
 
 

 

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 april 2016, 

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

 

 

Nr Diarienummer Ärendemening  

 

1  KS.2016.1  Fastställande av dagordning  

 

   

2  KS.2015.205  Svar på motion om mobilförbud i 

den kommunala grundskolan  

 

   

3  KS.2016.63  Svar på motion om genomförande 

av folkomröstning med anledning 

av förslag på sammanslagning av 

skolor i Gislaved samt 

Smålandsstenar  

 

   

4  Nya motioner 

 

 

5  KS.2016.5  Interpellationer  

 

   

6  KS.2016.6  Frågor  

 

   

7  KS.2016.3  Valärende, val av ersättare i 

Gislaveds Energi AB och Gislaveds 

Energiring AB  

 

   

8  KS.2016.3  Valärende, val av ersättare i 

Gislaved Näringsliv AB 

  

   

9 KS.2016.3 Valärende, entledigande av 

ersättare i socialnämnden samt val 

av ny ersättare 

 

 

10  KS.2016.8  Information från revisionen  

  

   

11  KS.2015.124  Kommunens årsredovisning 2015 

inkl. förvaltningsberättelse, 

personalbokslut och miljöbokslut 

 

 

Föredragning sker. 

 



12 KS.2016.80 Revisionsberättelse samt 

beviljande av ansvarsfrihet 2015 

för kommunens verksamhet 
 

 

Föredragning sker 

13  KS.2016.9  Open space 2015  

 

 Föredragning sker  

14  KS.2016.53  Redovisning av obesvarade 

motioner 2016  

 

   

15  KS.2016.31  Tjänst som säkerhetsstrateg för 

Gislaveds kommun  

 

   

16  KS.2016.72  Förändring i uppgiftsfördelning 

mellan nämnder  

 

   

17  KS.2016.34  Stiftelsen Gisleparken, 2015 års 

bokslut  

 

   

18  KS.2016.24  Kommunal borgen till finansiering 

av utbyggnad av fiber i kommunen 

  

   

19  KS.2012.199  Arrendeavtal med Gislaveds 

motorklubb samt finansiering av 

nytt luftstaket  

 

   

20  KS.2014.126  Detaljplan för Viks strand, del av 

fastigheten Vik 1:58 i Hestra  

 

   

21  KS.2016.35  Markbyte gällande del av Norra 

Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl. Ådalens 

verksamhetsområde i Hestra 

  

   

22  KS.2016.32  Nyttjanderättsavtal gällande 

Uvekull 1:5 och 1:8 med 

Smålandsstenars tennisklubb  

 

   

23    KS.2016.1  Meddelanden  

 

   

 

  



 

 

 

Gislaved den 12 april 2016 

 

 

 

 

Niclas Palmgren 

Ordförande        

     

        Eva Gardelin-Larsson 

Kommunfullmäktiges sekreterare 

 

 

 

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 

tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-11-16     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §128    Dnr: BU.2015.70      
 
Remiss Motion om mobilförbud i den kommunala grundskolan 
Yttrande  
 
Ärendebeskrivning 
Stefan Nilsson Nylén (SD), Ulf Poulsen (SD) och Peder Winnebrandt (SD) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om mobilförbud i den kommunala 
grundskolan. Motionärerna menar att förbjuda mobiler i skolan är en 
synnerligen enkel samt billig åtgärd för att få bättre ordning, bättre 
studieresultat samt att man utjämnar vissa sociala och ekonomiska skillnader. 
Motionärerna yrkar att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att se över 
den praktiska möjligheten för ett generellt mobilförbud i våra grundskolor, 
samt att ta fram riktlinjer på hur ett sådant förbud kan praktiseras i 
verkligheten. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2015-09-09, §126, att remittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har redovisat vilket stöd som finns i 
Skollagen samt vägledning från Skolverket och Skolinspektionen. Barn- och 
utbildningsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om mobilförbud i den kommunala grundskolan, ankom 2015-08-27. 
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2015-09-09, §126. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-28. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-11-02, §58. 
Protokoll samverkansmöte 2015-11-05. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om mobilförbud i den 

kommunala grundskolan. 
  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 
 



GISLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

2015 -08- 2 7 
Dnr Dpl 

Motion till kommunfullmäktige i ~~~I---1 

Mobilförbud i den kommunala grundskolan. 

I dagens samhälle är mobiltelefonen en stor del av de flesta barns vardag. Detta 
har fört med sig många positiva konsekvenser, bland annat kan föräldrar nå 
sina/sitt barn när som helst, barnet har en ständig källa till information och det 
kan även vara ett effektivt verktyg för inlärning. 

Men det har även lett till en betydande förändring i barns vardag som ur ett 
objektivt perspektiv inte gynnar deras utveckling. Studier visar att i skolor där 
mobiltelefoner är förbjudet är provresultaten generellt bättre. Mobiltelefonerna 

har även en distraherande effekt och påverkar därmed elevernas koncentrations 
förmåga. Det fInns även studier som pekar åt att dagens mobiltelefoner gör att 
barn rör sig mindre. 

Att förbjuda mobiler i skolan är en synnerligen enkel samt billig åtgärd för att få 
bättre ordning, bättre studieresultat samt att utjämna vissa sociala och 

ekonomiska skillnader. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna 
kommunfullmäktige att besluta: 

Att uppdra åt barn och utbildningsnämnden att se över den praktiska 
möjligheten för ett generellt mobilförbud i våra grundskolor. 

Att ta fram riktlinjer på hur ett sådant förbud kan praktiseras i verkligheten. 

~~L_ 
n Nilsson ;ttt;:r -- UlfPoulsen 

~fD ~@ fW ~M~t:ZS 
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2016-03-23 1(2)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §89 Dnr: KS.2015.205

Svar på motion om mobilförbud i den kommunala grundskolan

Ärendebeskrivning
Stefan Nilsson Nylén (SD) och Ulf Poulsen (SD) har lämnat en motion om
mobilförbud i den kommunala grundskolan, daterad den 27 augusti 2015.

Motionärerna konstaterar i motionen att mobiltelefoner har positiva effekter i
barns vardag vad gäller nåbarhet, möjligheter till information och som verktyg
för inlärning. Samtidigt kan mobiltelefoner ha en distraherande effekt som kan
påverka koncentrationsförmågan och därmed inlärningen.

Motionärerna vill att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över
den praktiska möjligheten för ett generellt mobilförbud i kommunens
grundskolor samt att ta fram riktlinjer för hur ett sådant förbud kan praktiseras
i verkligheten.

Kommunfullmäktige har den 27 augusti 2015 godkänt fullmäktige-ordförandens
åtgärd att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har, genom sin rätt att på delegation
remittera ärenden, överlämnat motionen den 9 september 2016 till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.

Barn- och utbildningsnämnden har den 16 november 2015 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen. Förslaget grundar sig på yttrandet i
barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. I denna har man redovisat
vilket stöd som finns i Skollagen samt vad som framgår av vägledningar från
Skolverket och Skolinspektionen. Ett generellt förbud har inget stöd i
Skollagen. Om någon form av regler för mobiltelefon-användning ska införas
ska det behandlas i varje enskild skolas ordnings-regler. Dessa ska beslutas av
rektor och tas fram under medverkan av elever och ska följas upp. Mot
bakgrund av denna genomgång gör barn- och utbildningsnämnden
bedömningen att det saknas stöd att bifalla motionen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut innebär att förslaget om införande av ett
generellt mobilförbud i kommunens grundskolor faller, varför inte heller några
riktlinjer ska tas fram.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens beslut och underlag är beredningen av ärendet tillräcklig.

Beslutsunderlag
Motion om mobilförbud i den kommunala grundskolan, daterad den 27 augusti
2015.
Kommunfullmäktige den 27 augusti 2015, § 98
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 9 september 2015, § 126
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Yttrande), daterad den 28
oktober 2015
Barn- och utbildningsnämnden den 16 november 2016, § 128
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 89 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beredning avslå
motionen om mobilförbud i den kommunala grundskolan.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §110 Dnr: KS.2015.205

Svar på motion om mobilförbud i den kommunala grundskolan

Ärendebeskrivning
Stefan Nilsson Nylén (SD) och Ulf Poulsen (SD) har lämnat en motion om
mobilförbud i den kommunala grundskolan, daterad den 27 augusti 2015.

Motionärerna konstaterar i motionen att mobiltelefoner har positiva effekter i
barns vardag vad gäller nåbarhet, möjligheter till information och som verktyg
för inlärning. Samtidigt kan mobiltelefoner ha en distraherande effekt som kan
påverka koncentrationsförmågan och därmed inlärningen.

Motionärerna vill att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över
den praktiska möjligheten för ett generellt mobilförbud i kommunens
grundskolor samt att ta fram riktlinjer för hur ett sådant förbud kan praktiseras
i verkligheten.

Kommunfullmäktige har den 27 augusti 2015 godkänt fullmäktige-ordförandens
åtgärd att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har, genom sin rätt att på delegation
remittera ärenden, överlämnat motionen den 9 september 2016 till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.

Barn- och utbildningsnämnden har den 16 november 2015 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen. Förslaget grundar sig på yttrandet i
barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. I denna har man redovisat
vilket stöd som finns i Skollagen samt vad som framgår av vägledningar från
Skolverket och Skolinspektionen. Ett generellt förbud har inget stöd i
Skollagen. Om någon form av regler för mobiltelefon-användning ska införas
ska det behandlas i varje enskild skolas ordnings-regler. Dessa ska beslutas av
rektor och tas fram under medverkan av elever och ska följas upp. Mot
bakgrund av denna genomgång gör barn- och utbildningsnämnden
bedömningen att det saknas stöd att bifalla motionen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut innebär att förslaget om införande av ett
generellt mobilförbud i kommunens grundskolor faller, varför inte heller några
riktlinjer ska tas fram.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 23 mars 2016 och beslutade att
föreslå kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens beredning avslå motionen om mobilförbud i den
kommunala grundskolan.

Beslutsunderlag
Motion om mobilförbud i den kommunala grundskolan, daterad den 27 augusti
2015.
Kommunfullmäktige den 27 augusti 2015, § 98
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 9 september 2015, § 126
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Yttrande), daterad den 28
oktober 2015
Barn- och utbildningsnämnden den 16 november 2016, § 128
Kommunstyrelsen den 23 mars 2016, § 89



2016-04-06 2(2)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 110 (forts.)

Yrkande
Anders Gustafsson (SD): Bifall till motionen och avslag på kommunstyrelsen
liggande förslag.

Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Peter Bruhn (MP), Inga-
Maj Eleholt (C), Leif Andersson (-) och Marie-Louis Dinäss (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens liggande förslag mot
Anders Gustafsson (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt kommunstyrelsens liggande förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beredning avslå
motionen om mobilförbud i den kommunala grundskolan.

Reservation
Anders Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §90 Dnr: KS.2016.63

Svar på motion om genomförande av folkomröstning med anledning
av förslag på sammanslagning av skolor i Gislaved samt
Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Ulf Poulsen (SD) och Stefan Nylén (SD) har den 8 mars 2016 lämnat en
motion med förslag om en folkomröstning om omorganisationen och
sammanslagning en av kommunens skolor i Gislaved och Smålandsstenar.

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska uppdra åt valnämnden att
genomföra en folkomröstning om omorganisation och sammanslagning av
kommunens skolor, samt att skjuta upp besluten om omorganisationen och
sammanslagningen av skolorna till dess att folkomröstningen är genomförd och
resultatet har presenterats för kommunfullmäktige.

Bakgrunden till yrkandena är motionärernas beskrivning av att många invånare
blivit upprörda över organisationsförslaget. Medborgardialogen upplevs som en
papperskonstruktion, och att förslaget till omorganisation borde föregås av en
folkomröstning.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Eftersom motionen bedöms ligga inom kommunstyrelsens ansvarsområde och
inte formellt berör annan nämnd har den beretts av
kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen har i sin beredningsskrivelse konstaterat att
kommunfullmäktige kan enligt kommunallagen besluta om folkomröstning som
ett led i beredningen av ett ärende som kommunfullmäktige ska handlägga. Det
ärende som motionen syftar på ska inte handläggas av kommunfullmäktige,
eftersom fullmäktige delegerat denna typ av ärenden i reglementet för barn-
och utbildningsnämnden till denna nämnd att besluta om. Fullmäktige har
därutöver i det ekonomiska styrdokumentet för 2016 också uppdragit till barn-
och utbildningsnämnden i konkretiserat mål nr 9 att ”under 2016 påbörja de
konkreta förändringar av skolstrukturen som krävs för att säkerställa
integration och utveckla den pedagogiska kvaliteten med anpassning till
elevunderlaget”.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige är med
hänvisning till ovanstående att motionen avslås, då den föreslagna
folkomröstningen inte ingår i beredningen av ett ärende som ska handläggas av
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Motion från Ulf Poulsen (SD) och Stefan Nylén (SD) med förslag om
folkomröstning om omorganisationen och sammanslagning av kommunens
skolor i Gislaved och Smålandsstenar
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 11 mars 2016
Barn- och utbildningsnämndens reglemente, daterat den 25 april 2015
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 90 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen avslås, då den föreslagna folkomröstningen inte ingår i
beredningen av ett ärende som ska handläggas av kommunfullmäktige.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-04-06     1(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §111    Dnr: KS.2016.63      

 

Svar på motion om genomförande av folkomröstning med anledning 

av förslag på sammanslagning av skolor i Gislaved samt 

Smålandsstenar  

 

Ärendebeskrivning 

Ulf Poulsen (SD) och Stefan Nylén (SD) har den 8 mars 2016 lämnat en motion 

med förslag om en folkomröstning om omorganisationen och 

sammanslagningen av kommunens skolor i Gislaved och Smålandsstenar.  

 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska uppdra åt valnämnden att 

genomföra en folkomröstning om omorganisation och sammanslagning av 

kommunens skolor, samt att skjuta upp besluten om omorganisationen och 

sammanslagningen av skolorna till dess att folkomröstningen är genomförd och 

resultatet har presenterats för kommunfullmäktige. 

