Management. Det är en integrerad vård och behandling för personer med så kallad 

samsjuklighet, det vill säga enskilda som samtidig har en psykisk störning, ett 

missbruk och komplexa vårdbehov.  

 

Kommentar 

Som framgår av beskrivningen ovan finns i kommunen ett välutvecklat, 

differentierat och stort utbud av olika stödinsatser inom öppenvården. I denna finns 

också särskilda resurser, behandlingsprogram och metoder, inriktade på målgrup-

pen unga vuxna. De uppgifter som tidigare redovisats från Kolada visar också på att 

kommunen när det gäller öppenvårdsresurser särskiljer sig i förhållande till andra 

kommuner.  

Det samlade utbudet inom kommunens öppenvård har de senaste åren däremot 

inte motverkat, eller fungerat som alternativ till den utveckling som skett när det 

gäller externa placeringar på institutioner eller behandlingshem. Detta trots de 

uppsökande och förebyggande insatser och det övriga verksamhetsutbud som finns 

inom öppenvården. 



 

November 2015 
Gislaveds kommun 13 av 23 
PwC 

Idag leds de båda myndighetsfunktionerna, Vuxenenheten och Barn och familj, av 

en och samma enhetschef. De båda öppenvårdsorganisationerna, som är kopplade 

till respektive myndighetsfunktion, har en åldersrelaterad uppdrags- och 

organisationsuppdelning. Öppenvårdsenheterna separata ledningsfunktioner.  

Uppdelningen innebär att ett ärende inom den ena delen av organisationen avslutas 

då den enskilde fyller 18 år. Om det i det enskilda fallet då handlar om en enskild 

som har en missbruksproblematik för denne då göra en ansökan om hjälp vid 

Vuxenenheten. Det behöver övervägas om denna uppdelning och avgränsning är 

ändamålsenligt ur ett organisations- respektive ett brukarperspektiv.  

 

3.7. Handläggningsprocessen 
Handläggningsprocessen i ett enskilt ärende omgärdas av ett omfattande nationellt 

regelverk, allmänna råd och anvisningar samt lokalt fastställda riktlinjer och 

tillämpningsanvisningar. Processen kan illustreras av nedanstående bild: 
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funktionshindrade – LSS innehåller bestämmelser om stöd och service för personer 

med fysiska och psykiska funktionshinder och kan omfatta personer som till följd av 

sitt missbruk har ett stort funktionshinder och omfattande hjälpbehov. För den 

målgrupp som denna granskning omfattar kan även Lagen om vård av unga i vissa 

fall – LVU, i särskilda fall vara tillämplig. Närmast gäller detta ungdomar i 

åldersgruppen 18 till 21 år som har missbruksproblem och där det inte är möjligt att 

genomföra stödinsatser i samförstånd med den enskilde. LVU har i dessa fall ett 

företräde före LVM. Regelverket beskrivs av nedanstående bild: 
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och finnas med i en utredning. Anvisningarna anger även former för 

kommunicering med den enskilde.  

Kommentar 

Till denna granskning har förvaltningen tillhandahållit två dokument som ska 

fungera som styrande och stödjande dokument för handläggningsprocessen: 

Dokumentationsplan för vuxengruppen, samt Riktlinjer för vuxna med missbruks 

och beroendeproblematik. Det sistnämnda är framtaget av vuxenenhetens 

handläggare och daterad september 2015. Datum för dokumentationsplanen för 

vuxengruppen saknas. 

Vidare är det oklart vilken behandling som dessa båda dokument har haft av 

nämnden. 

3.7.1. Personaktsgranskningen 

I detta uppdrag har ingått att närmare granska handläggningen i ett antal enskilda 

ärenden. Sammantaget har 10 ärenden granskats. Urvalet har gjorts av 

myndighetsfunktionen utifrån direktivet att de utvalda ärendena ska var 

representativa inom verksamheten. 

Resultat: 

 Det framgår tydligt när ett ärende har aktualiserats/anhängiggjorts och 

anledningen till detta. 

 På motsvarande sätt framgår när och anledning till att en utredning inleds samt 

när den avslutas. 

 Utredningarna är dokumenterade som separata dokument. 

 Som underlag till genomförda och pågående insatser finns en utredning och ett 

beslut.  

 Till samtliga beslut finns även beslutsmotiveringar. 

 I flera utredningar och biståndsbedömningar saknas koppling och avtryck i 

förhållande till genomförs ASI-utredning och vad som där framkommit. Det 

framgår inte heller tydligt och konsekvent på vilket sätt ASI-uppföljning har 

genomförts och vad den visade. 

 Beslutsmotiveringarna innehåller sällan bedömningar om vårdbehovet kan 

tillgodoses på annat sätt eller vilka andra insatsalternativ som har övervägts 

respektive som har förkastats. 

 Samtliga granskade och fastställda beslut överensstämmer med den roll- och 

ansvarsfördelning som finns i organisationen. 

 Det finns en dokumentation (löpande journalanteckningar) som i flertalet 

personakterna gör det möjligt att följa ärendet och dess utveckling. 

 Genomförandeplaner saknas i två ärenden. 
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 Öppenvårdens sätt att dokumentera sitt utförande av en beslutad biståndsinsats 

uppvisar stora variationer. I några ärenden är denna dokumentation noggrant 

förd. 

 Samtliga beslut och uppdrag som överlämnats till en extern utförare är 

tidsavgränsade. När det gäller HVB-placeringar är insatsen avgränsad till tre 

månader. Ställningstagande till fortsatt vård prövas alltid av Socialutskottet. 

 När en biståndsinsats avslutats saknas i dokumentationen en redovisning och 

beskrivning av vilka effekter och/eller nytta som har uppnåtts, på vilket sätt som 

insatsen har bidragit till att stärka den enskildes förmåga att leva ett 

självständigt liv etcetera. 

 

Enligt genomförda intervjuer görs vanligtvis en uppföljning i samband med att 

en insats avslutas. Antingen som en brukarundersökning där den enskilde får 

fylla i en blankett eller i samband med ett uppföljningssamtal. I de 

genomgångna ärendena finns inga tydligt dokumenterade avtryck av dessa 

uppföljningar. 

 I de utredningar där det finns förslag om att bevilja en placering vid HVB-hem 

finns inte uppgift om dygnskostnad. 

 I flertalet ärenden, där det handlar om insatser som beviljats med stöd av 

socialtjänstlagen, är det oklart på vilket sätt som den enskilde varit delaktig i 

handläggningsprocessen samt val av insats. 
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4. Bedömning 

4.1. Avstämning mot kontrollmålen 
 

Kontrollmål 1: Utredningarnas kvalitet – är de tillräckligt noggranna för att kunna 

fungera som underlag för bedömning av behov av insats samt styrningen av denna? 

Kontrollmålet uppfylls delvis. 

Den genomförda personaktsgranskningen visar att det finns en homogenitet i 

handläggningen och dokumentationen. Till varje beslutad insats finns en 

genomförd utredning och en behovsbedömning. De granskade utredningarna håller 

överlag en god kvalitet och har en dokumenterad behovsbedömning.  

Det behöver dock i utredningarna och ärendedokumentationen tydligare framgå 

vilken betydelse och vilka bedömningar som har gjorts i förhållande till den ASI-

utredning respektive ASI-uppföljning som har genomförts. 

För att utveckla och förbättra myndighetens möjligheter till styrning av en beslutad 

insats behöver framför allt öppenvårdens dokumentation av hur insatsen 

genomförs ses över och styras upp. Idag finns det allt för stora skillnader och 

variationer i öppenvårdens sätt att hantera denna dokumentation. Vidare måste 

öppenvården säkerställa att det finns en upprättad och kommunicerad 

genomförandeplan med såväl den enskilde som är berörd av insatsen, som med 

ansvarig handläggare vid myndigheten. 

 

Kontrollmål 2: Väljs och fastställs insatser efter den enskildes behov? 

Kontrollmålet uppfylls. 