 

Bakgrunden till yrkandena är motionärernas beskrivning av att många invånare 

blivit upprörda över organisationsförslaget. Medborgardialogen upplevs som en 

papperskonstruktion, och att förslaget till omorganisation borde föregås av en 

folkomröstning. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. Eftersom motionen bedöms ligga inom kommunstyrelsens 

ansvarsområde och inte formellt berör annan nämnd har den beretts av 

kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har i sin beredningsskrivelse konstaterat att 

kommunfullmäktige kan enligt kommunallagen besluta om folkomröstning som 

ett led i beredningen av ett ärende som kommunfullmäktige ska handlägga. Det 

ärende som motionen syftar på ska inte handläggas av kommunfullmäktige, 

eftersom fullmäktige delegerat denna typ av ärenden i reglementet för barn- 

och utbildningsnämnden till denna nämnd att besluta om. Fullmäktige har 

därutöver i det ekonomiska styrdokumentet för 2016 också uppdragit till barn- 

och utbildningsnämnden i konkretiserat mål nr 9 att ”under 2016 påbörja de 

konkreta förändringar av skolstrukturen som krävs för att säkerställa 

integration och utveckla den pedagogiska kvaliteten med anpassning till 

elevunderlaget”. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige är med 

hänvisning till ovanstående att motionen avslås, då den föreslagna 

folkomröstningen inte ingår i beredningen av ett ärende som ska handläggas av 

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 mars 

2016 och beslutat att överlämna ärendet till dagens sammanträde med förslaget 

att motionen avslås, då den föreslagna folkomröstningen inte ingår i 

beredningen av ett ärende som ska handläggas av kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Ulf Poulsen (SD) och Stefan Nylén (SD) med förslag om 

folkomröstning om omorganisationen och sammanslagning av kommunens 

skolor i Gislaved och Smålandsstenar 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 11 mars 2016 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente, daterat den 25 april 2015 

Kommunstyrelsen den 23 mars 2016, § 90 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-04-06     2(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 Ks § 111 (forts.) 

 

Yrkande 

Anders Gustafsson (SD): Avslag på kommunstyrelsens liggande förslag. 

 

Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Marie-Louis Dinäss (S), 

Peter Bruhn (MP), Inga-Maj Eleholt (C) och Leif Andersson (-): Bifall till liggande 

förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens liggande förslag och 

Anders Gustafssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt kommunstyrelsens liggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen avslås, då den föreslagna folkomröstningen inte ingår i 

beredningen av ett ärende som ska handläggas av kommunfullmäktige. 

 

 

 

Reservation 

Anders Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande.  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 



Motion till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun. 

Den 7 augusti 2015 beslutade BUN att utreda skolorganisationen i Gislaveds kommun i syfte att öka 

likvärdigheten och förbättra måluppfyllelsen. Förslaget innebär en sammanslagning av skolor i 

Gislaved samt Smålandsstenar. 

Detta är ett förslag som kommer att påverka många invånares tidigare och kommande livsval. Många 

väljer att stadga sina liv i närhet till den skola de vill att deras barn skall gå på. Därmed är det inte 

konstigt att många invånare blivit upprörda över omorganisationsförslaget. Ska Gislaveds kommun 

även i framtiden vara en attraktiv kommun att leva och verka i måste vi lyssna på vad invånarna vill. 

Medborgardialogen upplevs tyvärr av många invånare som en papperskonstruktion som bara finns 

till för att kommunen skall se demokratisk ut. Därför bör en omorganisation av den här typen som 

påverkar väldigt många människors livsval samt många barns uppväxt, föregås aven folkomröstning. 

Det kommer visa på hur våra invånare känner för omorganisationen och leder till att vi som politiker 

därefter kan fatta det mest demokratiska beslutet. 

Sverigedemokraterna är helt övertygade om att barnens föräldrar vet vad som är bäst för deras barn 

och röstar utefter det. Att ha en folkomröstning om skolorganisationen är ingen ny företeelse och har 

tidigare hållits i Årjäng, Strängnäs, Grums och Laxå . Sverigedemokraterna vill poängtera att en 

folkomröstning av det här slaget endast är vägledande och alltså inte innebär att fullmäktige måste 

följa resultatet av omröstningen. Det ger dock fullmäktige en fingervisning av hur man skall agera och 

vi hoppas att samtliga partier i Gislaveds kommun går i den riktning invånarna vill. 

Mot bakgrund av den kraftiga reaktion omorganisationsförslaget i Barn och utbildningsnämnden 

föranlett hos våra invånare föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige: 

Att uppdra åt valnämnden att genomföra en folkomröstning om omorganisation och 

sammanslagning av kommunens skolor. 

Att skjuta upp besluten om omorganisationen och sammanslagningen av skolorna tills dess att 

folkomröstningen är genomförd och resultatet har presenterats för kommunfullmäktige. 

För Sverigedemokraterna 

Ulf Poulsen 

~ ~TOO 1\'4 li~ne ~a>H'''''4 
rl6t1riTetz,,1t 'J Alt Ofl-tJ.-IA H011 Dl-' ill..V 
\<Ot-ttQ-{~~ .fcI"L ~(z..i-SMT b~Of..ll""4 
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Vårt diarienr: KS.2016.63 
Handläggare: Eva Gardelin-Larsson   
  
 
 
 

PM 

Motion om genomförande av folkomröstning med anledning 

av förslag på sammanslagning av skolor i Gislaved samt 

Smålandsstenar  
 

Ulf Poulsen (SD) och Stefan Nylén (SD) har den 8 mars 2016 lämnat en motion med förslag 

om en folkomröstning om omorganisation och sammanslagning av kommunens skolor i 

Gislaved och Smålandsstenar.  

 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska uppdra åt valnämnden att genomföra en 

folkomröstning om omorganisation och sammanslagning av kommunens skolor, samt att 

skjuta upp besluten om omorganisationen och sammanslagningen av skolorna till dess att 

folkomröstningen är genomförd och resultatet har presenterats för kommunfullmäktige. 

 
Allmänt om beredning av motioner 

Grundregeln för det s.k. beredningstvånget finns i Kommunallagen (KL) 5 kap § 26: 

”Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av en nämnd vars 

verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning”. 
 

Motionens förslag innebär att kommunfullmäktige förslås besluta om folkomröstning 

och om att beslut om omorganisation och sammanslagning ska uppskjutas till resultatet 

av folkomröstningen. 

 

Frågan om folkomröstning är en laglighetsfråga för fullmäktige, och beredningsansvaret 

för en sådan fråga ligger därmed hos kommunstyrelsen. Ärendet berör formellt ingen 

annan nämnd. Beredningen kan därför genomföras enbart genom 

kommunstyrelseförvaltningens försorg. 

 
Kommunal folkomröstning 

Kommunallagen 

Kommunal folkomröstning regleras i KL 5 kap 34 § och § 34 a.  

 

Folkomröstning som ett led i beredningen av ett ärende som kommunfullmäktige ska 

handlägga behandlas i § 34 medan KL 5 kap § 34 a behandlar s.k. folkinitiativ om 

folkomröstning enligt KL 5 kap § 23 andra stycket (formerna för hur initiativet ska gå till). 

mailto:kommunen@gislaved.se
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Stortorget 1  332 80 GISLAVED   
Tel. 0371-810 00    

kommunen@gislaved.se  

Förslaget om folkomröstning kommer i detta ärende genom en motion, varför KL 5 kap  

34 § är tillämplig. Det två första meningarna i paragrafen lyder: "Fullmäktige får besluta att det 

som ett led i beredningen av ett ärende som kommunfullmäktige skall handlägga skall inhämtas 

synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstinget. Detta kan ske genom folkomröstning, 
opinionsundersökning eller liknande förfarande." 

 

Delegering samt beslut om uppdrag 

Kommunfullmäktigebeslut 

Kommunfullmäktige ska inte handlägga ärendet om förändring av skolorganisationen i de 

aktuella tätorterna. Genom delegering i Barn- och utbildningsnämndens reglemente har 

kommunfullmäktige överlämnat ärendet till nämnden att besluta om. 

 
Detta framgår av reglementet:  

 

Utdrag ur Barn- och utbildningsnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 

den 29 april 2015, § 62 

 

----- 
1.3. Delegering från kommunfullmäktige  

§6  

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:  

• nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,  

 

----- 
 

Kommunfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer för någon nämnd - varken generella eller 

specifika riktlinjer - vad gäller organisationsfrågor. 

 

Kommunfullmäktige har vidare i samband med handläggningen av mål & budgetprocessen 

beslutat om uppdrag till barn- och utbildningsnämnden genom målformuleringar, vilka stärker 

deras mandat att fatta beslut i ärenden av denna art. Det framgår av nedanstående 

konkretiserade mål för 2016: 

 

Kommunfullmäktige den 22 juni 2016, § 94, beslut om Strategiskt styrdokument 

inför mål och budget 2016-2020 

Från sid 15: 

----- 
Mål nr  

9  Under 2016 påbörjas de konkreta 

förändringar av skolstrukturen som 

krävs för att säkerställa integration 

och utveckla den pedagogiska 

kvaliteten med anpassning till 

elevunderlaget. 

 BUN, FAN 

----- 

mailto:kommunen@gislaved.se
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I kommunfullmäktige den 19 november 2015, § 165, ärendet Revidering av Strategiskt 

styrdokument inför mål och budget 2016 - 2020 (Mål & budget 2016) finns Nämndernas 

beslutande budget 2016, daterat den 4 november 2015 som underlag för beslut. Barn- och 

utbildningsnämndens budget, som innefattar detta mål även som ett nämndsmål, ingår bland 
de redovisade nämndsbudgetarna och har inte ifrågasatts vid kommunfullmäktiges behandling, 

utom vad gäller nämndens lagda förslag i fråga grundskolor, där Örerydsskolan prövats 

särskilt. 

 
Slutsats  

Slutsatsen är att det aktuella ärendet avseende omorganisationen av kommunens skolor i 

Gislaveds och Smålandsstenars tätorter är ett ärende som barn- och utbildningsnämnden har 

fått mandat från kommunfullmäktige att besluta om.  

 

Ärendet är därmed inte ett sådant ärende som kommunfullmäktige ska handlägga. Kommun-

fullmäktige har genom sitt beslut om delegering i reglemente inte handläggningen av detta 

organisationsärende. Detta förhållande har dessutom förstärkts genom det konkretiserade 

mål som kommunfullmäktige tilldelat barn- och utbildningsnämnden. 

 

Det finns således inte stöd i kommunallagen för kommunfullmäktige att besluta om 

folkomröstning enligt motionens yrkande. 

 

mailto:kommunen@gislaved.se
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §15 Dnr: KS.2016.3

Valärenden, val av ledamot till bygg-och miljönämnden, Gislaved
energi AB och Gislaved energiring AB

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2015 att entlediga Jan-Olof
Johansson (S) från uppdraget som ledamot i bygg- och miljönämnden, Gislaved
energi AB och Gislaved energiring AB.

Socialdemokraterna i Gislaved har nominerat Ann-Charlott Hilding (S) som ny
ledamot i bygg- och miljönämnden och Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) som
ny ledamot i Gislaved energi AB och Gislaved energiring AB.

Beslutsunderlag
Nominering från Socialdemokraterna i Gislaved, daterad den 20 januari 2016
Valberedningens presidium den 26 januari 2016, § 8

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och
finner att kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Ann-Charlott Hilding (S), Pilgatan 6, 334 31 Anderstorp, som ny
ledamot i bygg- och miljönämnden, samt

att välja Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S), Pukgränd 9, 332 31 Gislaved,
som ny ledamot i Gislaved energi AB och Gislaved energiring AB till och
med bolagsstämman 2019.

Expedieras till:
Ann-Charlott Hilding
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren
Bygg- och miljönämnden
Gislaved energi AB
Gislaved energiring AB
Kommunstyrelsekontoret kansli- och informationsenheten
Kommunstyrelsekontoret, arkivet
Kommunstyrelsekontoret, IT-enheten
Kommunstyrelsekontoret, löneenheten



GISLAVEDS KOMMUN 

Valberedningens presidium 

Vb § IS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-04-14 

Dnr: KS.20 16.3 

Sida 
2 

Fyllnadsval, ersättare i Gislaveds Energi AB och Gislaveds Energiring 
AB 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2016 att välja Sara-Lena 
Bengtsdotter Bogren, ersättare i Gislaveds Energi AB och Gislaveds Energiring AB, 
till ordinarie ledamot. 

Socialdemokraterna i Gislaved har nominerat Eva Eliasson (S) som ny ersättare i 
Gislaveds Energi AB och Gislaveds Energiring AB. 

Beslutsunderlag 
Nominering från Socialdemokraterna i Gislaved, daterad den 4 april 2016 

Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Eva Eliasson (S), Södergatan 45, 332 30 Gislaved, som ny ersättare i 
Gislaveds Energi AB och Gislaveds Energiring AB till och med 
bolagsstämman 20 19. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur ~ Utdragsbestyrkande 



FRAMTIDSPARTIET I GISLAVEDS KOMMUN 

Gislaved den 4 april 2016 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Nominering till ersättare i Gislaveds Energi och Gislaveds Energiring 
mm 

Som företrädare för Socialdemokraterna vill jag göra följande nominering 
till ersättare i Gislaveds Energi och Gislaveds Energiring 

Till uppdraget nominera: 

Gislaved dag som ovan, 

~·· ' ,. Iw~~ 
Marie Joh ~son 
Grupple~ Socialdemokraterna 

Eva Eliasson r ~\ --
Södergatan 45 
33230 Gislaved 
076~ 1056821 
Eva.eliasson@pol.gislaved.se 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §49 Dnr: KS.2016.3

Valärende, entledigande av ersättare i Gislaved Näringsliv AB

Ärendebeskrivning
Stefan Tengberg kommer att sluta som ekonomichef i Gislaveds kommun och
har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Gislaved Näringsliv AB.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Tengberg, daterad den 23 februari 2016

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Stefan Tengbergs begäran om entledigande från uppdraget
som ersättare i Gislaved Näringsliv AB.

Expedieras till:
Gislaved Näringsliv AB
Kommunstyrelseförvaltningen, kansli- och informationsenheten
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten



GISLAVEDS KOMMUN 

Valberedningens presidium 

Vb § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-04-14 

Dnr: KS.20 16.3 

Fyllnadsval, ersättare i Gislaved Näringsliv AB 

Ärendebeskrivning 

Sida 
3 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 I mars 2016 att entlediga Stefan T engberg 
från uppdraget som ersättare i Gislaved Näringsliv AB på grund av att han har 
slutat som ekonomichef i Gislaveds kommun. 

Ny ersättare i Gislaved Näringsliv AB blir Maria Martini som tillträder som ny 
ekonomichef i Gislaveds kommun. 

Valberedningens presidiums f'örslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Maria Martini. Villavägen 4, 641 92 Katrineholm, som ny ersättare i 
Gislaved Näringsliv AB till och med bolagsstämman 2019. 

Besl utsexpedieri ng 
Kommunfullmäktige 

Justerares SignaturK- Utdragsbestyrkande 



Maria Thorup 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Camilla Tarabocchia 
den 11 april 2016 21 :30 
Maria Thorup 
Avsägelse 

Avsäger mig härmed från mitt uppdrag som ersättare i socialnämnden 

Med vänlig hälsning 
Camilla Tarabocchia 

1 



KristdeITlokraterna 

Gislaveds kommun 

Gislaved den 12 april 2016 

Beträffande ny ersättare i socialnämnden: 

Styrelsen för Kristdemokraterna i Gislaveds kommun har beslutat att nominera till 

ny ersättare i socialnämnden efter Camilla Tarabocchia, som begärt att bli entledigad, 

Torbjörn Dyeson, 701127:_ , Reftele. 

Med vänliga hälsningar 

För Kristdemokraterna i Gislaveds kommun 

;/tttll/i!tr-
/lennart Kastberg 

Gruppledare 



GISLAVEDS KOMMUN 

Valberedningens presidium 

Vb § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-04-14 

Onr: KS.20 16.3 

Fyllnadsval, ersättare i socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Sida 
4 

Camilla Tarabocchia (K D) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

Kristdemokraterna i Gislaved har nominerat Torbjörn Oyeson (KD) som ny 
ersättare i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Camilla Tarabocchia (KO), daterad den II april 2016 
Nominering från Kristdemokraterna i Gislaved, daterad den 12 april 2016 

Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Camilla Tarabocchia's (KD) begäran om entledigande från 
uppdraget som ersättare i socialnämnden, samt 

att välja Torbjörn Oyeson (KD), Storgatan 46, 330 21 Reftele, som ny ersättare 
socialnämnden till och med 2018-12-31 . 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Justerares sifllaw~ Utdrags best yrkande 



Styrelsens yttrande över PwC:s granskningsrapport "Granskning av 
upphandlingsorganisation Gislaveds kommun" från december 2015. 

Yttrande 

Styrelsen i Gislaved Energi AB har tagit del av PwC:s revisionsrapport 
"Granskning av upphandlingsorganisation Gislaveds kommun" från december 
2015 och konstaterar att PwC:s svar på revisionsfrågorna är att Gislaved Energi 
AB:s organisation för genomförande av upphandlingar delvis är ändamålsenlig. 
Det framförs bl. a. i rapporten att styrelsen inte upprättat någon plan för den 
interna kontrollen vid upphandlingar och att det inte sker någon uppföljning av 
avtalstrohet. 

Styrelsen kommer att under 2016 komplettera befintliga styrdokument med en 
"intern kontrollplan" där det bl. a. ska framgå riktlinjer får hur uppföljning av 
genomförda upphandlingar, avtalstrohet mm ska ske. Kontrollplanen kommer att 
utgå ifrån bolagets verksamheter och omfatta fler riskprocesser än 
upphandlingar. Bolagets revisor kommer att vara delaktig i arbetet. 

Gislav 2016-03-14 

U---
Sören Svensson 

~~ 
Berit Ollhage 

L~ 
Lennart Carlsson 

~~h/L4 
J oacim Cederwall 
Verkställande direktör 
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ÅRSREDOVISNING 2015

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2015 års räkenskaper.

Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala företagens ekonomiska 
ställningar och verksamhet för år 2015.

Den är en väsentlig del av ekonomistyrningen. Den ger upplysningar om kommunens verksamhet och 
finansiella situation utifrån god ekonomisk hushållning.

Målgrupper för årsredovisning är i första hand kommunfullmäktige och samtliga förtroendemän.

Fördjupad information om 2015 års verksamhet presenteras i 2015 års nämndsvisa bokslutsrapporter 
vilka finns tillgängliga på kommunstyrelsekontoret.

För mer information om kommunen är du välkommen att besöka vår webbplats: gislaved.se

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved
Telefon: 0371-810 00
E-post: kommunen@gislaved.se
Webb: gislaved.se

 
 
 
© Gislaveds kommun 2016
Foto: Gislaveds kommun, Symbolbilder.se
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2015 års verksamhet är avslutad.

Vi kan konstatera att det varit ett annorlunda år. Vi har tillsammans 
arbetat hårt för att få förutsättningar att behålla den goda ekonomi vi 
är kända för. Verkligheten kom ju ifatt oss på ett brutalt sätt när 
pengarna inte längre räckte. Vi har genomgått ett ”stålbad” som har 
inneburit anpassningar av verksamheten. Trots detta har vi samtidigt 
kunnat fördela ca 16 miljoner i ökat anslag till nämnderna. Pengar 
som gått till att förstärka och utveckla verksamheterna på olika sätt. 
Vi har alltså kunnat bromsa och gasa samtidigt. 

Vi har nu ett fortsatt arbete med att se över kommunens verksamheter 
och fundera över om vi gör saker på rätt sätt, till rätt kvalitet och kost-
nad med fokus på ett ständigt förbättringsarbete. 

2015 har varit ett annorlunda år på fler sätt. Vi har till kommunen fått 
nya medborgare i ett antal vi aldrig kunnat förutse. Vi önskar att tren-
den håller i sig, det blir ju så mycket enklare att hålla en god ekonomi 
med en växande befolkning även om det ger utmaningar på ett annat 
sätt.

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Under hösten blev läget akut i världen, flyktingströmmen ökade 
ohejdat. Vi har bidragit till att människor på flykt fått tak över huvudet 
och mat för dagen genom evakueringsboendet i Johan Orreskolan. 
Vi känner stor tacksamhet till de frivilligkrafter som engagerat sig i 
detta arbete, det har gjort skillnad. Vi tillsammans kan glädjas åt den 
medmänsklighet och empati som visas dessa människor som kommit 
till vår kommun och den glädje och tacksamhet dessa människor ger 
tillbaka.

Jag vill framföra min och kommunstyrelsens tack till all personal som 
under året på olika sätt bidragit till att utveckla kommunens verk-
samhet med medborgaren i centrum.

Marie Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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GISLAVEDS KOMMUNS ORGANISATION 2015

Kommunstyrelse

Ordförande
Marie Johansson (S)

1:e vice ordförande
Niclas Palmgren (M)

2:e vice ordförande
Carina Johansson (C)

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljöförvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning

Fritidsnämnd Fritidsförvaltning

Kulturnämnd Kulturförvaltning

Socialnämnd Socialförvaltning

Teknisk nämnd Teknisk förvaltning

Fastighetsnämnd Fastighetsförvaltning

RäddningstjänstenRäddningsnämnd  
Gislaved – Gnosjö

Valberedning 

Revisorer

POLITISK ORGANISATION FÖRVALTNINGAR

Kommunfullmäktige

Mandatfördelning
2015 – 2018

S 18 mandat
M 11 mandat
C 6 mandat
SD 6 mandat
MP 2 mandat
L 2 mandat
KD 2 mandat
V 1 mandat
KP 1 mandat

Ordförande
Niclas Palmgren (M)

1:e vice ordförande
Ylva Samuelsson (S)

2:e vice ordförande
Inga-Maj Eleholt (C)

Bolag
AB Gislavedshus
Gislaved Näringsliv AB 
Gislaveds Industrilokaler AB
A-Ringen AB 
Gislaved Energi AB
– Gislaved Energiring AB
 – Gislaved Energi Vindkraft AB

Stiftelser
Stiftelsen Torghuset 
Stiftelsen Gisleparken
Stiftelsen Isabergstoppen 
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KOMMUNENS SAMLADE BOLAG OCH STIFTELSER

Gislaveds kommunkoncern består förutom av kommunen av fem 
aktie bolag och tre stiftelser. 
 För att ingå i den sammanställda redovisningen (se resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesanalys) krävs det att kommunen be-
stämmer över, eller har ett väsentlig inflytande över bolaget/stiftelsen.
 För bolagen definieras detta som lägst 20 procent av aktiernas 
röstvärde. 
 De bolag som utifrån dessa kriterier ingår i den sammanställda 
redovisningen är AB Gislavedshus, Gislaved Energi AB samt Stiftelsen 
Isabergstoppen.
 Gislaved Energi AB har två dotterbolag, Gislaved Energiring AB för 
elhandel och bildar därmed en underkoncern. Till Gislaved Energi-
ring AB finns knutet dotterbolaget Gislaved Energi Vindkraft AB.

”Koncernen” Gislaveds kommun
Med ”koncernen” avses kommunen samt samtliga fem bolag och tre 
stiftelser. I förvaltningsberättelsen förklaras ekonomin utifrån fyra 
aspekter och kommentarerna till dessa inleds med ”Koncernen” och 
då avses kommunen samt dessa fem bolag och tre stiftelser.
 
Utöver kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens 
verksamheter genom:
• Bolagsordningen
• Ägardirektiven
• Eventuella avtal mellan kommun och bolag

Uppsiktsplikt
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det årligen, men senast 10 
mars, prövas om den verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i har varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsikten genomförs på följande sätt:
•  Kommunalrådens överläggningar med bolagen
•  Överläggningar i specifika frågor mellan kommunledning och 

bolags ledningar
•  Bolag och stiftelser redovisar årsredovisning och bokslut för 

kommunstyrelsen
•  Kommunstyrelsens möjlighet till inspektionsrätt av bolagen enligt 

bolagsordningar
•  Styrelsens egna bedömningar om verksamhetens förenlighet 

med bolagsordning och de kommunala befogenheterna

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2015
Respektive bolag/stiftelse i koncernen har under året bedrivit den 
verksamhet som har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Bolag

AB Gislavedshus
100%

Gislaved Energi AB
100%

Gislaved Energiring AB

Gislaved Energi Vindkraft AB

Stiftelsen Isabergstoppen
90,74%

Stiftelsen Gisleparken
64%

Stiftelsen Torghuset
75%

Gislaved Näringsliv AB
50%

Gislaveds Industrilokaler AB
100%

A-Ringen AB
100%

Stiftelser
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Befolkningsutveckling och arbetsmarknad

Befolkningen ökar
Under 2015 har befolkningen i Gislaveds kommun ökat med 535 per-
soner och uppgick vid årets slut till 29 272 invånare. En ökning med 
1,8%. Ökningen beror dels på att det fortsatt är ett stort invandrings-
överskott och dels på att inrikes flyttnettot förbättrats något under 
2015, som var försiktigt positivt med 19 personer. Födelseöverskottet 
var positivt med 40 personer. Sedan 2011 då befolkningsförändringen 
var minus 243 personer, har Gislaveds kommun haft en positiv trend 
i befolkningsutvecklingen.
 Alla kommuner i länet ökar sin befolkning. Gislaveds kommun ökar 
procentuellt mycket i länet med 1,8%. Folkmängden i länet ökar med 
3 575 personer vilket är 1,02% och totalt finns det 347 837 invånare. 
Störst procentuella ökning har Gislaved och Habo kommun tätt följt 
av Nässjö med 1,78%. I GGVV ökar Gnosjö med 5 invånare (0,05%), 
Vaggeryd med 143 personer (1,0%) och Värnamo med 139 personer 
(0,4%). 

Den prognos som tagits fram för hela kommunen indikerar på att 
Gislaveds kommun kommer att minska sin befolkning med 105 per-
soner från år 2014 till och med år 2024. Jämfört med utvecklingen de 
senaste tio åren är den totala befolkningsminskningen lägre. Mellan 
2004 och 2014, en lika lång period, tappade Gislaved strax över 
1 000 personer och därmed förväntas framtiden bli betydligt mycket 
mer positiv. 

Flyttmönster
Att det är många som flyttar in och ut i åldrarna 15 – 35 år är inte unikt 
för Gislaveds kommun, utan är ett normalt mönster. Glappet mellan 
in- och utflyttande i Gislaveds kommun har under 2015 minskat jämfört 
med 2014 för åldersguppen 15 – 35 år. Det var till och med fler som 
flyttade in än ut 2015 i åldersgruppen 15 – 35 år. 

Arbetslösheten ökar marginellt
Arbetslösheten i Gislaveds kommun var i december 8,7% (av den 
arbetsföra befolkningen 16 – 64 år) – länet var 6,9% och riket 8,0%. 
Detta innebar 1 277 personer, vilket var en ökning sedan december 
2014 med 0,5% (62p).
 Ungdomsarbetslösheten var i december 14,5% – länet var 10,7% 
och riket 13,10%.
 Detta innebär 261 unga personer mellan 18 – 24 år, vilket är en 
minskning sedan december 2014 med -2,10% (55p). Totalt har länet 
minskat ungdomsarbetslösheten med -2%.
 Av de 261 unga arbetslösa 18 – 24 år, så var 38% utlandsfödda och 
det var fler unga män än unga kvinnor som var arbetslösa. Totalt var 
48% kvinnor och 51% män och 13% var över 60 år. 
 Arbetslösheten mäts andelen öppet arbetslösa och sökande i pro-
gram av den registerbaserade arbetskraften.

Sysselsättning
Dagbefolkningen har minskat med 155 personer mellan 2014 och 
2015. Största minskningen har skett inom tillverkningsindustrin, bygg-
sektorn och transportsektorn, medan företagstjänster samt hotell och 
restaurang ökar. Förvärvsarbetande nattbefolkning har minskat med 
49 personer, och även där inom tillverkningsindustrin, byggsektorn och 
transportsektorn, medan det ökar inom företagstjänster och hotell 
och restaurang. Även inom vård/omsorg samt utbildning ökar antalet.

Minimässa för besökare från Nederländerna och för nyinflyttade 
invånare anordnades på Hotell Nissastigen.
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Ekonomi 
Årets ekonomiska resultat för Gislaveds kommun uppgår till +25,1 
mnkr vilket motsvarar 1,7% av skatteintäkterna. Förklaringen till re-
sultatet är framförallt att nämndernas nettokostnader har blivit 28,3 
mnkr lägre än budget. På den negativa sidan finns ökade pensions-
kostnader som överskrider budgeten med 4,6 mnkr. Ytterligare en 
negativ faktor är att skatteintäkterna blivit 9,8 mnkr lägre än budge-
terad nivå.
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2015 års investeringsnivå uppgår till 69,8 mnkr. De största investe-
ringarna under 2015 har varit skolfastigheter (8 mnkr), Glashuset 
(2 mnkr), Markköp (3,5 mnkr), Vatten och renhållning (13 mnkr), rädd-
ningsfordon (3,5 mnkr) m.m.
 Gislaveds kommun har en låneskuld på 100 mnkr.
 Kommunalskatten för 2015 var 22,13%. Genomsnittet i länet var 
21,80% och för riket (vägt medeltal) 20,65%.