Den genomförda granskningen ger inte någon indikation eller belägg för att annan 

hänsyn än till den enskildes behov tas vid biståndsbedömning och ställningstagande 

om insats. 

Det behöver framför allt i de utredningar som genomförts med stöd av 

socialtjänstlagen tydligare framgå på vilket sätt som den enskilde varit delaktig i 

utredningsprocessen samt dennes inställning till den beslutade insatsen. 

Samtidigt visar den genomförda granskningen att nämndens beslut och uppdrag 

om att placeringskostnaderna ska minska har fått genomslag inom alla delar av 

vuxenvården. Det finns en medvetenhet om att öppenvården i första hand ska 

övervägas eller prövas som alternativ till en extern placering. Men granskningen ger 

inga belägg för att enskilda som befinner sig i ett manifest och akut missbruk skulle 

nekas extern vård.  
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Kontrollmål 3: Följer insatserna upprättad vårdplan? 

Kontrollmålet uppfylls inte. 

I samtliga ärenden som granskats finns upprättade vårdplaner av 

myndighetsfunktionen. Vårdplanen anger vad som är målet med insatsen och vilka 

behov det är som insatsen ska tillgodose. Det är samtidigt en brist att det i flera av 

de granskade ärendena saknas en upprättad genomförandeplan av den som har fått 

i uppdrag att utföra insatsen. Denna brist gäller framför allt de insatser som har 

överlämnats till kommunens öppenvård för utförande. En genomförandeplan ska 

upprättas av insatsutföraren i samspel och dialog med den enskilde som insatsen 

berör. Genomförandeplanen ska tydliggöra hur den beslutade insatsen ska 

genomföras. 

Genom att användningen av genomförandeplaner inte har fått nödvändigt 

genomslag inom öppenvården, samt att det finns brister och variationer i 

utförardokumentationen, är det svårt att kunna följa och bedöma om en beslutad 

öppenvårdsinsats följer den vårdplan som myndigheten har arbetat fram. 

 

Kontrollmål 4: Finns fungerande alternativ till placering respektive hemgång och 

utslussning efter en extern placering? 

Kontrollmålet uppfylls delvis. 

Kommunen har en väl utbyggd öppenvårdsverksamhet. Den innehåller idag bland 

annat ett skyddat boende, strukturerande behandlingsprogram och 

manualbaserade metoder. Granskningen visar att öppenvården, genom sin 

nuvarande utformning och befintliga resurser, har nödvändiga förutsättningar för 

att i flera fall kunna vara ett fungerande alternativ till en placering respektive för 

hemgång och utslussning från en extern placering. 

Vad som kan tyckas vara förvånande är att kommunens egna boende Henjahemmet 

i perioder har haft en lägre beläggning samtidigt som ett flertal enskilda varit 

föremål för externa placeringar. Henjahemmet har då också tagit emot enskilda 

från andra intilliggande kommuner. Det visar att samspelet mellan organisationens 

myndighet och öppenvård är ett område som behöver uppmärksammas. Det finns 

inte heller några processkartor beskrivningar som tydliggör hur samspelet mellan 

parterna exempelvis ska fungera i samband med hemgång eller utslussningen från 

en extern placering. 
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Kontrollmål 5: Finns fungerande former för uppföljning och utvärdering av vården? 

Kontrollmålet uppfylls inte. 

Formerna för uppföljning och utvärdering inom detta område är idag otillräckligt 

utvecklade. Detta behöver ses över och bli föremål för utvecklingsinsatser. Idag 

saknas både styrande och stödjande riktlinjer samt anvisningar för hur uppföljning 

och utvärdering av vården ska genomföras. Vidare finns det inte någon struktur för 

hur resultat av uppföljningar och utvärderingar ska rapporteras till nämnden eller 

hur uppföljning av uppnådda effekter och nytta ska återkopplas till de inblandade 

parterna inom kommunens missbruksvård 

I förlängningen innebär det svårigheter för nämnden kunna värdera uppnådda 

effekter och nytta inom vården. För vuxenvårdens parter saknas en viktig 

utgångspunkt för lärande och verksamhetsutveckling. 

Idag är det nämndens utskott som prövar och tar ställning till en extern placering i 

enskilda ärenden. Vidare är det utskottet som var tredje månad gör ett övervägande 

om den fortsatta vården. I dessa ärenden får utskottets ledamöter en god inblick i 

det enskilda ärendet och hur den externa vården utvecklas. Någon motsvarande 

direkt insyn eller strukturerad återkoppling har inte utskottet idag när det gäller de 

insatser som genomförs som öppenvårdsinsatser. 

 

4.2. Revisionsfrågan besvaras 
De revisionsfrågor som denna granskning ska besvara gäller: 

1. Utövar nämnden en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll vad 

gäller missbruksvården i kommunen? 

2. Har nämnden en ändamålsenlig vårdkedja inom missbruksvården? 

Granskningen visar att nämnden i alla delar inte har en tillräcklig styrning, 

uppföljning och kontroll av missbruksvården.  

Framför allt handlar det om den vård och de insatser som idag genomförs inom 

kommunens egen öppenvård. Här behöver nämnden inta en mera aktiv roll för att 

säkerställa att det sker en återkoppling av uppnådda effekter och nytta inom denna 

del av vården. Idag finns ett allt för stort fokus på frågor som rör ekonomi och 

externa placeringar.  

Nämnden behöver vidare ha tillgång till en mera utvecklad styrinformation för att 

kunna följa hur samspelet mellan den myndighetsutövande och den insatsutförande 

delen av organisationen fungerar och utvecklas. Med andra ord underlag för att 

kunna bedöma om den kommuninterna vårdkedjan är ändamålsenlig. 

Inom organisationen finns idag de resurser och förutsättningar som är nödvändiga 

för en ändamålsenlig vårdkedja. Det förutsätter dock att det även finns en tydlig 
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roll- och ansvarsfördelningen mellan parterna. Så är det inte fullt ut i praktiken 

idag. Därför behöver roll- och ansvarsfördelningen mellan myndighet och utförare 

klargöras. Det handlar här om att tydliggöra vem som är uppdragsgivare och 

beställare samt vem som är utförare.  

 

4.3. Rekommendationer 
 

 Dokumentation 

 Inom öppenvårdsorganisationen behöver dokumentationen av hur 

beslutade biståndsinsatser genomförs särskilt uppmärksammas.  

 Från ledningsnivå behöver det fastställas och tydliggöras vad det är som 

ska gälla i denna fråga. 

 Riktlinjer och anvisningar behöver utvecklas men också senare följas 

upp. 

 Tydliggör också vad det är som gäller beträffande genomförandeplaner 

 Genomför särskilda utbildningsinsatser om så behövs. 

 Det är lämpligt att interna kontrollen utvecklas till att omfatta 

följsamhet till det nationell och lokala regelverket 

 

 Samspel 

 Roll- och ansvarsfördelningen mellan myndighetsfunktionen och 

öppenvården behöver tydliggöras. Myndighetsfunktionen behöver 

utvecklas, att också tydligare fungera som uppdragsgivare och beställare 

i förhållande till öppenvården.  

 Säkerställ den enskildes möjligheter till delaktighet i såväl 

biståndsbedömningsprocessen som i genomförandet av en beslutad 

biståndsinsats. 

 

 Uppföljning och utvärdering 

 En mera utvecklad och strukturerad form för uppföljning och 

utvärdering av pågående och genomförda biståndsinsatsers effekter och 

nytta behöver införas. Formerna för uppföljning och utvärdering inom 

detta verksamhetsområde behöver också styras upp med riktlinjer. 
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 Det behöver utvecklas en enhetlig struktur för behandlings- och 

slutrapporter från öppenvården. På ledningsnivå behöver det 

tydliggöras vad det är som ska gälla när det gäller öppenvårdens 

rapportering till myndigheten. 

 

 Organisation 

 Se över den organisatoriska uppdelning och avgränsning som idag finns 

mellan IFO:s båda öppenvårdsverksamheter. 

 Genomför processkartläggningar och -beskrivningar för att tydliggöra 

hur samspelet mellan de parter som är inblandade i ett ärende ska 

fungera. 
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Partistöd 2016 Partistöd Partistöd Totalt utbetalning Utbetalning Prisbasbeloppet för år 2015 = 44 500 kr. 44500

Mandat grund mandat Feb aug

M 11 29073 234960 264033 132017 132017 Bruttobeloppet 922352

Fp 2 29073 42720 71793 35897 35897 Grundstöd 130974

C 6 29073 128160 157233 78617 78617

S 18 29073 384480 413553 206777 206777 Grundstöd per parti 14553

V 1 29073 21360 50433 25217 25217

KD 2 29073 42720 71793 35897 35897

K 1 29073 21360 50433 25217 25217 Mandatbundet stöd = 791378

Mp 2 29073 42720 71793 35897 35897 Mandatbundet stöd per mandat 16151

SD 6 29073 128160 157233 78617 78617

Totalt 49 261660 1046640 1308300 654150 654150

Bruttobeloppet 1308300

Grundstöd 261660

Grundstöd per parti 29073,33

Mandatbundet stöd= 1046640

Mandatbundet stöd per mandat 21360
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §8 Dnr: KS.2015.265

Utbetalning av partistöd 2016

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 september 2014 nya regler för kommunalt
partistöd. Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år.
Utbetalning sker i februari och augusti. Kommunfullmäktige ska årligen besluta
om utbetalningen.

Vid den årliga fördelningen av partistöd är det enligt kommunallagen nu möjligt
att ta hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Enligt de
lokala reglerna för partistöd reduceras det mandatbundna stödet efter
respektive partis obesatta mandat. Parti anses ha obesatt mandat när
länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det mandatbundna stödet
reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att de inte kan
fastställa ledamot för mandat.

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett underlag för utbetalning av
partistöd för 2016. Samtliga partiers mandat i kommunfullmäktige är idag
besatta.

En redovisning av hur partistödet har använts blir aktuell först när
redovisningen avser partistöd som är utbetalat utifrån de regler som
fastställdes den 25 september 2014 att gälla fr.o.m. den 1 januari 2015. Den
redovisningen ska vara inlämnad senast den 30 juni 2016.

Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd fastställda av kommunfullmäktige den 25
september 2014
Beräkning av partistöd per parti för 2016 daterad den 18 november 2015
Information om rutiner kring partistödet daterad den 30 september 2016
Kommunstyrelsen den 2 december 2015, § 409

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att partistöd för 2016 ska betalas ut till samtliga partier i
kommunfullmäktige enligt beräkning daterad den 18 november 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrdokument 
Dokumenttyp: Regler 

Beslutat av: Kommunfullmäktige 

Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-09-25 § 130 

Ansvarig: Kanslichefen 

Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod 

Följas upp: Minst vart 4:e år 

  

 

 

 

 

 

 

Regler för kommunalt partistöd 
 

 

 

 

 

 

 

Dnr KS.2014.151 

 
 

 

 

 



 

 

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 

partistöd. 

 

I Gislaveds kommun ska därutöver följande gälla. 

 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Gislaveds kommun utgår till partier som är representerade i 

kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket 

kommunallagen. 

 

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 

 

2 § Partistödets syfte 
Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till politiska 

partier stärka deras ställning i den kommunala demokratin och stödet ska användas för 

politisk verksamhet med anknytning till Gislaveds kommun. 

 

3 § Grundstöd och mandatstöd 

Bruttobelopp 

Gislaveds kommun ska varje år fördela ett totalt belopp till de partier som är 

representerade i kommunfullmäktige som motsvarar antalet mandat i 

kommunfullmäktige multiplicerat med 60 % av basbeloppet för föregående år. 

 

Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd.  

 

Grundstöd 

20 % av bruttobeloppet ska fördelas lika mellan de i kommunfullmäktige 

representerade partierna. 

 

Mandatstöd 

Differensen mellan bruttobelopp och grundstöd ska fördelas lika mellan varje mandat i 

kommunfullmäktige. 

 

4 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 

fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

 

Det mandatbundna stödet reduceras efter respektive partis obesatta mandat. Parti 

anses ha obesatt mandat när länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det 

mandatbundna stödet reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat 

att de inte kan fastställa ledamot för mandat. Reglering av i förskott utbetalat 

mandatbundet stöd görs i samband med näst kommande utbetalning. 

 



 

  

Partistöd utgår till dess att representationen i kommunfullmäktige upphör. 

Representation anses upphöra när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det 

behöver göras en ny sammanräkning. 

 

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår upphör utbetalningen 

av partistödet i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att partiet inte 

längre är representerat. Det partistöd som under året är utbetalat i förskott återkrävs 

inte.  
 

5 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 

partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 

kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta dokument.  

 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december varje år och ges in till 

kommunfullmäktige (kommunstyrelsekontoret) senast sex månader efter 

redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång. 

 
Av redovisningen ska framgå: 

 Organisationsnummer för partiet. 

 Partiföreningens stadgar. 

 Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande 
år. 

 Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att 

ansvarsfrihet beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har 

använts. 

 Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. 
Bankkontouppgiften ska styrkas med bankontobevis. 

 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 

 Partiets kontaktperson avseende partistöd. 
 

En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska om 

redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 

Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 

 

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar 

redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § första och andra styckena 

kommunallagen.  



 

  

 

 

6 § Årlig utbetalning 

Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning sker i 

februari och augusti. Utbetalningen i februari avser januari – juni månad och 

utbetalningen i augusti avser juli – december månad. Utbetalning sker efter beslut av 

kommunfullmäktige i januari.  

 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 

kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas 

inget stöd för nästkommande år. 



 

  

Kommentarer till reglerna 
(se även SKL:S kommentarer i cirkulär 14:12) 

 

4 § Fördelning av partistöd 

Vid den årliga fördelningen av partistöd är det enligt kommunallagen nu möjligt att ta 

hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Om det ska vara möjligt 

att avstå från att betala ut fullt partistöd till partier med ”tomma stolar” behövs en 

lokal regel för det. 
 

Enligt reglerna i § 4 kan det mandatbundna partistödet minska för partier som inte 

lyckas bemanna alla sina platser. Lyckas partiet inte bemanna någon plats 

överhuvudtaget kan också grundstödet dras in. Det är något som fullmäktige måste ta 

ställning till därav skrivningen i de två sista styckena i § 4 i förslaget till partistödsregler. 

 

4 § fjärde stycket innehåller en regel som gör det möjligt att förlänga partistödet för en 

viss period efter det att representationen upphört. Om kommunen vill ha en sådan 

avtrappningsregel och hur lång avtrappningstiden ska vara är en lokal fråga. Av lag följer 

dock att perioden inte får vara längre än ett år. Väljer man helt att avstå från en 

reglering kommer partistödet att upphöra samtidigt som representationen upphör. 

 

5 § Redovisning och granskning 

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen (prop. 

2013/14:5, sid 78-79) finns vissa vägledande uttalanden. 

 

”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande 

bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta 

allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det 

som eventuellt sparats från tidigare år, Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att 

redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna 

redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.” 

 

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att 

stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a. 

framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 

utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

 

6 § Årlig utbetalning 

Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut 

kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. Hur 

partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare 

och media är en fråga för respektive parti. De handläggningsåtgärder som ingår i den 

sedvanliga beredningen inför ett beslut i kommunfullmäktige tar därför sikte på att i lag 

och lokala regler föreskrivna formkrav är uppfyllda. Har inte redovisning lämnats eller 



 

  

saknas en granskningsrapport (granskningsintyg) ska kommunfullmäktige besluta att 

stöd inte ska betalas ut.  
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KOMMUNSTYRELSEKONTORET 

 
 

INFORMATION OM RUTINER KRING PARTISTÖDET 

 

Rutiner för utbetalning av partistöd 

Kommunfullmäktige beslutar i januari om utbetalning av årets partistöd och utbetalning sker i 

förskott. 