Pendling
Gislaveds kommun har ett negativt pendlingsnetto inom länet men 
ett positivt pendlingsnetto från övriga län och totalt. Under 2014 
pendlade de flesta in och ut från Värnamo, följt av Gnosjö, Hylte, 
Tranemo och Jönköping. Utpendlingen har totalt ökat med 4% från 
föregående år till 3 010 personer och inpendlingen har ökat med 1% till 
3 206 personer, vilket ger ett positivt pendlingsnetto med 225 personer. 

Inpendling och utpendling Gislaveds kommun (Källa SCB)
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FEM ÅR I SAMMADRAG

FEM ÅR I SAMMANDRAG

Sammanställd
2011 2012 2013 2014 2015 redovisning -15

– Antal invånare 31/12 28 868 28 732 28 713 28 737 29 272 29 272

Skattesatser %

– Gislaveds kommun 22,08 21,65 21,99 22,13 22,13 22,13

– Jönköpings läns landsting 10,67 11,00 10,65 11,21 11,26 11,26

Skatteintäkt: kronor per invånare 48 101 48 269 49 999 49 448 51 265 51 265

Resultaträkning (mnkr)

– Resultat 31 937 11 844 32 149 10 642 24 913 49 112

– Resultat enligt balanskrav 30 143 9 346 31 464 5 312 21 939

Investeringsvolym (mnkr) 78 444 99 344 146 281 177 756 69 762 128 905

Balansräkning

– Anläggningstillgångar mnkr 1 055,0 1 086,0 1 154 1 266 1 296 2 063

– Anläggningstillg. kr/inv 36 241 37 620 40 164 44 092 44 274 70 477

– Omsättningstillgångar mnkr 148,6 157,0 130 143 207 298

– Omsättningstillgångar kr/inv 5 043 5 439 4 527 4 977 7 078 10 370

– Eget kapital mnkr 934,1 945,9 978 989 1 034 1 358

– Eget kapital kr/inv 32 088 32 766 34 042 34 434 35 314 47 256

– Avsättningar mnkr 34,3 35,9 40,2 42 42 65,2

– Avsättningar kr /inv 1 178 1 244 1 399 1 470 1 445 2 269

– Skulder mnkr 233,4 260,5 265,7 378 428 927

– Skulder kr/inv 8 018 9 024 9 248 13 168 14 604 32 258

FINANSIELLA NYCKELTAL

– Nettokostnad i % av skatteintäkter 97,9 % 99,4 % 98,0 % 99,4 % 98,5 % 95,6%

– Lånefinansieringsgrad 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 6,3 % 24,5%

– Soliditet i % (inkl. pensionsskuld) 24,7 % 27,2 % 25,6 % 25,5 % 27,9 % 31,5%

– Soliditet i % (exkl. pensions skuld) 77,7 % 76,1 % 76,2 % 70,2 % 98,8 % 57,5%
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VART GICK SKATTEPENGARNA?
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Fördelning av skatten 22,13 kronor
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Så här fick kommunen sina pengar:

År 2014 2015

Kommunalskatt 81,9% 80,1%

Avgifter, hyror, försäljning 12,8% 11,9%

Statsbidrag 5,1% 7,7%

Räntor/avkastning 0,2% 0,2%

Så här användes pengarna:

År 2014 2015

Personal 65,3% 66,1%

Köp av varor och tjänster 15,0% 15,1%

Fastighetskostnader 6,6% 5,6%

Olika bidrag/avgifter 3,5% 3,7%

Avskrivning av anläggningar 4,3% 4,6%

Övriga kostnader 5,3% 4,9%

Några exempel till vad en 100-lapp i skatt användes  
under 2015:

kronor

Vård och omsorg 21,28

Grundskola 20,04

Gymnasieskola 9,98

Förskola/skolbarnomsorg 13,89

Musikskola 0,91

Individ- och familjeomsorg 6,80

Bostadsanpassning 0,15

Kultur- och fritidsverksamhet 4,23

Väghållning 1,78

Räddningstjänst 2,01

Nordinskolan i Smålandsstenar invigdes och slog upp dörrarna på 
nytt. Intresset var stort och nyfikna var på plats för att se lokalerna.

Räddningstjänsten anordnade ett par informationskvällar på brand-
stationen i Hestra om hur det är att vara deltidsbrandman.

Under Open Space-dagen för åk 2 och åk 3 på gymnasiet var  
huvudtemat för mötet ”Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?”.
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VAD TYCKER INVÅNARNA OM KOMMUNEN?

Gislaveds kommun genomför varje år olika typer av brukar- och 
medborgarundersökningar för att ta reda på vad invånarna tycker 
om kommunen och dess verksamhet. 
 Fr.o.m. 2015 har Gislaveds kommun beslutat att delta vartannat år i 
SKL:s medborgarundersökning samt att löpande mäta företagsklima-
tet. Det finns olika undersökningar om företagsklimat och Gislaveds 
kommun deltog 2015 i SKL:s Öppet företagsklimat som är en service-
mätning av kommunens myndighetsservice.

Undersökningen är ett verktyg för kommuner i arbetet med att skapa 
ett bättre företagsklimat. Frågorna avser endast faktorer som kom-
munerna själva har ansvar för, det är bara företag som varit i kontakt 
med kommunen som deltar. De myndighetsområden som mäts är 
Bygglov, miljö och hälsoskyddsärenden inkl. livsmedelstillsyn, brand-
tillsyn, serveringstillstånd och markupplåtelse.
 De sista tre avslutande frågorna ger ett NKI (Nöjd Kund Index) som 
jämförs nationellt. Enkäten i övrigt utgörs av bakgrundfrågor, samt 
frågor inom serviceområdena: Tillgänglighet, information, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
 Det är endast de företag som fått beslut eller avslut av myndighets-
ärenden hos kommunen som får enkäten. Antal ärenden i urvalet i 
Sverige var 2015 runt 40 000, varav drygt 300 fanns i Gislaveds kom-
mun. 214 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 67%.
 Gislaveds kommun har totalt gått från 59 i NKI (Nöjd kund Index) 
till 60, alltså en liten ökning, sedan 2013. De flesta företag som svarat 
på enkäten finns inom industrin.
 Betygsskalan ger max. 100 där över 80 är mycket högt, 70 – 80 högt, 
62 – 69 godkänt, 50 – 61 lågt och under 50 är mycket lågt.

NKI per myndighetsområde

Gislaveds Samtliga
kommun kommuner Ranking

Brandtillsyn 75 76 67

Bygglov 65 62 83

Markupplåtelse - 67 -

Miljö- och hälsoskydd 56 68 185

Serveringstillstånd 73 -

NKI totalt 60 68 184

Betygsindex per serviceområde

Gislaveds Samtliga
kommun kommuner

Information 63 68

Tillgänglighet 70 72

Bemötande 68 75

Kompetens 64 71

Rättsäkerhet 64 70

Effektivitet 61 70

Barn- och utbildningsnämnden undersöker varje år elevernas inställ-
ning till grundskolan. Undersöknigen görs i åk 5 och åk 8. Undersök-
ningen visar bland annat att en majoritet av eleverna är nöjda med 
skolan, men att nöjdheten sjunker med åren. Nöjdheten i åk 5 ligger 
rätt konstant mellan åren, medan nöjdheten sjunker i åk 8. Flickorna 
är mindre nöjda än pojkarna. 
 Socialnämnden har bland annat deltagit i Socialstyrelsens natio-
nella brukarunderökning för äldreboende och hemtjänst. Frågor om 
boendet, utemiljön, maten, personalens bemötande samt hur lätt 
det är att få kontakt med personalen, sjuksköterskor och läkare har 
besvarats. Resultaten är generellt goda. SKL:s rapport ”öppna jäm-
förelser” visar att Gislaveds kommun är en av de bästa kommunerna 
i Sverige vad gäller äldreomsorg. Männen är i genomsnitt mer nöjda 
med äldreomsorgen är kvinnorna.

Medborgardialog
Gislaveds kommun har för sitt arbete med medborgardialog tagit 
fram en handbok. Alla nämnder och förvaltningar ska, med utgångs-
punkt från handboken, kontinuerligt genomföra medborgardialog-
aktiviteter och utveckla dialogen med kommuninvånarna. 

Under 2015 genomförde kommunen följande medborgardialoger: 
•  Kommunstyrelsen genomförde ett informationsmöte om kommu-

nens flyktingmottagning med anledning av flyktingsituationen 
samt ett om budgetprocessen och budgetanpassningar 2016.

•  Den 3 november samlades runt 700 elever från Gislaveds gymna-
sium, förtroendevalda och tjänstemän från kommunen i Gisle 
Sportcenter för att medverka i ett möte, ett så kallat Open Space. 
Mötets huvudtema var ”Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?”.

•  Tekniska förvaltningen påbörjade samtal med samhällsföreningen 
i Hestra för att utföra ett gemensamt område för utelek.

•  Fokusgrupper har genomförts av barn- och utbildningsnämnden 
och socialförvaltningen i arbetet med framtagandet av en kommun-
övergripande mat- och måltidspolicy.

•  Fritidsförvaltningen genomförde två brukardialoger under 2015 
inom ramen för uppdraget att omvandla de f.d. simlokalerna i  
Anderstorp och Smålandsstenar till verksamheter för hälso- och 
idrottsverksamhet.

Klagomål- och synpunktshantering
Under slutet av 2013 införde Gislaveds kommun ett kommunövergri-
pande system för hantering av klagomål och synpunkter. Det inne-
bär att kommuninvånarna numera kan lämna klagomål, synpunkter, 
förslag eller beröm på kommunens verksamheter och service via en 
e-tjänst. Ett systematiskt arbete med klagomål och synpunkter gör 
att Gislaveds kommun snabbt kan rätta till fel och brister och ta till-
vara de förbättringsförslag som kommer från kommuninvånarna, för 
att använda dem i kommunens utvecklingsarbete. 
 Under året har det kommit in 496 antal synpunkter, klagomål, för-
slag eller beröm. Det är störst andel synpunkter som inkommit följt 
av klagomål, därefter förslag och minst av alla är beröm. Fritidsför-
valtningen är den förvaltning som har tagit emot flest ärenden följt av 
tekniska förvaltningen och fritidsförvaltningen. Därefter följer de två 
större förvaltningarna barn och utbildningsförvaltningen och social-
förvaltningen men med betydligt färre ärenden. 
 Fritidsnämndens verksamhetsområden engagerar generellt många 
människor och under 2015 har beslut om simhallsförändringen trappat 
upp detta engagemang och simhallsförändringen är det område 
som utan tvekan har legat i fokus för inkomna synpunkter till denna 
förvaltning. För tekniska förvaltningens del handlar de flesta ärendena 
om vinterväghållning. Förslagen har sällan karaktär att handla om 
samma sakfråga utan hur man har det i sitt område. Detta innebär att 
vi inte har haft anledning att jobba med synpunkterna i budgetarbetet 
inför 2016. För socialförvaltningens del har klagomålen främst handlat 
om situationer som är lätt avhjälpta i verksamheten, men i fem ärenden 
har mer omfattande utredningar genomförts genom händelseanalyser 
som lett till en anmälan enligt Lex Maria och en anmälan enligt Lex 
Sarah.
 Ingen förvaltning har fått in ärenden av större eller tyngre karaktär 
och åtgärder har kunnat hanteras inom befintliga resurser. 
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EKONOMI OCH VERKSAMHETSSTYRNING

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kom-
mun att:
•  verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de prioriterade  

områdena och konkretiserade målen
• de finansiella målen uppnås
• som en attraktiv arbetsgivare uppnås de personalpolitiska målen.

Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning 
och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Helhets-
synen är nödvändig för att nämnderna i sin verksamhetsplanering 
ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling 
utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen.
 För att samordna och ge ett utökat stöd för verksamheten har 
gemen samma definitioner samt en styrmodell för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning utvecklats. 
 Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att kommunfullmäktige 
har antagit en Vision, Prioriterade mål, Finansiella mål samt Personal-
politiska mål. För att nå dessa mål har kommunfullmäktige för år 
2015 angivit ett antal konkretiserade mål som ska styra mot de prio-
riterade områdena och visionen.

Visionen skall beskriva vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre 
sikt. Visionen skall vara ett redskap för styrning av den kommunala 
verksamheten.
 Gislaveds kommun har en vision som är en ledstjärna för hur vi vill att 
kommunen skall utvecklas. Visionen skall vara styrande för budget-
arbetet.

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har 
en god relation till.

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar 
– vill uppnå vision 2040 genom att vi:
• levererar en fungerande vardag för individen,
•  fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nät-

verk,
• samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning,
• uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen.

Prioriterade områden skall tydliggöra inom vilka delområden som 
arbetet ska inriktas för att visionen på sikt skall uppnås.

De prioriterade områdena är:
• Barns lärande
• Staden Gislaveds kommun
• Företagsklimat och näringslivssamverkan

Finansiella mål är det viktigaste instrumentet för att styra tilldelning 
av resurser till verksamheten. De finansiella målen är anpassade för 
att skapa ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden i 
form av bl.a. pensionskostnader m.m.
• Resultatnivån under femårsperioden 2015 – 2019 ska uppgå till i 
genomsnitt minst 15 mnkr per år
• Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2015 – 2019 ska, 
som genomsnitt, inte vara lägre än 73 procent.

Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse både för att öka 
kommunens attraktivitet som arbetsgivare och för att bidra till god 
ekonomisk hushållning.

De personalekonomiska målen är:
•  Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss 

som attraktiv arbetsgivare
 – Utveckla processen kring lönebildningen
•  Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlig-

het.

Arbetet på nämndsnivå utgår sedan från att utföra givna inriktningar 
utifrån givna ekonomiska ramar. I detta planeringsarbete gör respek-
tive nämnd en verksamhetsbudget som beskriver verksamhetens 
uppgift, vad den skall göra och för vem. Även på nämndsnivån ut-
arbetas mål för verksamheten utifrån de prioriterade områdena.
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För att ge en bild av det arbete som har genomförts i kommunens 
olika verksamheter för att uppnå de övergripande målen redovisas 
här några av dessa för respektive övergripande mål. Samtliga be-
skrivningar finns redovisat i respektive nämnds bokslutsrapport som 
finns att hämta på kommunstyrelseförvaltningen.
 Respektive övergripande målområde inleds med en bild i form av 
en ”hastighetsmätare” som visar den samlade bilden av hur konkre-
tiserade mål, nämndsmål samt dess styrmått har uppfyllts på en 
skala från 0 till 100%. 

Barns lärande
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50

20

100

3514

Detta övergripande målområde innebär att:
• Alla barn når behörighet till gymnasieskolan.
•  För att varje barn ska kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande, 

krävs samverkan mellan alla runt barnet: trygg miljö i och utanför 
skolan.