 

Ärendet ska behandlas av beredande kommunstyrelse i december, beslutande 

kommunstyrelse i januari och i kommunfullmäktige i januari. Tjänsteskrivelse med förslag 

görs av kanslichefen och kommunstyrelsekontorets ekonom tar fram det ekonomiska 

underlaget. 

 

Rutiner för redovisning och granskning 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till 

kommunstyrelsekontoret (kansliet) senast den 30 juni (första gången blir senast 30 juni 

2016). Om ett parti inte lämnar in en redovisning och granskningsrapport inom föreskriven 

tid betalas inget stöd ut för nästkommande år. (Kan bli aktuellt först vid utbetalningen för 

2017). 

 

Redovisningen 

Redovisningen ska innehålla: 

 Organisationsnummer för partiet 

 Partiföreningens stadgar 

 Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år. 

 Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet 

beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har använts. 

 Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. Bankkontouppgiften ska 

styrkas med bankkontobevis. 

 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 

 Partiets kontaktperson avseende partistöd. 

Granskningsrapport 

Partiet ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande 

bild av hur mottagaren av partistödet har använt partistödet. Partistödets syfte anges i 

Gislaveds kommuns regler för kommunalt partistöd. Granskarens rapport över granskningen 

ska bifogas redovisningen. 

 

Inför första redovisningen och granskningen som ska vara inlämnad senast den 30 juni 2016 

kommer en representant från respektive parti i fullmäktige bjudas in till ett möte i januari för 

att partierna ska kunna diskutera och ställa frågor kring utformningen av redovisning och 

granskningsrapport. 

 

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen (prop. 

2013/14:5, sid 78-79) finns vissa vägledande uttalanden. 
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KOMMUNSTYRELSEKONTORET 

”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild 

av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det 

partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt 
sparats från tidigare år, Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen 

av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna redovisningsbestämmelserna ska 

tillämpas.” 

 

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka 

partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a. framgå i vilken 

mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande 

kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

 

Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut kring det 

lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänheten och media. Hur partierna 

väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare och media är en 

fråga för respektive parti. 

 

I övrigt se Gislaveds kommuns regler för kommunalt partistöd som bifogas. 

 

 

Eva Gardelin-Larsson 

Kanslichef 

 
 



2016-01-13 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §12 Dnr: KS.2015.288

Namnändring av Gislaved Industrilokaler AB till Gisletorp Lokaler
AB

Ärendebeskrivning
Gislaveds Industrilokaler AB och A-Ringen AB har inlett en process för att
fusionera bolagen, där Gislaveds Industrilokaler är det övertagande bolaget.

Fusionen kommer med stor sannolikhet att vara klar under januari månad
2016. Styrelsen i bolaget anser att det innebär en ny och bredare verksamhet,
som bör markeras med en ny firma. Det innebär att § 1 i bolagsordningen för
Aktiebolaget Gislaveds Industrilokaler ska ändras vilket kräver ett godkännande
av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun.

Styrelsen i Gislaveds Industrilokaler AB har beslutat att byta namn till Gisletorp
Lokaler AB. § 1 Firma i bolagsordningen bör därför få följande lydelse:
Bolagets firma är Gisletorp Lokaler AB

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2016

Yrkande
Peter Bruhn (MP) med instämmande av Carina Johansson (C): Bifall till
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ändring av § 1 i bolagsordning för Aktiebolaget Gislaveds
Industrikolaler, vilket innebär att bolagets firma är Gisletorp Lokaler AB.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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1 Syfte och uppföljning 
 

1.1 Syfte 
Föreliggande Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun ska 
tillsammans med dokumenten Utvecklingsplan för folkbiblioteken i Gislaveds kommun och 
handlingsplaner för varje skolbibliotek, ses som ett praktiskt redskap för att tydliggöra 
verksamhetens mål, tillmötesgå brukarnas behov, skapa beredskap för framtidens krav och 
stimulera till utveckling. De av kommunfullmäktige antagna planerna, Biblioteksplan för 
folk- och skolbiblioteken tillsammans med Utvecklingsplan för folkbiblioteken, är 
styrdokument som synliggör politisk viljeinriktning vad gäller utvecklingen av kommunens 
biblioteksverksamhet. 
 
1.2 Uppföljning och utvärdering  
Kommunfullmäktige ansvarar för att Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken och 
medföljande Utvecklingsplan för folkbiblioteken revideras i början av varje mandatperiod. 
Kulturnämnden ansvarar för att utvecklingsplanens inriktningar säkerställs och uppfylls vid 
årlig revision i samband med bokslut och budgetarbete. 
Kulturförvaltningen svarar för uppföljning av Utvecklingsplan för folkbiblioteken och därtill 
hörande handlingsplan, genom att kontinuerligt granska och analysera resultat samt ompröva 
planerad verksamhet. Utvärdering av åtgärdernas resultat och effekt redovisas vid årligt 
bokslut. 
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för uppföljning och utvärdering av 
skolbiblioteken. Varje område ansvarar för uppföljning av skolområdets handlingsplan genom 
att kontinuerligt granska och analysera resultat. 

 
2 Inledning 
 

2.1 Bakgrund 
Den första januari 2014 trädde en ny bibliotekslag (2013:801) i kraft som ersätter tidigare 
bibliotekslag. Under Biblioteksplaner i Paragraf 17 i den nya lagen står: Kommuner och 
landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Under 
Uppföljning i Paragraf 18 står: Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en 
nationell överblick och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. 
Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna 
följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används. 
 
I den nya skollagen (2 kap 36 § 2010:800) står skrivet: 
”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” 
 
Med anledning av detta har kommunstyrelsen gett kulturnämnden i uppdrag att tillsammans 
med barn- och utbildningsnämnden och i samråd med övriga berörda nämnder, ta fram förslag 
till en kommunövergripande biblioteksplan. 
Föreliggande dokument, Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 
redovisar tillsammans med dokumenten Utvecklingsplan för folkbiblioteken i Gislaveds 
kommun och varje skolområdes egen handlingsplan för skolbiblioteket kommunens plan för 
utveckling av folkbiblioteks- och skolbiblioteksverksamheten. 
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2.2 Bibliotekens huvuduppgift 
 

2.2.1 Folkbibliotekets huvuduppgift 
Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De 
kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina 
demokratiska rättigheter och därmed spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Medborgarnas 
eget deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri 
och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Folkbiblioteken som 
lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt 
ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i 
samhället. 
Så definieras bibliotekets huvuduppgift i UNESCO:s manifest för folkbibliotek och 
biblioteken blir därmed kommunens i särklass viktigaste kulturinstitutioner. 
 
2.2.2 Skolbibliotekets huvuduppgift 
Definition av skolbibliotek: 
Med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och 
information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans 
pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. (Prop. 2009/10:165, 6.10) 
 
Skolbiblioteken ska verka läsfrämjande och inspirera till läsande genom att tillhandahålla 
skönlitteratur samt annan media och möjliggöra informationssökning. Skolbiblioteken ska 
fungera som en naturlig del av den pedagogiska verksamheten för det livslånga lärandet, både 
kunskapsmässigt och kulturellt, för att skapa framtidens medborgare. 
 
 
2.3 Biblioteket i framtiden 
 

2.3.1 Folkbiblioteket i framtiden 
Samhällsstrukturer förändras i allt snabbare takt och behovet att under ett yrkesliv förnya sin 
utbildning och utveckla sin kompetens ökar. Framtidens välfärd är beroende av fördjupad 
kunskap och innovationskraft för att klara en marknad med konkurrens. Att kunna söka, 
värdera, sovra och analysera information är en nödvändig kompetens. Biblioteken står för en 
kvalitetssäkrad möjlighet. 
Klyftorna vad gäller bokläsande, informationsfärdighet och biblioteksanvändande ökar. 
Undersökningar visar att läsvanorna bland unga har sjunkit. Sett ur könsperspektiv läser den 
manliga befolkningen allt mindre och sett ur socioekonomiskt perspektiv använder allt färre 
lågutbildade sig av bibliotek. 
Biblioteken står för en möjlighet för alla. 
Andelen äldre med bibehållen hälsa ökar och utgör en grupp medborgare som ställer allt 
högre krav på bibliotekets möjligheter för att förlusta och förkovra sig. Etableringen av ett 
mångkulturellt samhälle kräver ett ökat utbud av tjänster och av medier på såväl olika språk 
som på lätt svenska. 
Biblioteken står för en möjlighet till kulturell mångfald och tillgänglighet. 
 