Har genomförts genom …
o  att spontanidrottsplatser etablerats i Anderstorp och Smålands-

stenar.
o  att kulturplatån både arrangerar egna aktiviteter, men uppmuntrar 

också enslikda till egna projekt såsom melodifestival, sommar-
fest på Holmen m.m.

o att inventering av behörigheter och lärarlegitimationer har gjorts.

En något högre andel av eleverna i Gislaveds kommun uppnår behörig-
het jämfört med 2014.  
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Resultatet som eleverna i år 3 uppnår ökar jämfört med 2014. Jämfört 
med riket är resultatet sämre.
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Resultatet i år 6 följer riket. En liten sänkning gentemot 2013 och 2014.

Andelen som fullföljer gymnaiet ligger lägre i Gislaved än riket. Dock 
ökar andelen i Gislaved medan riket sjunker något.
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Staden Gislaved
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Detta övergripande målområde innebär att
•  Staden Gislaved upplevs – och används – som en attraktiv mötes-

plats av invånare och besökare. 
•  Konceptet Staden Gislaved upplevs och stödjer hela kommunens 

attraktivitet. 

Har genomförts genom …
o  att kommunen deltagit i emigrantmässa i Holland, som efterföljdes 

av aktiviteter på hemmaplan.
o att arbetet med ”enkelt avhjälpta hinder” pågår i hög takt.
o  att kommunen fortsätter med att marknadsföra kommunen och 

utöka antalet e-tjänster.

UPPFÖLJNING AV ÖVERGRIPANDE MÅL
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Fler invånare i kommunen känner sig otrygga än i riket. Ingen ökning 
men kommunen närmar sig riket.

Antalet våldsbrott per 1 000 invånare fortsätter att sjunka i kommunen. 
Samam tendens syns i riket.Kopplat till tryggheten i ovan diagram så 
är invånarna i Gislaved mer oroliga än vad de borde göra.

Invånarna i Gislaveds kommun är mindre nöjda med fritid- och kultur-
utbudet än i riket. 

58% av invånarna i Gislaveds kommun tycker att kommunen är en 
attraktiv plats att bo på. Lägre än riket.

Invånarna i Gislaveds kommun upplever att de har större inflytande i 
kommunens verksamhet än övriga landet.
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Kommunens egen uppskattning på hur väl man möjliggör för invå-
narna att delta i kommunens utveckling ligger på snittet för riket.
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Andelen ekologiska livsmedel  ökar i kommunen och Gislaveds kom-
mun är ibland de 25% bästa kommunerna i riket.

Företagsklimat och näringslivssamverkan
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Detta övergripande målområde innebär att
• I Gislaveds kommun har vi det bästa företagsklimatet.
•  Näringslivssamverkan sker naturligt baserat på efterfrågan från 

kommun eller företag.

Har genomförts genom …
o att arbeta aktivt med att få högskolekurser till Gislaveds kommun
o  att vuxenutbildningen genomfört ett flertal utbildningar riktade 

mot företag, t.ex. maskinställare 
o  att arbetet med att underlätta för företag att komma i kontakt 

med kommunen via e-tjänster pågår.

Gislaveds kommun sjunker vad gäller placering i Svenskt näringslivs 
ranking. Det är framförallt kommunikationer som sticker ut negativt, 
medan skolans attityder hamnar högt irankingen.

Kommuenns placering i SKL:s undersökning om hur företagen upp-
lever kommunens myndighetutövning  visar en sjunkande tendens. 
Här återstår mycket arbete framöver för kommunen.

Även om vårt index ökar så tappar vi placeringar. Se diagram ovan. 
Övriga kommuner förbättrar sig mer än Gislaved.
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Ungdomsarbetslösheten minskar i Gislaveds kommun och i riket. 
Minskningen är större i riket än i kommunen. Vid årets slut var 258 ung-
domar arbetslösa.

Medan ungdomsarbetlöseheten sjunker stiger den totala arbetslös-
heten.

Antalet nystartade företag per 1 000 invånare sjunker i Gislaveds 
kommun medan riket ligger kvar på samma nivå.

Turistvärdar åkte på rundresa för att bekanta sig med attraktioner 
och smultronställen i kommunen.

Kommunalråd och tjänstemän mötte LRF-medlemmar för inblick i 
jordbrukets miljöpåverkan och hur vår mat produceras.

Datacentrum, en av AMO:s verksamheter för praktik och arbets-
träning, finns sedan slutet av augusti i Anderstorp.
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Modell för finansiell analys

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge an-
vänds en modell som är framtagen av kommunforskningsinstitutet 
(Kfi) vid Göteborgs universitet. Modellens målsättning är att utifrån 
fyra finansiella aspekter kunna identifiera finansiella problem och 
därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hus-
hållning eller ej. 
 De fyra aspekterna benämns resultat och kapacitet samt risk 
och kontroll.

1. Finansiellt resultat
Här analyseras årets resultat samt balansen mellan intäkterna och 
kostnaderna. En analys görs även över årets investeringar och deras 
utveckling och finansiering. 

Nyckeltalen som redovisas här är:
• Årets resultat
• Nettokostnadens andel
• Årets investeringar 

2. Kapacitet
Här redovisas kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt. 
Ju starkare kapacitet kommunen har desto mindre känslig blir kom-
munen för konjunkturnedgångar.

Nyckeltalen som redovisas här är:
• Soliditet
• Skuldsättning
• Långfristiga skulder

3. Riskförhållande
Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen klarar att möta 
finansiella problem på kort och medellångt perspektiv. En god eko-
nomisk hushållning innebär att kommunen inte behöver vidta dras-
tiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här belyses även 
kommunens samlade pensionsskuld.

Nyckeltalen som redovisas här är:
• Kassalikviditet
• Finansiell risk
• Borgensåtaganden
• Pensionsåtaganden
• Känslighetsanalys
• Intern kontroll

4. Kontroll
Under den fjärde och sista aspekten mäts hur de finansiella målen 
efterlevs och planer följs. En god följsamhet mot budget är ett ut-
tryck för god ekonomisk hushållning.

Nyckeltalen som redovisas här är:
• Måluppfyllelse
• Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
• Avstämning av balanskravet

 RESULTAT  

KONCERNEN

Kommunkoncernen avses kommunen samt samtliga bolag/stiftelser.

Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 50,5 mnkr vilket är en 
ökning av resultatet med 11,7 mnkr. Denna förbättring beror framfö-
rallt på kommunens höga resultat år 2014 vilket framförallt förklaras 
av återbetalning från AFA samt låga verksamhetskostnader.

mnkr 2013 2014 2015

Kommunkoncernens resultat 47,5 38,8 50,5

Gislaveds kommun 32,1 10,6 24,9

AB Gislavedshus 8,4 24,1 18,3

Gislaved Energi AB 3,8 6,8 5,8

Gislaveds Industrilokaler AB 0,6 0,7 0,8

A-Ringen AB -0,3 -0,1 0,3

Gislaved Näringsliv AB 0,1 0 0

Stiftelsen Isabergstoppen 2,8 -3,6 -1,0

Stiftelsen Gisleparken -0,2 0,0 0,9

Stiftelsen Torghuset 0,2 0,3 0,5

Investeringarna uppgick till totalt 136 mnkr vilket är en avsevärt lägre 
nivå än 2013 och 2014. De största investeringarna fördelar sig enligt 
följande: 
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Den sammanvägda bilden av resultatet för ”koncernen” är en väl-
mående ”koncern” som har förbättrat sin ekonomiska styrka.
 För mer detaljer hänvisas till avsnitt ”Koncernbolag och stiftelser”.

KOMMUNEN

Årets resultat 

Målsättning:
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk 
hushållning har kommunfullmäktige fastställt att ett av de finansiella 
målen ska vara att resultatet under femårsperioden 2015 – 2019 ska 
uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år.
 Kommunens resultat blev 24,9 mnkr vilket är 9,9 mnkr bättre än 
det finansiella målet.
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Resultatnivån för år 2011, 2013 samt år 2015 har legat över det finan-
siella målet vilket har förstärkt kommunens långsiktiga beredskap. 
Däremot har 2012 och 2014 års resultat legat under det finansiella 
målet och därmed försämrat den långsiktiga beredskapen. 
 År 2012, 2013 och 2014 erhöll Gislaveds kommun återbetalning av 
premier från AFA motsvarande totalt 67,8 mnkr. Denna återbetalning 
har används för att finansiera inlösen av pensioner motsvarande 31 
mnkr samt allmän resultatförbättring. 
 Fr.o.m. budget 2011 är det finansiella målet gällande för en femårs-
period vilket innebär att resultatet kan variera över tid men det ska 
uppnås för femårsperioden.

Avstämning av finansiellt mål

mnkr föreg. 2015 2016 2017 2018 2019

Finansiellt mål 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Budgeterat resultat 1,5 6,0 8,8 5,5 13

Redovisat resultat 24,9

Avvikelse mot  
finansiellt mål +26,4 +36,3

Periodens genom-
snittliga resultat 17,0

Perioden 2011 – 2015 visar en positiv avvikelse på 36,3 mnkr som 
kommer att disponeras under de kommande åren. 
Med den av kommunfullmäktige antagna budgeten 2016 – 2020 som 
grund blir det genomsnittliga resultatet för perioden 2015 – 2019 
+17,0 mnkr (inkl. upparbetat resultat på 36,3 mnkr). Det finansiella 
målet +15 mnkr som genomsnitt är därmed uppnått för perioden 
2015 – 2019.
 I nuvarande utblick för åren 2016 – 2020 är det genomsnittliga fem-
årsresultatet anpassat till +15 mnkr.
 Resultatet för 2015 är 24,9 mnkr vilket är 23,5 mnkr bättre än bud-
geterad nivå. Överskottet beror framförallt på lägre verksamhets-
kostnader (28,3 mnkr) men även på återbetalning från AFA med 13 
mnkr. 

Även 2015 års resultat har påverkats av engångsfaktorer vilket är 
viktigt att beakta i den kortsiktiga planeringen. Några av dessa fak-
torer som troligtvis ej kvarstår i 2016 års verksamhet är: 
• Kapitaltäckning till Stiftelsen Gisleparken, -5,0 mnkr
• Återbetalning från AFA, +13 mnkr
• Skatteintäkter, -10,0 mnkr
• Pensionskostnader, -4,6 mnkr

För att upprätta kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga 
kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. 
balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste 
överstiga noll vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens 
resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att 
bevara den långsiktiga kapaciteten och av den anledningen har 
kommunfullmäktige i Gislaveds kommun beslutat om en mer preci-
serad finansiell nivå, en nivå för kommunens resultat som är så stort 
att kommunen klarar framtida kostnadsökningar avseende framför-
allt pensioner. 
 Det finansiella målet innebär att resultatnivån under femårsperio-
den 2015 – 2019 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år. 
 Relateras årets resultat till skatteintäkterna redovisar kommunen 
ett resultat för 2015 på 1,7 procent.
 Generellt i Sverige brukar ett resultat på 2 – 3 procent betraktas 
som god ekonomisk hushållning men för Gislaveds kommun är drygt 
1 procent att betrakta som god ekonomisk hushållning beroende på 
att kommunen har en god grundekonomi. Det finansiella målen 15 
mnkr är ca 1 procent av skatteintäkterna och det finansiella målet 
uppnås för 2015 och även för femårsperioden som det finansiella 
målet relateras till.
 I och med att resultatet för 2015 blev +24,9 mnkr samt att det upp-
arbetade resultatet är +36,3 mnkr har god ekonomisk hushållning 
uppnåtts och den långsiktiga ekonomiska kapaciteten har förstärkts.

Nämndernas budgetavvikelser inkl. tilläggsanslag (mnkr) 

2014 2015 2015 års resultat i  
% av netto budget

Kommunstyrelsen 8,2 2,7 2,9

Räddningsnämnden 0,6 1,4 4,4

Tekniska nämnden -0,1 0,9 2,2

Bygg- och miljönämnden -0,3 0,4 4,0

Socialnämnden 1,3 -1,1 -0,2

Fritidsnämnden 1,8 2,0 5,2

Barn- och utbildningsnämnden 12,8 3,3 0,5

Kulturnämnden 1,5 0,8 2,8

Fastighetsnämnden 5,8 17,9 -

Totalt 31,6 28,3 1,8

Nämndernas budgetavvikelse eller ”överskott/underskott” avser 
skillnaden mellan redovisade och budgeterade belopp.
 Nämndernas verksamheter har en omslutning på totalt 1 503 mnkr 
vilket är en ökning i förhållande till 2014 med 41 mnkr (+2,8 %). Ök-
ningen med 41 mnkr beror framförallt på personalkostnadsökningar 
vilket i sin tur är en kombination av avtalsrörelsen samt en ökning 
med 104 årsanställda som är en mycket hög ökningstakt.
 Konsumentprisindex (KPI) för år 2015 blev -0,04 %.
 En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomisk hus-
hållning är att kommunens nämnder klarar av att bedriva verksam-
heten inom tilldelade ekonomiska ramar (budget).
 I och med att verksamheten har redovisat ett överskott med 28,3 
mnkr har denna förutsättning uppnåtts. Det är däremot inget mål att 
verksamheten skall redovisa positiva resultat så länge det finansiella 
målet uppnås.  
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Positiva faktorer
Driftkostnaderna för samtliga verksamheter visar ett resultat på 
+28,3 mnkr. Det positiva resultatet kan framförallt härledas till fastig-
hetsnämnden men även kommunstyrelsen, fritidsnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden.

•  För kommunstyrelsen beror överskottet framförallt på reavinst vid 
markförsäljning, tidsförskjutna projekt, medel till bredbands-
utbyggnad inte har kunnat utnyttjas, lägre kostnader för företags-
hälsovården m.m.

•  För fastighetsnämnden beror överskottet framförallt på lägre  
energikostnader, lägre underhållskostnader m.m.

•  För fritidsnämnden beror överskottet framförallt på program-
område ”föreningsbidrag” som redovisar ett överskott på 1,1 mnkr.