2.3.2 Skolbiblioteken i framtiden 
Läsning av skriven information fyller en stor funktion i dagens samhälle då det är viktigt att 
kunna ta till sig ny information för att utvecklas kunskaps- och yrkesmässigt. Att känna till 
var man kan hämta aktuell och pålitlig information, samt kunna förstå och kritiskt tolka 
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informationen är en nödvändig kompetens. Skolbiblioteken spelar en viktig roll i elevernas 
start i livet. Lustläsning är även den viktig för att utvecklas som människa och lära känna sig 
själv. Skolbiblioteken står för en möjlighet till nya vägar för nöjesläsning. 
 

2.4 Organisation och ansvar 
 

2.4.1 Folkbiblioteket 
Folkbiblioteksverksamheten i Gislaveds kommun består av ett huvudbibliotek, sex 
filialbibliotek, en bokbuss och ett 24-timmars bibliotek på gemensam webbplats och är 
organiserad under kulturnämnden. Av ovan nämnda sju bibliotek fungerar fem som 
integrerade folk- och skolbibliotek.  
 
I varje län finns ett läns- eller regionbibliotek som har till uppgift att stödja och medverka till 
utveckling av biblioteksverksamheten i kommunerna, för att alla invånare i länet ska ha 
likvärdig tillgång till biblioteksservice. Regionbibliotek Region Jönköpings län finansieras 
dels av Region Jönköpings län och dels av Statens kulturråd. 
För att stärka bibliotekens gemensamma nätverk och på en nationell bas utveckla nya tjänster 
till nytta för landets folk- och gymnasiebibliotek, finns en nationell informations- och 
lånecentral belägen i Umeå. Sveriges depåbibliotek och lånecentral. Lånecentralens 
verksamhet finansieras genom statliga bidrag, som administreras av Statens kulturråd. 
I övrigt samverkar landets folkbibliotek med varandra och med i princip alla övriga bibliotek, 
såsom universitets-, forsknings- och specialbibliotek, främst vad gäller lån mellan biblioteken, 
i ett enda stort nationellt biblioteksnätverk. 
 
2.4.2 Skolbiblioteken 
De skolbibliotek som inte är integrerade med folkbiblioteken är organiserade under barn- och 
utbildningsnämnden. Rektor ansvarar för respektive skolbibliotek.  
Skolbiblioteken ska vara tillgängliga under hela skoldagen. De bör vara bemannade av 
skolbibliotekarie för hjälp till informationssökning, mediahantering och översyn av 
biblioteket.   
 
2.5 Styrdokument 
Den nationella styrningen av folkbiblioteken återfinns i Bibliotekslagen SFS 2013: 801 
(tidigare SFS 1996:1596 med revidering i SFS 2004:1261). 
Folkbibliotekens verksamhet och inriktning är i övrigt en kommunal angelägenhet och 
regleras i Kulturpolitiskt program för Gislaveds kommun antaget av kommunfullmäktige 
2002-06-19. 
UNESCO har i ett Folkbiblioteksmanifest från 1994 formulerat rekommendationer för alla 
medlemsländer att ta hänsyn till.  
Då flertalet av kommunens folkbibliotek fungerar som integrerade folk- och skolbibliotek bör 
även det skolbiblioteksmanifest som Svenska Unescorådet antog 1999 beaktas. 
I Skollagen (SFS 2010:800) står inskrivet att:  
”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek.” (SFS 2010:800 2 kap, 36 §) 
I utvecklingsplanen för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun – 
Skolplan – 2010-2014, uttrycks följande: 
”Skolbiblioteken ska ge eleverna möjligheter att med ålders- och behovsanpassat stöd själva 
kunna skapa sig förutsättningar att nyttja ett modernt biblioteks enorma kunskapsutvecklings- 
och personlighetsutvecklingspotential. Skolbiblioteken ska vara en resurs i elevernas 
undervisning.” 
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3 Uppdrag och mål 
 

3.1 Folkbibliotekets roll 
Folkbiblioteket kan tillskrivas flera olika roller och enligt de danska kulturforskarna Marianne 
Andersson och Dorthe Skot-Hansen är dessa fyra. Inget bibliotek kan definieras utifrån bara 
en av dessa utan alla roller finns i varierande grad. Folkbibliotekets fyra roller är att vara: 
 
Kulturcentrum  

 för att tillgodose det lokala kultur- och upplevelsebehovet 
Kunskapscentrum  

 för att tillgodose det lokala behovet av utbildningsstöd 
Informationscentrum 

 för att tillgodose det lokala informationsbehovet 
Socialt centrum 

 för att tillgodose lokala behov i människors sociala vardag 
 
En analys av uppdrag och mål (se avsnitt 3.4) och brukarbehov (se avsnitt 4.2) i Gislaveds 
kommun, där varje mål och varje behov tilldelas den mest passande av de fyra rollerna, visar 
en fördelning av rollerna enligt följande: 
 
Kulturcentrum 
Uppdrag och mål:  33 %  
Brukarbehov: 30 % 
Total:  32 % 
 
Kunskapscentrum 
Uppdrag och mål: 31 % 
Brukarbehov: 36 % 
Total:  34 % 
 
Informationscentrum 
Uppdrag och mål: 20 % 
Brukarbehov: 14 % 
Total:  16 % 
 
Socialt centrum 
Uppdrag och mål: 16 % 
Brukarbehov: 20 %                                                            
Total:  18 % 
 
3.2 Skolbibliotekens roll 
Skolbibliotekets roller är desamma som för folkbiblioteken men ambitionen är mer riktad mot 
det pedagogiska. Verksamheten fokuseras gentemot skolans personal och elever. 
Skolbibliotekets huvudroll är att vara en resurs i både det riktade och organiserade lärandet 
men även i elevens fria utforskande, sökande efter kunskaper och upplevelser. 
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3.3 Vision 
Folkbiblioteken i Gislaveds kommun ska bidra till såväl enskilda människors personliga 
utveckling som samhällsutveckling genom att erbjuda en verksamhet som präglas av: 

 Kvalitet och professionalitet 
 Kreativitet och nytänkande 
 Service och omtanke 

 
Skolbiblioteken i Gislaveds kommun ska bidra till att eleverna uppnår målen i grundskolan 
och vidgar sitt lärande. Skolbibliotekarien ska sträva efter att se varje elevs individuella behov 
och vara en pedagogisk resurs. 
Skolbiblioteken ska erbjuda en verksamhet som främjar: 

 Lust och kreativitet 
 Informationsförståelse och kritiskt tänkande 
 Framåtanda och kreativt lärande 

 
3.4 Samverkan 
Skolbibliotekens samverkan sker på olika sätt. Skolbibliotekarierna samverkar med skolans 
övriga personal. Samverkan sker också mellan skolbibliotekarier inom barn- och 
utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen.  
 
På vissa skolor tillgodoses behovet av skolbibliotek genom integrerade bibliotek eller 
bokbuss, medan det på andra skolor finns ett eget skolbibliotek med en skolbibliotekarie eller 
biblioteksansvarig anställd av skolan. I det integrerade biblioteket är det ekonomiska avtal 
mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen gällande bibliotekariens 
tjänstgöringsgrad som skolbibliotekarie som sätter ramarna för vilken samverkan och 
verksamhet som kan bedrivas. Övriga skolbiblioteksansvariga och skolbibliotekarier bedriver 
samverkan och verksamhet inom ramarna för de timmar skolbiblioteksarbetet tilldelats av 
skolans rektor. 
  
Folkbiblioteken, skolbiblioteken och skolans personal samverkar i olika former och kring 
olika aktiviteter, t.ex.: 
  

 Biblioteksråd med både elever och lärare  
 Biblioteksnätverk mellan skolbibliotekarier i kommunen  
 Lån från folkbiblioteken av böcker till tematiskt arbete i skolorna  
 Hjälp från folkbiblioteken med media till elever i behov av särskilt stöd  
 Lån av pedagogisk litteratur  
 Projekt på folkbiblioteken där klasser/skolor deltar  
 Bokjuryn  
 Sommarläsning  
 Medieinköpsstöd  
 Särskilda öppettider på integrerade bibliotek enbart för skolan  
 Utbildning  
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3.5 Uppdrag och strävansmål 
Mot bakgrund av de styrdokument som redovisas i avsnitt 2.5 har kulturnämnden tilldelat 
folkbiblioteken följande uppdrag och mål:  
 
Folkbiblioteken ska: 

 Organiseras och drivas professionellt 
 Utgöra en resurs för demokratisk utveckling, livslångt lärande och tillväxt 
 Erbjuda fri tillgång till information, kunskap, upplevelser och kultur 
 Erbjuda ett professionellt och ickekommersiellt utbud 
 Vara en mötesplats och skapa förutsättningar för alla att delta 
 Vid resursfördelning särskilt beakta barns och ungdomars, funktionshindrades och 

invandrares behov 
 Erbjuda generöst öppethållande efter brukarnas behov 

 
Skolbiblioteken ska: 

 Ha ansvarig personal 
 Utgöra en resurs för demokratisk och jämställd utveckling, livslångt lärande och 

tillväxt 
 Erbjuda fri tillgång till skolans informationsresurser 
 Erbjuda ett professionellt och ickekommersiellt utbud 
 Vara en trygg miljö där alla känner sig välkomna 
 Vid resursfördelning särskilt beakta barns och ungdomars, funktionshindrades och 

invandrares behov 
 Vara tillgängligt under hela skoldagen 

 
Personalen vid folkbiblioteken ska: 

 Aktivt fungera som handledare och förmedlare av bibliotekets resurser 
 Bedriva uppsökande verksamhet för brukare som inte själva kan komma till 

biblioteket 
 Samarbeta med berörda intressenter såväl lokalt, regionalt, nationellt som 

internationellt 
 
Skolbibliotekarien ska: 

 Aktivt fungera som handledare och förmedlare av bibliotekets resurser 
 Verka för att skolbiblioteket blir en integrerad del av skolans verksamhet 
 Sträva efter att se varje elevs individuella behov  

 
Verksamheten på folkbiblioteken ska stödja och främja: 

 Utveckling av inlevelseförmåga, kreativitet och eget skapande 
 Muntligt berättande, språkutveckling, läslust och läsvanor 
 Intresse för litteratur, teater, film, konst, musik, dans och andra konstnärliga 

uttrycksformer 
 Aktiviteter som stimulerar utveckling av ett mångkulturellt samhälle 
 Utvecklingen av IT och kunskaper om dess användning 
 Intresse för kommunens kulturarv och historia 
 Intresse för såväl självstudier som utbildning på alla nivåer 
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Verksamheten på skolbiblioteken ska stödja och främja: 
 Utveckling av elevens lärande 
 Muntligt berättande, språkutveckling, läslust och läsvanor 
 Aktiviteter som stimulerar utveckling av ett jämställt och mångkulturellt samhälle 
 Utveckling av IT och kunskaper om dess användning  
 Det frivilliga lärandet och egna utforskandet 
 Utveckling av inlevelseförmåga, kreativitet och eget skapande 
 Muntligt berättande, språkutveckling, läslust och läsvanor 
 Informationsfärdigheter och källkritik 

 
Skolbiblioteken ska ge eleverna möjligheter att med ålders- och behovsanpassat stöd själva 
kunna skapa sig förutsättningar att nyttja ett modernt biblioteks enorma kunskapsutvecklings- 
och personlighetsutvecklingspotential. Skolbiblioteken ska vara en resurs i elevernas 
undervisning. 
 
3.6 Övergripande mål 
Det övergripande målet för folkbiblioteken i Gislaveds kommun är: 
Att utgöra en resurs för demokratisk utveckling, livslångt lärande och ökad tillväxt. 
 
Det övergripande målet för skolbiblioteken i Gislaveds kommun är:  
Att stödja kritiskt och kreativt tänkande och ökad läsförståelse. Skolbiblioteket ska vara ett 
stöd för lärare i uppfyllandet av den pedagogiska ambitionen och att nå målen i skolan för 
varje enskild elev. 
 
3.7 Verksamhetsidé 
Till grund för all verksamhet vid kommunens folkbibliotek finns viljan: 
Att skapa goda förutsättningar för alla att ta del av litteratur, kultur, information och kunskap.   
 
Till grund för all verksamhet vid kommunens skolbibliotek finns viljan: 
Att som en positiv kraft stimulera och assistera elever i sitt lärande och vara en resurs i 
lärarnas arbete.  
 
3.8 Motto 
Biblioteksverksamheten bedrivs efter mottot: 

 Folkbiblioteken i Gislaveds kommun arbetar för att skapa mening och livskvalitet! 
 Skolbiblioteken i Gislaveds kommun arbetar med att bistå eleverna i deras lärande 

med kritiskt tänkande, kreativt tänkande och ökad läsförståelse.  
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4 Brukare och brukarbehov  
 

4.1 Brukare 
44 % av landets befolkning besöker biblioteken varje år. Det är en siffra som har sjunkit i takt 
med det minskade antalet folkbiblioteksenheter.  98 % av befolkningen har någon gång besökt 
ett bibliotek. Enbart folkbiblioteken har ca 70 miljoner besökare per år. Detta kan jämföras 
med biografbesökarna som uppgår till drygt 14 miljoner. 70 % av Sveriges befolkning har 
stort respektive mycket stort förtroende för biblioteken och hela 44 % är beredda att betala 
mer i skatt om de vet att pengarna går till biblioteken. 93 procent av svenskarna tycker att 
bibliotek är viktigt för barns läsutveckling och 76 procent tycker att biblioteken är i takt med 
den moderna människans behov. Siffrorna är hämtade från ”Fakta om bibliotek 2012”, 
utgiven av Svensk Biblioteksförening. 
 
Skolbiblioteken är främst till för barn och ungdomar i skolan och ska vara en resurs i lärandet. 
 
4.2 Brukarbehov 
 

4.2.1 Folkbiblioteken 
Att erbjuda en lugn miljö med ett brett och aktuellt bestånd av medier är viktigt.  

Olika användare ser olika värden och inför ombyggnaden av Gislaveds bibliotek undersöktes 
år 2006 användarnas behov av befintlig och förnyad biblioteksverksamhet. Tretton olika 
fokusgrupper valdes ut och kallades till gemensam överläggning. Varje grupp fick lista 
faktorer som skulle få dem att utnyttja ett bibliotek i än högre grad och därefter vikta 
resultaten. 10,0 utgjorde högsta möjliga poäng. 
De grupper som sammankallades var småbarnsföräldrar, grundskoleelever, gymnasieelever, 
komvuxstuderande, högskolestuderande, dagbarnvårdare, förskollärare, grundskollärare, 
gymnasielärare, pensionärer, invandrare, funktionshindrade och föreningsaktiva. En 
sammanfattning av resultatet (se bilaga 1) visar att följande värderats mest: 
 

 Lokaler 
Brukarna vill ha en lugn miljö som ger sinnesro och studiero samt öppna och ljusa lokaler. Ett 
tyst läsrum, ett kulturcentrum och ett café är viktigt. Inredningen ska erbjuda många och 
bekväma sittplatser i mysig miljö och pallar placeras vid bokhyllorna för att lättare kunna 
komma åt böcker på nedersta hyllplanet. 
 