Negativa faktorer 
Skatteintäkterna har blivit totalt 10,0 mnkr sämre än budgeterad nivå 
(en mycket liten avvikelse). Avvikelsen beror framförallt beror på att 
slutavräkning för 2014 blev -0,8 mnkr vilket är 5,4 mnkr sämre än 
preliminära beräkningar. SKL:s prognos för skattekraftsutvecklingen 
som låg till grund för budgeterad nivå var för högt uppskattad och 
skapar ett budgetmässigt underskott.
 Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-19 samt 2016-02-25 att 
tillföra Stiftelsen Gisleparken ett kapitaltillskott på totalt 5,0 mnkr. Ett 
arbete pågår för att se över och åtgärda den ekonomiska situationen 
för Stiftelsen Gisleparken.
 Pensionskostnaderna uppgick för 2015 till 86,6 mnkr (81,1 mnkr år 
2014). Denna kostnadsnivå är 4,6 mnkr högre än den budgeterade 
nivån och beror framförallt på ökade pensionsavsättningar. 
 Pensionskostnaden kommer att öka ytterligare i framtiden och för 
att klara denna ökning har Gislaveds kommun beslutat att respektive 
års resultat som genomsnitt skall uppgå till minst 15 mnkr.

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkterna och den 
kommunalekonomiska utjämningen som går åt till att täcka olika typer 
av löpande kostnader.
 Vid analys av Gislaveds kommuns nettokostnadsandel framgår att 
nettot av verksamhetens intäkter och kostnader under 2015 tog i an-
språk 98,5 procent av skatteintäkterna. Jämförande siffra för 2014 var 
99,4 procent vilket innebär en förbättring i förhållande till föregående 
år. 
 Skatteintäkterna ökade under 2015 med 3,4 procent och netto-
kostnaderna ökade med 2,43 procent.
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 Nettokostnadernas lägre ökningstakt 2013 och 2015 beror till viss 
del på att kommunen då erhöll återbetalning från AFA. Utan denna 
återbetalning hade nettokostnadsökningen varit i nivå med skatte-
ökningen.

Kostnads- och intäktsutveckling

Förändring i % 
2011 – 2015

Snitt per år  
i %

Förändring  
i % 2015

Intäkter 27,1 5,4 15,6

Kostnader 12,6 2,5 4,4

Nettokostnader  8,8 1,8 2,4

Skatteintäkter +  
generella statsbidrag  8,1 1,6 3,3

Kostnader 
För 2015 uppgick personalkostnaderna till 1 226 mnkr vilket motsva-
rar 66,1 procent (65,3% år 2014) av de totala verksamhetskostnader-
na. Av 2015 års personalkostnader utgör lönekostnaden 1 202 mnkr 
(inkl. personalomkostnader) vilket är en ökning med 60 mnkr eller 
5,3% i förhållande till 2014. Förklaringen till den förhållandevis höga 
lönekostnadsökningen är att avtalsrörelsen för 2015 innebar en 
kostnadsökning med i genomsnitt 3,0% samt att antalet årsanställ-
da har ökat med 104. 
 Övriga större kostnadsslag är varor/tjänsteköp 15% och fastig-
hetskostnader 6%.

Intäkter
Av intäkterna står skatteintäkterna för 80,1%, avgifter och ersätt-
ningar 11,9%, statsbidrag 7,7% och räntor 0,2%.

Skatteintäkter
Under perioden 2011 – 2015 har kommunens skatteintäkter ökat min-
dre än nettokostnaderna beroende på konjunkturutvecklingen i landet 
men även beroende på at kommunens driftkostnader har tillåtits 
öka.

Kommunalskattens utveckling

2011 2012 2013 2014 2015

Skatteförändring 0,5 -0,1 0 0,29 0

Skatteväxling 0 -0,33 0,34 -0,15 0

Kommunalskatt 22,08 21,65 21,99 22,13 22,13

År 2012 gjordes en skatteväxling i länet avseende länstrafik och 
kommunerna sänkte skatten med 0,33 %-enheter. År 2013 gjordes 
ytterligare en skatteväxling som avsåg Komhem (kommunal hem-
sjukvård). 
 Även år 2014 har det gjorts en skatteväxling avseende färdtjänst 
som överfördes till landstinget och för detta sänktes skatten med 
0,15 %-enheter.
 Den i riket genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2015 var 
20,65 kr.
 Med perspektivet en långsiktig kapacitet så har kommunen en 
sämre förutsättning i och med att i förhållande till genomsnittet är 
utdebiteringen högre och därmed kvarstår inte resursen att höja ut-
debiteringen ur ett jämförande perspektiv.

Årets investeringar 
Den samlade investeringsvolymen för 2015 uppgick till 70 mnkr vilket 
är en avsevärt lägre nivå än 2014 (178 mnkr).

Ovanstående diagram visar att skatteintäkterna för 2015 ökar mer än 
nettokostnaderna. En kostnadsökning som är högre än intäkts-
ökningen urholkar ekonomin på sikt och därför är det en positiv för-
ändring som sker 2015.
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Av den beviljade årsbudgeten (inkl. ombudgetering från 2014) på 134 
mnkr har 52% använts. 59 mnkr av de ej utnyttjade anslagen har av 
kommunfullmäktige beviljats ombudgeterade till 2016.
 Med utgångspunkt från de finansiella målen, ett resultat som ej är 
lägre än 15 mnkr, och att soliditetsnivån ej ska vara lägre än 73%, är 
2015 års investeringsnivå på en nivå som långsiktigt är hållbar. 
 Ur ett långsiktigt perspektiv är det av stor vikt att investerings-
nivån ej ligger över ca 85 mnkr om driftresultatet skall följa det finan-
siella målet att resultatet skall vara 15 mnkr/år. Skall investerings-
nivån vara högre än 85 mnkr måste det finansiella målet höjas.
 Ett annat viktigt mått vid analys av investeringsnivåer är skatte-
finansieringsgraden, som mäter hur stor andel av investeringarna som 
kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande 
driften är finansierad. 100% innebär att kommunen har skattefinan-
sierat samtliga investeringar som är genomförda under året och att 
kommunens långsiktiga handlingsutrymme därmed förstärks.
 Avskrivningsmedlen ingår i den del som har skattefinansierat in-
vesteringarna och bidrar därmed tillsammans med årets resultat till 
att skapa ett utrymme för investeringar. Förhållandet mellan investe-
ringsnivån och avskrivnings-/resultatnivån ger en indikation på om 
investeringsnivån leder till påfrestningar på skuldsättningen och där-
med indirekt verksamheternas tillgång till driftkostnadsmedel.

2013 2014 2015

Investeringsnivån, mnkr 146,3 177,8 69,8

Skattefinansierad del  
av investeringarna, % 76,3 48,4 157,9

Av tabellen framkommer att skattefinansieringen har vänt till att vara 
över 100%. En höjd nivå innebär att investeringsnivån ger förutsätt-
ningar till att förbättra det långsiktiga handlingsutrymmet.

Sammanfattning av ”resultat”
Utifrån rubriken resultat har kommunens långsiktiga förutsättningar 
förbättrats i och med att det finansiella målet är uppfyllt för år 2016. 
Som grund för detta påstående ligger att den av kommunfullmäktige 
antagna budgeten 2016 – 2020 visar ett genomsnittligt resultat för 
perioden 2015 – 2019 på +17 mnkr (inkl. upparbetat resultat på 36,3 
mnkr). 
 Det finansiella målet +15 mnkr som genomsnitt är därmed uppnått 
för perioden 2015-2019.
 Ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att investeringsnivån ej 
ligger över 85 mnkr/år. Om investeringsnivån blir högre än denna 
nivå måste det finansiella målet avseende resultat höjas för att en 
bibehållet god ekonomisk hushållning skall kvarstå. 
 Att enbart 52% av investeringsanslagen har förbrukats är inte bra i 
och med att det skapar ett sämre planeringsutrymme av de ekono-
miska resurserna. I planeringen hade ej utnyttjade resurser kunnat 
användas till andra investeringar. Budgetering av investeringar måste 
förbättras ytterligare för att investeringar budgeteras till rätt nivå och 
under rätt år.
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 KAPACITET   

KONCERNEN

En viktig parameter för att avläsa koncernens långsiktiga kapacitet 
är att se på utvecklingen av soliditeten. Soliditeten påverkas av en 
förändrad balansomslutning och hur resultatet utvecklas över tiden.
Koncernens soliditet har återigen försämrats och uppgår till 56,5%. 
Denna försämring beror framförallt på försämrad soliditet för kom-
munen samt Gislaveds Energi.

% 2013 2014 2015

Kommunkoncernens soliditet 58,8 56,8 56,5

 Gislaveds kommun 76,2 70,2 68,8

 AB Gislavedshus 25,4 29,6 32,2

 Gislaved Energi AB 47,5 49,9 46,8

 Gislaveds Industrilokaler AB 87,0 88,0 82,0

 A-Ringen AB 22,0 22,0 25,0

 Gislaved Näringsliv AB 16,3 11,9 31,8

 Stiftelsen Isabergstoppen 56,6 51,0 51,5

 Stiftelsen Gisleparken 0 0 17,5

 Stiftelsen Torghuset -20,0 -17,0 -10,1

Det är av stor vikt att de olika bolagen som ingår i koncernen har en 
god soliditet. I annat fall riskerar kommunen såsom ägare att få till-
skjuta medel om bolagen får finansiella svårigheter.

Skuldsättning
Koncernens långfristiga skulder uppgår för 2015 till 527 mnkr vilket 
är en ökning i förhållande till 2014 då skulden var 491 mnkr. 
 Av koncernens samlade långfristiga skulder återfinns 59,6 procent 
i AB Gislavedshus, 15,4 procent i Gislaveds kommun, Gislaved Energi 
AB 16,9 procent samt Stiftelsen Isabergstoppen 4,6 procent.
 Den sammanvägda bilden av kapaciteten för ”koncernen” är att 
den har försämrats något men är fortsatt god vilket bl a kan avläsas 
av jämförelsen med soliditeten för rikets kommunala koncern var 
40,2% år 2014.

KOMMUNEN

Målsättning:
•  För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk 

hushållning har kommunfullmäktige fastställt att ett av de finansiella 
målen ska vara att Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 
2015 – 2019 ska, som genomsnitt, inte vara lägre än 73 procent.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. 
Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen 
själv äger dvs. hur stor del det egna kapitalet utgörs av de totala till-
gångarna.
 Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga resul-
tatet eller förändringen av det egna kapitalet, dels tillgångsökningen. 
Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna 
kapitalet. En sänkt soliditet jämfört med utgångsläget innebär en 
ökad lånefinansiering och på sikt högre finansiella kostnader.
 Kommunens värde på tillgångarna har under 2015 ökat med 95 
mnkr (6,7%) medan skulderna har ökat med 49 mnkr (11,8%). Det 
egna kapitalet ökade med 24,9 mnkr (2,5%). Soliditeten sjönk där-
med med 1,4 procentenheter från förgående år och uppgick 2015 till 
68,8 procent. 
 När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som ansvars-
förbindelse (614,1 mnkr) uppgår soliditeten till 27,9 procent. 

UTVÄRDERING AV KOMMUNENS EKONOMISKA STÄLLNING



21

UTVÄRDERING AV KOMMUNENS EKONOMISKA STÄLLNING

 Detta visar en något försämrad grundekonomi beroende på att till-
gångsmassan har ökat mindre än ökningen av den totala skuldnivån. 
Beaktas däremot den sänkta pensionsskulden är grundekonomin 
oförändrat god.

Soliditet, % 2013 2014 2015

Soliditet 76,2 70,2 68,8

Soliditet inkl. totala  
pensionsskulden 25,5 25,5 27,9

Genomsnittet för landets kommuner 2014 var en soliditet på 47,6%. 
Inklusive pensionsskulden uppgick soliditeten i rikets kommuner till 
20,6 procent.

Skuldsättning, % 2013 2014 2015

Totalt skuldsättningsgrad 23,8 29,8 31,2

Varav avsättningar 3,1 3,0 2,8

Varav kortfristiga skulder 20,7 23,5 24,6

Varav långa skulder 0 3,3 5,8

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital 
brukar benämnas skuldsättningsgrad vilket är motsatsen till soliditet.
 Den totala skuldsättningen har ökat under perioden 2013 – 2015 
vilket försämrat kommunens ekonomiska förutsättningar. Skulderna 
har totalt sett ökat med 164 mnkr men tillgångarna har ökat med 199 
mnkr under åren 2013 – 2015. Det egna kapitalet har ökat mindre än 
skuldökningen vilket förklarar den försämrade soliditetsnivån. 

Långfristiga skulder 
Med långfristiga skulder menas skulder som har en löptid över ett år.
 Kommunen har år 2015 långfristiga skulder på 70 mnkr (tillkommer 
30 mnkr som kortfristig skuld vilket förfaller under 2016) vilket är en 
ökning med 30 mnkr i förhållande till 2014.
 Det finns en post som investeringsbidrag under långfristiga skulder 
motsvarande 11,1 mnkr vilket bokföringsmässigt ligger som en lång-
fristig skuld fram till dess att skulden skrivs av.

Avstämning av det finansiella målet ”soliditet”

mnkr föreg. 2015 2016 2017 2018 2019

Finansiellt mål 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0

Budgeterat resultat 71,0 69,8 67,9 68,5 69,4

Redovisat resultat 68,8

Avvikelse mot  
finansiellt mål +8,2 -4,2

Periodens genom-
snittliga soliditet % 70,5

Sammanfattning av ”kapacitet”
Utifrån rubriken kapacitet kan kommunen på sikt skapa en bibehållet 
god kapacitet om soliditetsmåttet ökar till 73%. Det finansiella målet 
uppnås ej för 2015. 
 Den av kommunfullmäktige antagna budgeten 2016 – 2020 visar 
ett genomsnittligt resultat för perioden 2015 – 2019 på 70,5% (inkl. 
upparbetad soliditet). 
 Det finansiella målet 73% som genomsnitt uppnås ej för perioden 
2015 – 2019.
 En låg skuldsättning innebär att av skatteintäkterna har en förhållan-
devis stor andel kunnat fördelas till kommunens olika verksamheter. 
 I och med att soliditeten har sjunkit innebär det att Kapaciteten har 
försämrats under 2015 men kvarstår på en hög nivå.
 I det kommande budgetarbetet krävs ett fortsatt stort fokus på att 
åter ställa soliditetsnivån till 73%. För att klara detta måste resultat-
nivån förbättras ytterligare därför att investeringsnivån historiskt varit 
för hög.

 RISK  

KONCERNEN

En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen på kort och 
medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att 
möta finansiella problem. Koncernen bör upprätthålla en sådan be-
talningsförmåga att man kan betala sina löpande utgifter utan att 
behöva låna kortsiktigt.
 Ett mått som visar den kortsiktiga betalningsförmågan är kassa-
likviditeten.
 Koncernen redovisade 2015 en kassalikviditet på 73% vilket är av-
sevärt högre än 2014. Förbättringen beror på att kommunens om-
sättningstillgångar har ökat mer än de kortfristiga skulderna.