 Medier 
Biblioteket ska erbjuda ett brett och aktuellt bestånd av medier. Brukarna önskar fler böcker 
och tidskrifter på andra språk, ljudböcker med textbok på andra språk samt fler översättningar 
från våra invandrarspråk. Vidare ett väl utbyggt referensbibliotek och fler aktuella fackböcker 
för studerande. Gärna fler tidskrifter om idrott. Tillgång till databaser med 
forskningsrapporter och körskoleprogram är ytterligare önskemål. 
 

 Cirkulation 
För snabbare tillgång till bibliotekets medier önskar brukarna fler aktuella böcker som 7-
dagars lån och möjlighet till övertidsvarning via sms för att slippa förseningsavgift. 
 

 Aktiviteter 
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Utställningar på biblioteket ser man gärna och på barnavdelningen önskas temautställningar 
med boktips samt sagostunder eller berättarstunder på lördagar/söndagar. 
 

 Öppettider och personal 
Generösa öppettider, även helger och någon natt, är viktigt samt fortsatt tjänstvillig personal 
som räcker till att handleda. 
 
4.2.2 Skolbiblioteken 
I skolbiblioteken strävar vi efter att skapa en trivsam miljö med angelägna aktiviteter för barn 
och ungdomar. 
 

 Lokaler 
Lokalerna bör vara öppna och ljusa, kunna erbjuda bekväma sittplatser och tyst läshörna. 
Skolbiblioteken anpassas efter skolans möjligheter och storlek. 
 

 Aktiviteter 
Aktiviteter som kan anordnas för att stimulera elevernas läsning är t.ex. läsdagar, 
tipspromenader, bokprat, temautställningar, tävlingar, bokjuryn och världsbokdagen. 
 

 Öppettider och personal 
Skolbiblioteken bör vara bemannade minst 5 timmar per vecka av skolbibliotekarie. 
Skolbibliotekariens arbetsuppgifter är hjälp till informationssökning, mediahantering och 
översyn av biblioteket. Även bokpresentationer med förberedelser inför dessa ska ingå samt 
information till övrig personal.  
 
 

5 Verksamhet 
 

5.1 Medier och tjänster 
Att bedriva biblioteksverksamhet är att hantera och tillhandahålla en mängd olika fysiska 
medier, datorbaserad information och programaktiviteter samt att kunna rekommendera, 
handleda och undervisa. Arbetet kan sägas omfatta följande: 

 Mediehantering - urval, inköp, registrering, bokuppsättning, översyn, bokvård 
 IT-hantering - katalog- och utlåningssystem, databaser, Internet, webbplatsen 
 Programhantering - utställningar, föreläsningar, musik-, film- och teaterföreställningar 
 Låneverksamhet - låntagarregistrering, lån, fjärrlån, återlämning, reservationer, krav 
 Referensarbete - upplysningar, referenssamtal, informationssökning, hyllsökning 
 Handledning - sagostunder, bokprat, skapande verksamhet, högläsning 
 Undervisning - biblioteksundervisning, användarundervisning, litteraturcirklar 
 Uppsökande - depositioner, boken kommer, skolbesök, bokbussverksamhet 
 Marknadsföring - tipslistor, foldrar, exponering, affischer, annonser, presskontakter 
 Fortbildning - möten, projektarbeten, nätverksträffar, kurser, konferenser 

 
 

5.2 Verksamhetsområden 
Ur användarperspektiv kan verksamheten delas in i följande huvudområden: 

 LÄSA 
 LÄRA 
 UPPLEVA 
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All verksamhet som bedrivs på biblioteken berör i princip alla områdena (att läsa en bok är att 
också lära och uppleva, att söka information är att också läsa och att ta del av en föreläsning 
är att också lära), men uppdelningen ska ses som ett sätt att lättare hantera och balansera den 
komplexa verksamhet som bedrivs på biblioteken och det är viktigt att alla delar beaktas. 
 
5.3 Unikhet och särprägel 
Värdet av en specifik verksamhet mäts i dess särprägel. Det ingen annan instans kan 
tillhandahålla och som gör biblioteksverksamhet unik är att den är: 

 Fri 
 Obegränsad 
 Kvalitetssäkrad 

 
Skolbibliotekens verksamhet bedrivs i en mer koncentrerad form med fokus på den 
pedagogiska verksamheten. 
 
 

6 Ramar och förutsättningar 
 
Varje verksamhet har ramar som begränsar, men innehållet i ramarna kan också ses som en 
förutsättning för att bedriva verksamhet och båda synsätten påverkar verksamhetens 
slutresultat. Biblioteksverksamhetens ramar och förutsättningar kan delas upp i fyra 
delområden: 

 Fysiska - Lokaler, inventarier, medier och teknik etc. 
 Organisatoriska - Fördelning av arbetstid, mötestid, arbetsuppgifter, öppettider , 

diskpass etc. 
 Personliga - Personalens kompetens, erfarenhet, attityder, inställning etc. 
 Ekonomiska - Fördelning av årsbudget till olika kontoslag.  
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Bilaga 1 
Resultat av brukarundersökning på Folkbiblioteket i Gislaved 
 

Lokaler 
Allmänt: 
Lugn miljö – sinnesro och studiero ........................................................................... 8,0 
Öppnare och ljusare lokaler ....................................................................................... 6,2 
Handikappvänligt (1,4 m) ......................................................................................... 5,5 
Blandade miljöer ....................................................................................................... 5,3 
Bra belysning ............................................................................................................. 4,9 
Färgglatt bibliotek ..................................................................................................... 4,1 
 
Rum/avdelningar: 
Tyst läsrum ................................................................................................................ 6,4 
Kulturcentrum/kulturhörna ........................................................................................ 6,4 
Café 6,2 
Separat inbjudande barnavdelning ............................................................................ 5,6 
Grupprum .................................................................................................................. 4,9 
Medborgarservice ...................................................................................................... 4,9 
Tyst upplevelserum ................................................................................................... 3,8 
 
Inredning: 
Ta bort nedre hyllplanet eller pallar .......................................................................... 7,3 
Bekväma och många sittplatser i mysig miljö .......................................................... 6,5 
Soffor och mysig läshörna med avlyssningsmöjlighet på barnavd ........................... 5,7 
Färgkopiator .............................................................................................................. 5,4 
Bra och överskådligt skyltat – lättare att hitta ........................................................... 5,0 
Akvarium ................................................................................................................... 2,0 
 
Exponering och tips: 
Bättre skyltning av nya böcker .................................................................................. 5,5 
Signum i klartext ....................................................................................................... 5,4 
Deckare och spänning placeras tillsammans ............................................................. 5,0 
Genreindelat bibliotek, t ex hästar, spöken (barnavd) ............................................... 4,8 
 
Medier 
Allmänt: 
Brett och aktuellt bestånd .......................................................................................... 7,6 
Flera exemplar av populära titlar .............................................................................. 5,2 
  
Böcker och tidskrifter: 
Ljudböcker med textbok på andra språk ................................................................... 7,4 
Väl utbyggt referensbibliotek .................................................................................... 6,9 
Fler aktuella böcker och tidskrifter på andra språk (barn och vuxna) ....................... 6,8 
Fler översättningar från våra invandrarspråk ............................................................ 6,8 
Fler aktuella fackböcker (skolämnen och kurslitt.) ................................................... 6,6 
Bra bredd på tidskrifterna – fler om idrott ................................................................ 6,1 
Information om nya barn- och vuxenböcker ............................................................. 5,0 
Nya böcker och många exemplar av samma titel på barnavd ................................... 4,6 
Dagstidningar på pinne (så inte delar försvinner) ..................................................... 4,5 
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Stort talboksutbud (DAISY) inkl. faktaböcker ......................................................... 3,9 
Bättre tillgång till äldre dagstidningar ....................................................................... 3,4 
Böcker om utländska sporter för barn och unga ....................................................... 2,8 
   
Filmer och musik: 
Fler aktuella DVD-filmer och musik-cd (digitalt och fysiskt) .................................. 5,6 
UR:s program ............................................................................................................ 4,0 
  
Databaser / Webben: 
Körskoleprogram på datorerna .................................................................................. 7,8 
Tillgång till forskningsrapporter ............................................................................... 7,5 
 