% 2013 2014 2015

Kassalikviditet 61,1 58,6 73,0
 
Utöver de bokförda likvida medlen fanns vid årets slut en outnyttjad 
checkkredit på 100 mnkr för koncernen. 
 En av de mer övergripande riskerna för koncernen är ränteutveck-
lingen avseende låneskulden 527 mnkr. AB Gislavedshus är den del 
av koncernen som har störst låneskuld och därmed den enhet som 
har den största riskfaktorn i koncernen. 
 För Gislaveds kommun samt AB Gislavedshus är befolknings-
utvecklingen en större riskfaktor än för övriga delar av koncernen. 
 Den sammanvägda bilden av riksförhållandet för ”koncernen” är 
att den har förbättrats och är fortsatt god.

KOMMUNEN

Målsättning:
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hus-
hållning krävs en balanserad likviditet, samt att kommunfullmäktiges 
beslut om internkontroll efterlevs.

Kassalikviditet 
Likviditeten som beskriver kommunens betalningsförmåga på kort 
sikt kan visas som omsättningstillgångarna i relation till kortfristiga 
skulder, kassalikviditet. Om måttet är 100 procent innebär det att 
omsättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna. 
Desto lägre tal desto större är risken att likviditetsbrist uppstår.

Kassalikviditet, % 2013 2014 2015

Inkl. semesterskuld 49,0 43,1 59,8

Exkl. semesterskuld 68,8 55,4 76,6

I kommunens kortfristiga skulder (totalt ca 346 mnkr) ingick en semes-
terlöneskuld på ca 76 mnkr som troligen inte kommer att omsättas 
under det närmaste året. Om man bortser från semesterlöneskulden 
uppgick kommunens kassalikviditet till 76,6 procent år 2015. 
 Kassalikviditeten har förbättrats sedan förgående år vilket framför-
allt beror på att kortfristiga skulder har ökat avsevärt mindre än ök-
ningen av omsättningstillgångar. 
 Utöver likvida medlen hade kommunen en outnyttjad checkkredit på 
60,5 mnkr vid årets utgång (100 mnkr för kommunen och dess bolag).
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Finansiell risk
Kommuner som har lån brukar analysera riskförhållandet utifrån om 
lånen har bunden eller rörlig ränta. Ytterligare en riskaspekt är när 
lånen förfaller till betalning i och med att det då finns en teoretisk risk 
för att inte kunna teckna nya lån.
 För Gislaveds kommun är dessa risker ytterst små. I och med att 
kommunen inte har några lån med rörlig ränta finns inte denna risk.
Tidsplanen för när lånen (100 mnkr) skall slutbetalas läggs ut över 
tiden för att inte lånen skall förfalla samtidigt och för att kommunen 
därmed inte ska drabbas av risken att ej erhålla några förnyade lån. 
Denna risk är även extremt låg i och med att kommunen är delägare 
av Kommuninvest i Sverige AB.

Kommunens lånebild, % 2013 2014 2015

Lån med: 

– rörlig ränta 0 0 0

– bindningstid på 1 – 5 år 100 100 100

– bindningstid på 5 år > 0 0 0

Lånen förfaller till betalning:  

– andel som förfaller inom 2 år 100 50 70

– andel som förfaller inom 5 år 0 50 30

– andel som förfaller om 6 år > 0 0 0

Borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser
Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till 453 mnkr. 
Åtagandena avsåg till största delen kommunens bolag. Belopps-
mässigt fördelar sig åtagandena enligt nedan:

Typ av gäldenär, mnkr 2013 2014 2015

Kommunägda företag 429,2 437,4 450,2

Förlustansvar föreningar 2,9 3,0 2,7

Förlustansvar egna hem 0,3 0,2 0,1

Total borgensförbindelse 432,4 440,6 453,0

Borgensåtagandet har ökat med 12,4 mnkr under 2015 vilket framför-
allt beror på att Gislaved Energi AB har ökat sin långfristiga skuld 
som följd av investeringar i framförallt fjärrvärme. Även Stiftelsen 
Isabergstoppen har fått en höjd borgensnivå för diverse investeringar.
 Borgensåtagandet per invånare uppgick 2015-12-31 till 15,8 tkr, 
vilket är 0,5 tkr högre än för 2014. 
 För 2014 var det vägda genomsnittet för landets kommuner 22,7 
tkr per invånare.
 Som övriga ansvarsförbindelser finns även pensionsförpliktelser 
intjänade före 1998 till ett belopp om 614,1 mnkr inkl. löneskatt. 

Pensionsåtaganden
Kommunens totala pensionsskuld uppgick vid utgången av 2015 till 
689,4 mnkr inkl. löneskatt och återfinns under posterna ”avsättning till 
pensioner”, ”kortfristiga skulder” samt ”poster inom linjen” i balans-
räkningen. 
 Pensionerna som är intjänade före 1998, exklusive särskild avtals- 
och visstidspensioner, redovisades som ansvarsförbindelse under 
rubriken ”poster inom linjen”.
 Under rubriken avsättningar återfanns de pensioner som var in-
tjänade fr.o.m. 1998 och framåt, samt särskilda avtals- och visstids-
pensioner.
 Som kortfristig skuld återfanns den avgiftsbestämda ålderspensio-
nen enligt KAP-KL (Kollektiv Avtals Pension – Kommuner och Lands-
ting) inkl. löneskatten.
 Räntekostnader på den genomsnittliga pensionsskulden uppgick 
till 132 tkr och redovisas under finansiella kostnader. Under 2015 
finns ingen kostnad som följd av sänkt diskonteringsränta (RIPS).

Total pensionsskuld, mnkr 2013 2014 2015

Kortfristig skuld 45,2 47,0 51,8

– varav löneskatt 8,8 9,2 10,1

Avsättning 21,4 23,4 23,5

– varav löneskatt 4,2 4,6 4,6

Ansvarsförbindelse 650,1 628,8 614,1

– varav löneskatt 126,9 122,8 119,9

Summa pensionsskuld 716,8 699,3 689,4

Finansiella placeringar 0 0 0

Totala förpliktelser – placeringar 716,8 699,3 689,4

I förhållande till år 2013 har pensionsskulden sjunkit med 27,4 mnkr 
vilket framförallt beror en sänkt ansvarsförbindelse. Under åren 
2010 – 2012 har kommunen genomfört partiell inlösen avseende an-
svarsförbindelsen med 40 mnkr.
 Hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (fr.o.m. 1998) 
disponeras av den anställde för eget val av förvaltare.
 Pensionskostnaden för lön utöver 7,5 basbelopp och för efter-
levandepension har lösts med särskilt tecknade försäkringar. 
 Total pensionskostnad inkl. särskild löneskatt som har belastat  
resultaträkningen 2015 uppgick till 86,6 mnkr. 

Pensionskostnader, mnkr 2013 2014 2015

Pensionskostnad (inkl. löneskatt) 84,8 81,1 86,6

Prognosen för de närmsta tre åren är att kostnaden för pensions-
utbetalningar inkl. löneskatt kommer att öka 4 – 6 procent per år.
 Uppgifterna om pensionsåtaganden baseras på beräkningar gjorda 
av Skandia, bank och försäkring per 2015-12-31. Aktualiseringsgraden 
för beräkningen uppgår till 99 procent. Detta innebär att för de per-
soner där alla pensionsgrundande tider ej är färdigutredda (1%) är 
den pensionsgrundande tiden uppskattad. 
 Långsiktigt innebär dessa pensionsåtaganden en risk och är en 
generationsfråga. Genom att betala ut hela den avgiftsbestämda 
ålders pensionen, partiell inlösen samt att försäkra bort lönedelarna 
över 7,5 basbelopp och efterlevandepensionen reducerades risken 
något. För att klara framtida pensionsåtaganden har Gislaveds kom-
mun beslutat att det finansiella målet skall vara 15 mnkr/år som ge-
nomsnitt. De upparbetade resultatet kommer årligen att framgå av 
årsredovisningen vilket innebär att då pensionskostnaderna ökar i 
framtiden kommer hänvisning att göras till det upparbetade resulta-
tet och finansiella målet kan då sänkas.

Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd olika faktorer 
t.ex. konjunktursvängningar, befolkningsförändringar, volymföränd-
ringar m.m. Nedan beskrivs vilken ungefärlig inverkan några av 
dessa har.

mnkr

Löneökning med 1% 12,3

Utdebitering förändrad med 10 öre 5,7

Förändrade skatteintäkter vid en  
befolkningsförändring med 100 personer 4,7

Påverkan på ränteintäkter vid förändrad  
marknadsränta med 1% 1,0

1% höjd inflation och dess påverkan på  
externa kostnader exkl. personalkostnader 0,8

UTVÄRDERING AV KOMMUNENS EKONOMISKA STÄLLNING
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Intern kontroll

Kommunfullmäktige beslutade 2000-10-26 § 97 om intern kontroll för 
Gislaveds kommun.
 Enligt § 5 i ”Reglemente för intern kontroll för Gislaveds kommun” 
har respektive nämnd det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. 

Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:
•  En organisation upprättas för den interna kontrollen inom  

respektive verksamhetsområde
• Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

Respektive nämnd har lämnat in underlag som ger svar på: 
1. hur många kontrollmoment ingår i kontrollplanen
2. hur många av dessa har ett negativt kontrollsvar
3. förslag till åtgärder vid negativa kontrollsvar

Det finns inga oroväckande signaler i den internkontroll som har 
gjorts avseende 2015 även om det finns negativa kontrollsvar. De få 
negativa kontrollmoment som finns har en plan för åtgärder. Det är 
däremot viktigt att arbetet med internkontroll förfinas än mer.

Sammanfattning av ”riskförhållande”
Riskförhållandet har försämrats de senaste åren i och med en ökad 
låneskuld. För 2015 har riskförhållandet stabiliserats vilket bl.a. fram-
går av den förbättrade kassalikviditeten. 
 Utifrån rubriken riskförhållande samt med den målsättning som är 
satt i mål och budget 2016 – 2020, har kommunen goda förutsätt-
ningar att möta finansiella problem på kort och medellångt perspektiv. 
Den största risken är pensionsåtagandet med en skuld motsvarande 
689 mnkr. Om det finansiella målet, ett resultat som i genomsnitt 
uppgår till 15 mnkr/år, uppnås kommer pensionsåtagandet att kunna 
hanteras med bibehållet god ekonomisk hushållning. 
 Kommunens stora investeringsbehov kräver en aktiv ekonomistyr-
ning för att inte försämra de ekonomiska förutsättningarna. Om inte 
detta lyckas finns risken att kommunen måste låna ännu mer till in-
vesteringarna och därmed mindre driftanslag till verksamheterna.

 KONTROLL  

KONCERNEN

För att uppnå god kontroll över kommunkoncernen är uppsiktsplikten 
av stor betydelse.

Uppsiktsplikten genomförs genom att kommunstyrelsen genomför 
olika kontrollmoment. Dessa moment är t.ex.:
• olika överläggningar med bolagen
• bolag och stiftelser redovisar sina bokslut samt framtidsfrågor
•  bolag och stiftelser medverkar i kommunens mål och budget-

process
• lekmannarevisorerna granskar bolaget

Utöver kommunens finansiella mål är även kommunens personal-
politiska mål styrande för om kommunen uppnår god ekonomisk hus-
hållning och av den anledningen granskas även koncernens personal-
frågor.
 För de personalpolitiska målen är bl.a. heltid en rättighet och lägre 
sjukfrånvaro i fokus. Inom de kommunala bolagen och stiftelserna 
finns det fler heltider jämfört med kommunens verksamhet: 82% av 
de anställda arbetar heltid jämfört med 69% av de kommunanställda. 
De har även lägre sjuktal jämfört med kommunen och total sjukfrån-
varo i procent variera från 0 – 2,4% jämfört med kommunens utfall på 
5,3%. 
 Den sammanvägda bilden av kontroll för ”koncernen” är att den 
sker på ett bra sätt speciellt genom de återkommande möten som 
sker mellan kommunstyrelsen och bolag/stiftelser.

KOMMUNEN

Målsättning:
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk 
hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål och budget 2015 –  
2019. En god budgetföljsamhet och måluppfyllelse är en självklarhet.

Måluppfyllelse
En viktig del i uppföljningen av kommunen är att se hur väl kommunen 
uppfyllt de mål som finns fastställda. Nedan kommenteras de finan-
siella mål som är antagna för 2015. Redovisning av måluppfyllelsen 
för nämnderna finns under avsnittet ”uppföljning av övergripande 
mål” samt i respektive nämnds separata bokslutsrapport.
 Kommunens finansiella mål har sin utgångspunkt i kommunal-
lagens krav på god ekonomisk hushållning. Det innebär att ekonomin 
ska vara i balans, dvs. att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. 
Det egna kapitalet får inte minska. Kommunen ska därför aldrig låna 
till driftskostnader och lån till investeringar skall återbetalas under 
den ekonomiska livslängden.

Kommunfullmäktiges övergripande finansiella mål för verksamheten 
2015 var:
•  Resultatnivån under femårsperioden 2015 – 2019 ska uppgå till i 

genomsnitt minst 15 mnkr per år
•  Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2015 – 2019 ska, 

som genomsnitt, inte vara lägre än 73 procent.

Resultatet för 2015 blev +24,9 mnkr vilket innebär att resultatet har 
förstärkt arbetet med att uppnå det finansiella målet under perioden 
2015 – 2019.
 Utifrån att resultatet för åren 2016 – 2019 följer den av Kommunfull-
mäktige antagna budgeten 2016 – 2019 är det genomsnittliga resulta-
tet för närvarande +17,0 mnkr för denna period och målet är därmed 
uppnått. Detta förutsätter däremot att det görs budgetanpassningar 
fr.o.m. år 2017 med 30 mnkr.
 Soliditeten sjönk till 68,8 procent och ligger därmed under det  
finansiella målet och målet är inte uppnått för år 2015. Kommunens 
finansiella mål gäller för en femårsperiod (2015 – 2019) samt den upp-
arbetade soliditeten för tidigare år. Även om soliditetsutvecklingen för 
åren 2016 – 2019 följer den av Kommunfullmäktige antagna budgeten 
2016 – 2019 så uppnås inte det finansiella målet.

Budgetföljsamhet/prognossäkerhet
Ett mått som visar hur väl ekonomistyrningen fungerar i kommunen 
är budgetföljsamheten och prognossäkerheten. En god prognos-
säkerhet skapar möjlighet att korrigera eventuella ekonomiska för-
ändringar under året. 
 Totalt visade kommunen en positiv budgetavvikelse för 2015 på 
23,4 mnkr (2,2%), vilket är en högre positiv avvikelse än 2014. Den 
största enskilda positiva budgetavvikelsen är verksamhetskostnader 
(+28 mnkr). För kommunen som helhet har budgetavvikelsen för åren 
2013 – 2015 varit 1,7 procent som genomsnitt. 