Övriga medier: 
Datorspel till utlån ..................................................................................................... 1,9 
  
Cirkulation: 
Övertidsvarning via sms ............................................................................................ 6,1 
Fler aktuella böcker som 7-dagars lån ....................................................................... 6,1 
Slippa stå i kö för att låna på barnavd ....................................................................... 5,7 
Snyggare lånekort – gärna olika att välja på ............................................................. 5,6 
Självbetjäning, utlån och återlämning ....................................................................... 5,4 
Inga förseningsavgifter .............................................................................................. 4,7 
Längre lånetider ......................................................................................................... 4,3 
Kunna låna från alla bibliotek i kommunen, även skolbibliotek ............................... 4,1 
 
Aktiviteter: 
Utställningar på biblioteket ....................................................................................... 6,9  
Sagostund/berättarstund lör/sön ................................................................................ 6,1  
Temautställningar med boktips på barnavd .............................................................. 6,0  
Debatter, föredrag och författare ............................................................................... 5,7  
Teorilektioner med körskolelärare ............................................................................ 4,6  
Aktiviteter för barn 8-12 år ....................................................................................... 3,5 
Poesitävling ............................................................................................................... 3,1 
 
Öppettider, personal, teknik: 
Generösa öppettider, även någon natt och helger ..................................................... 7,4 
Fortsatt tjänstvillig och tillräckligt med personal som kan handleda ........................ 6,0 
Fler, bättre och snabbare datorer ............................................................................... 5,7 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-11-16     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §123    Dnr: BU.2015.79   882  
 
Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 
2015-2018  
 
Ärendebeskrivning 
Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken ska revideras i början av varje 
mandatperiod. Kulturförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
lämnar förslag till reviderad biblioteksplan.  

 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta 
Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2015-2018. 
 
Beslutsunderlag 
Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2015-2018, 
daterad 2015-10-27. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-27. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-11-02, §54. 
Protokoll samverkansmöte 2015-11-05. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för folk- och 

skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2015-2018, daterad 2015-10-27. 
  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kulturnämnden  
 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-11-16     5(8) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §51    Dnr: KN.2015.45   889  
 
Reviderad biblioteksplan  
 
Ärendebeskrivning 
Den första januari 2014 trädde en ny bibliotekslag (2013:801) i kraft som 
ersätter tidigare bibliotekslag. Under Biblioteksplaner i Paragraf 17 i den nya 
lagen står: Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet 
 
Nuvarande biblioteksplan gäller för perioden 2011-2014. Revidering av 
biblioteksplanen ska ske i början av varje mandat period och beslutas av 
kommunfullmäktige. Föreliggande förslag till reviderad biblioteksplan gäller för 
perioden 2015- 2018 och är framtaget i samverkan mellan kulturförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Revideringen av biblioteksplanen är till största delen en anpassning till den nya 
lagstiftningen. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad biblioteksplan 2015-2018. 
Kulturnämndens arbetsutskott § 29 2015-11-16 
                                     
Förslag 
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att anta förslaget till reviderad biblioteksplan för perioden 2015-2018 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att 
kulturnämnden beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad biblioteksplan 
 för perioden 2015-2018. 
 

  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsnämnden       
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §4 Dnr: KS.2015.269

Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun
2015-2018

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden och barn- och utbildningsnämnden har den 16 november 2015
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för folk- och
skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2015-2018, daterad den 27 oktober 2015.

Den första januari 2014 trädde en ny bibliotekslag (2013:801) i kraft som
ersätter tidigare bibliotekslag. Under Biblioteksplaner i Paragraf 17 i den nya
lagen står: Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet.

Nuvarande biblioteksplan gäller för perioden 2011-2014. Revidering av
biblioteksplanen ska ske i början av varje mandat period och beslutas av
kommunfullmäktige. Föreliggande förslag till reviderad biblioteksplan gäller för
perioden 2015- 2018 och är framtaget i samverkan mellan kulturförvaltningen
och barn- och utbildningsförvaltningen. Revideringen av biblioteksplanen är till
största delen en anpassning till den nya lagstiftningen.

Beslutsunderlag
Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2015-2018,
daterad 2015-10-27
Kulturnämnden den 16 november 2015, § 51
Barn- och utbildningsnämnden den 16 november 2015, § 123

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Gunnel Augustsson (S), Peter
Bruhn (MP) och Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till förslaget.

Carina Johansson (C): Att ärendet ska avgöras i dag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons(C) yrkande att ärendet
ska avgöras i dag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun
2015-2018, daterad den 27 oktober 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Mötesdatum 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BeslutsfattareNamn Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

NrParagrafNrLittera Dnr: Ärendenummer Kod

ProtokollBeskrivning

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Förordnande som vigselförrättare i Gislaveds kommun

Gislaveds kommun
Kondoleansbrev till anhöriga efter Bo Östvalls bortgång



• Länsstyrelsen 
Wo i Jönköpings län 

Peter Blomsterberg 
Rättsenheten 
010-2236000 

FÖRORDNANDE 

Sida 1/1 

Datum 
2015-12-09 

Niclas Palmgren 
Slätteryd 22 
332 92 GISLAVED 

Beteckning 
214-7189-2015 

Förordnande som vigselförrättare i 
Gislaveds kommun 

GISLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

2015 -12- 1 5 
Dnr 

Beslut 
Länsstyrelsen förordnar dig, Niclas Palmgren, • ',med stöd av 
4 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230) som vigselförrättare från och med den 
1 januari 2016 till och med den 31 december 2018. 

Tjänstgöringsområdet omfatta! i första hand Gislaveds kommun. 
Förordnandet ger även behörighet att förrätta vigsel på annan ort i riket. 

Bakgrund och motivering 
Du har ansökt om förnyelse av ditt förordnande som vigselföttättare i 
Gislaveds kommun. Länsstyrelsen har tidigare kontrollerat dina kunskaper 
och finner att du har de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för 
uppdraget. Du ska därför förordnas. 

Upplysning 
Vigselföttättaren bestämmer själv sin tjänstgöringstid med beaktande av vad 
som sägs i 3 § förordningen (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt 
förordnad vigselförrättare. 

Länsstyrelsen erinrar om att protokoll för varje år ska sändas in till 
Länsstyrelsen före utgången av januari månad (7 § ovan nämnda förordning). 

Anna Adholtner 
enhetschef ~~~~~ 
Bilaga ~ ~ 
Länsstyrelsens Information till förordnade vigselförrättare 

KoplaflJl 
Gisla~.eG&-k~l'lstyreisel', 332'8&et5t:AVEf>
Skatteverket, 551 95 JÖNKÖPING 
Rättsenheten (PEBL) 

Lönsstyrelsen i Jönköpingslän I Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping I Postadress 551 86 Jönköping 
Telefon 010.2236000 I Fax 036-12 1 S 58 I E-post jonkoplng@lansstyrelsen.se I Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping 



a GISLAVEDS 
~ KOMMUN 2016-01-18 

Eva Östvall 
Textilgatan 3 

333 32 SMÄLANDSSTENAR 

Det är med sorg vi mottagit beskedet om Bo Östval\:s hastiga bortgång. 

I [I] 

Bo har med intresse och engagemang deltagit i de uppdrag han haft såsom ledamot i 
kommunfullmäktige och i kulturnämnden. Bo har dessutom också varit ersättare i 
kommunstyrelsen, fritidsnämnden och Stiftelsen Isabergstoppen 

Vi vill på detta sätt framföra våra varmaste tankar till dig och er familj i den sorg som nu är. 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVAL TNINGEN 

POSTADRESS 

Gislaveds kommun 
332 80 Glslaved 

BESÖKSADRESS 

Stortorget 1 
Gislaved 

TELEFON/FAX 

0371-81000 
0371-81151 

E-POSTIWEBB 

kommunen@gislaved.se 
gislaved.se 

ORGANISATIONSNR 

212000-05 1 " 

GIRO 

Bankgiro "26-n25 
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