Avvikelse totalt 2013 2014 2015

Årets resultat, mnkr +32,1 +10,6 +24,9

Avvik. årets resultat mot budget, mnkr +28,5 +9,0 +23,4

Budgetavvikelse/budgetomslutn. % 1,7 1,3 2,2

Budgetavvikelsen för verksamheten har för 2015 ökat till 2,2 procent. 
En hög budgetavvikelse är inget som eftersträvas i och med att an-
slagna medel ska användas till att uppfylla kvalitetskrav m.m. Att 
budgetavvikelsen är högre än 2014 beror framförallt på att det i 2015 
års resultat ingick 13 mnkr i extra intäkt från AFA. I 2013 års resultat 
ingick 27 mnkr. Utan AFA-pengar för 2015 hade budgetavvikelsen 
varit + 0,4%.
 2015 års avvikelse är onödigt stor men för det fortsatta arbetet 
med att uppnå de finansiella målen är avvikelsen av stor vikt. 
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I nedanstående tabell redovisas avvikelser mot årsbudget samt den 
helårsprognos som redovisades vid delårsbokslutet 2015-08-31.

Budgetavvikelse, mnkr
Budget-

avvikelse 
2014

Helårs-
prognos 

2015

Budget-
avvikelse 

2015

Kommunstyrelsen 8,2 3,5 2,7

Räddningsnämnden 0,6 0,5 1,4

Tekniska nämnden -0,1 0,1 0,9

Bygg- och miljönämnden -0,3 0,8 0,4

Socialnämnden 1,3 -23,6 -1,1

Fritidsnämnden 1,8 -0,2 2,0

Barn- och utbildningsnämnden 12,8 -4,2 3,3

Kulturnämnden 1,5 0,2 0,8

Fastighetsnämnden 5,8 3,8 17,9

Summa nämnder 31,6 -19,1 28,3

Finansförvaltning -12,2 18,2 5,2

– varav pensioner -4,2 0,0 -4,6

– varav avskrivningar 1,7 5,1 -4,1

Skatteintäkt o kom.  
ekonomisk utjämning -7,9 -8,7 -10,0

Finansnetto -0,9 1,5 1,4

Summa avvikelse 10,6 -8,1 24,9

En stor budgetavvikelse kan skapa en lägre tilltro till budgetarbetet 
om avvikelsen beror på återkommande överskott. En stor andel av 
2015 års budgetavvikelse beror på överskott av engångskaraktär 
och därmed inte på ett dåligt budgetunderlag. Det stora överskottet 
på finansförvaltningen beror på återbetalning från AFA med 13 mnkr.
 För en mer detaljerad genomgång av nämndernas resultat och or-
saker till budget- och prognosavvikelserna, hänvisas till respektive 
nämnds verksamhetsberättelse.

Personalpolitiska mål
För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet 
som arbetsgivare finns två personalekonomiska mål angivna i mål 
och budget 2015 – 2019. Nedan finns måluppfyllelserna beskrivna. 

1)  Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss 
som attraktiv arbetsgivare:

 – Utveckla processen kring lönebildning
2)  Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid  

en möjlighet.

Måluppfyllelse
Som helhet kan det konstateras att de personalpolitiska målen har 
relativt god måluppfyllelse. Vissa mål löper på flera år utifrån viljeinrikt-
ningen 2015 – 2019 i budgetdokument. Med detta som grund, och att 
vissa enstaka styrmått eventuellt inte är uppnådda eller delvis uppnått 
under 2015, är det personalpolitiska området som helhet uppnådda. 
Ytterligare beskrivning finns under avsnittet ”Personalekonomisk 
översikt och analys” samt i Personalbokslutet.

0
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Avstämning av balanskravet 
Enligt lagregeln om balanskravet ska intäkterna i kommunen överstiga 
kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger 
intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade 
egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast 
tre åren. Redan i förvaltningsberättelsen för det år då obalansen 
uppkommit ska anges när och hur regleringen ska göras.
 Realisationsvinster ska avräknas från resultatet innan avstämning 
görs.
 För 2015 uppgår det justerade resultatet till 21,9 mnkr vilket innebär 
att balanskravet uppnås.

Balanskravsavstämning, mnkr 2013 2014 2015

Årets resultat enligt resultaträkning 32,1 10,6 24,9

Samtliga Realisationsvinster -2,2 -5,3 -3,0

Realisationsvinst enligt undantags-
möjlighet

Realisationsförlust enligt undantags-
möjlighet 1,5

Orealiserade förluster i värdepappe

Återföring av orealiserade förluster  
i värdepapper

Årets resultat efter balanskravs-
justering 31,5 5,3 21,9

Medel till konjunkturreserv (RUR) -17,1 0 -6,9

Medel till pensionsreserv (RUR) -14,4 -5,3 -15,0

Disponering från RUR 0,0 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat* 0,0 0,0 0,0

*  Reservernas totala nivå presenteras under not för eget kapital.  
Det finns inga balanskravsunderskott från tidigare år.

God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hus-
hållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi 
på ett ansvarsfullt sätt.

Vad ska kommunen göra?
•  För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av  

betydelse för en god ekonomisk hushållning.
•  För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse 

för en god ekonomisk hushållning.
•  För personalpolitiken skall anges personalpolitiska mål för att 

skapa den attraktiva arbetsgivaren.

Gislaveds kommun har en God ekonomisk hushållning trots att det 
finansiella målet avseende soliditet ej uppnås år 2015. Att god eko-
nomisk hushållning kan hävdas beror på att de finansiella målen gäller 
för löpande femårsperiod och då blir resultatet 17,0 mnkr. Med nu-
varande långtidsplan blir soliditeten däremot bara 70,5% för perioden 
2015 – 2019 vilket måste åtgärdas i det kommande budgetarbetet. 
För verksamheterna finns mål som är utarbetade utifrån god ekono-
misk hushållning och som redovisas i detta material. 
 Det finns två övergripande personalpolitiska mål och dessa mål är 
styrande och arbetet med dessa löper på enligt plan.
 Kommunfullmäktige styr verksamheten utifrån tre prioriterade om-
råden och dess konkretiserade mål. Uppfyllelsen av dessa mål pre-
senteras under avsnitt ”Uppföljning av övergripande mål” och visar 
på en förhållandevis god måluppfyllelse.

UTVÄRDERING AV KOMMUNENS EKONOMISKA STÄLLNING



25

UTVÄRDERING AV KOMMUNENS EKONOMISKA STÄLLNING

0
60,9

Styrmått: 69 st

50

20

100

3514

 
0

57,5

Styrmått: 80 st

50

22

100

3424

Barns lärande Staden Gislaved

0
59,3

Styrmått: 27 st

50

8

100

136

Företagsklimat och näringslivssamverkan

Sammanfattning av ”kontroll”
Det förhållandevis stora överskottet för verksamheten (+28 mnkr) har 
till stora delar sin förklaring i engångsfaktorer. 
 Detta avsnitt visar att nämnder och styrelser arbetar med ekonomi-
styrning på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
 Det pågår ett aktivt arbete med budgetföljsamhet samt att över tid 
uppfylla de ekonomiska och personalpolitiska målen vilket värnar för 
att god ekonomisk hushållning kommer att bibehållas även i framtiden.
 Även det faktum att kommunen fram t.o.m. 2015 har upparbetat 
pensions- och konjunkturreservar motsvarande 122 mnkr visar att 
det bedrivs en god kontroll.

Sammanfattning 

För att kunna jämföra länets kommuners ekonomiska ställning har 
det under åren 1996 – 2014 gjorts en gemensam ekonomisk analys 
för länets samtliga kommuner. Av denna analys framgår av polärdia-
grammen att Gislaveds kommun har haft genomsnittliga förutsätt-
ningar (linjen med skala 3 är genomsnitt) att klara en fortsatt god 
kommunal service i jämförelse med länet men ur ett riksperspektiv 
har förutsättningarna blivit sämre för Gislaveds kommun.
 Gislaveds kommun har en likartad bild för år 2014 som år 2010. 
Fram till år 2012 försämrades diagrammet avsevärt men fr.o.m. år 
2013 har det skett en förbättring. Det är ”skattefinansieringsgrad av 
investeringar” som har försämrats vilket beror på osedvanligt stora 
investeringar de senaste åren.  

Den sammanfattande bilden av 2015 års finansiella situation är att 
Gislaveds kommun har en god grundekonomi, det finansiella mål 
”resultat” uppfylls men inte soliditetsmåttet. Den totala ekonomiska 
bilden har försämrats något som följd av att soliditetsmåttet inte 
uppnås under planeringsperioden. 
 2015 års resultat är bättre än det finansiella målet men utan åter-
betalning från AFA och utan höga statsbidrag för flyktingverksam-
heten, lågt fastighetsunderhåll mm hade resultatet varit alltför lågt.
 Av ytterst stor vikt är att den ekonomiska medvetenheten kvarstår 
de kommande åren och att planerade sänkta driftbudgetramar verk-
ställs.

Koncernen
En analys har gjorts i länet för att kortfattat beskriva de finansiella 
förutsättningarna som finns för Gislaveds kommunkoncern i förhål-
lande till övriga kommunkoncerner i Jönköpings län. 
 Detta görs genom att fyra viktiga nyckeltal jämförs för kommun 
och koncern för Gislaved mot övriga kommuner. 
 Den samlade bilden är att koncernen Gislaveds kommun har bäst 
ekonomiska förutsättningar i länet vilket framkommer av följande dia-
gram.

Gislaveds kommun 2010

Gislaveds kommun 2014

2014

Kommun Koncern

Linjen som markerar nr 3 visar snittet för länet och Gislaveds koncern 
hade bättre ekonomiska förutsättningar på alla områden förutom 
kassalikviditet. För 2015 har däremot kassalikviditeten förbättrats.
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Framtid

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun styr verksamheten med ett 
aktivt arbete utifrån planeringsmodellen som utgår från vision, prio-
riterade områden, konkretiserade mål, finansiella mål samt personal-
politiska mål.
 Den främsta utmaningen under den kommande planeringsperioden 
2016 – 2020 blir att klara de finansiella målen samtidigt som det finns 
behov av stora investeringar som under denna period planeras till 
494 mnkr.

För att klara en bibehållet god grundekonomi, en kvalitativt god verk-
samhet samt ett stort investeringsbehov är det nödvändigt att göra 
omstruktureringar av verksamheterna som sänker driftkostnaderna 
med ca 30 mnkr fr.o.m. år 2017. Omstruktureringar som ska göras 
samtidigt som troligtvis befolkningsantalet ökar.
 Gislaveds kommun har haft ytterst stora investeringar under 2000- 
talet och de är stora även under de kommande fem åren men något 
minskande. Stora investeringar undantränger resurser till drift av 
verksamheterna och därför måste det ständigt ske en avvägning 
mellan resultatets storlek och investeringarnas storlek. 
 Dessa framtida förutsättningar ställer krav på översyn av nuvarande 
verksamheter både avseende kvalitet och ekonomi. Gislaveds kom-
mun har i dagsläget en mycket hög kvalitet inom äldreomsorgen 
men även inom många andra områden.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

genomsnitt

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

mnkr

Nettoinvesteringar

2019 2020

78,4

99,3

146,3

177,8

69,8

137,5 132,5

77,9 76,3 69,8

110 110

 I förhållande till faktorer som styr kostnadsutjämningen i skatteut-
jämningssystemet har Gislaveds kommun fördelat förhållandevis 
stora resurser till framförallt förskola/skolbarnomsorg, grundskola 
samt äldreomsorgen vilket framgår av följande tabell.
 Nedanstående tabell visar hur kommunens kostnader år 2009 och 
2014 avvek i förhållande till den beräknade nivån för kommunens 
opåverkbara förutsättningar (strukturkostnader).

Verksamheter, mnkr 2009 2014

Förskola/skolbarnomsorg 16,0 7,2

Grundskola 15,6 13,0

Gymnasieskola 10,7 1,5

IFO -2,1 -2,7

Äldreomsorg 14,1 29,5

I förhållande till den beräknade kostnadsnivån som ligger till grund för 
kostnadsutjämningen motsvarar ovanstående tal en merkostnad med 
ca 48 mnkr för år 2014 vilket är en sänkning från 2009 med 6 mnkr.

UTVÄRDERING AV KOMMUNENS EKONOMISKA STÄLLNING

Ovanstående diagram visar det resultat som måste uppnås för att 
det finansiella målet ska bli som genomsnitt +15 mnkr/år.

Skolan är en digital och framtidsinspirerad lärmiljö för barn.
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PERSONAL

Personalekonomisk översikt och analys

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. För att 
uppnå de mål som kommunen har satt för sin verksamhet, behöver 
kommunen ta väl hand om sin personal och det innebär bland annat 
att aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa 
hälsosamma arbetsplatser.
 Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att vi 
ska lyckas i våra strävanden att skapa den goda verksamhet som med-
borgarna förväntar sig. Därför kan vi glädja oss över att det personal-
politiska arbetet drivs framåt med fokus på ledarskap, heltid, värde-
grundsarbete och hälsa.
 Det kommande generationsskiftet bland personalen ställer stora 
krav på att vi kan attrahera medarbetare med rätt kompetens för 
framtiden. Samtidigt måste vi vara flexibla och öppna inför nya orga-
nisationsformer och arbetssätt.

Personalekonomiska mått
Drygt 70% av kommunens kostnader är att hänföra till personalkost-
nader. Antal årsarbetare var 2 420 för 2015, en ökning med 104 års-
arbetare i jämförelse med 2014 (2 316).

Utfall i % 2012 2013 2014 2015

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 57% 57% 59% 64%

Andel män som  
arbetar heltid 91% 90% 89% 91%

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 29% 29% 28% 25%

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 4% 4% 5% 4%

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 14% 14% 13% 11%

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 5% 6% 6% 5%

Sjuk-
frånvaro Total sjukfrånvaro 4,4% 4,9% 4,9% 5,3%

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro  
(60 dagar eller mer)

49% 54% 55% 50%

2015 sker den största positiva ökningen under de senaste tio åren för 
kvinnors tjänstgöringsgrader. 69% av kommunens anställda arbetar 
heltid jämfört med målet att öka från 62,4%. Tidigare år har tjänst-
göringsgraderna för kvinnor rör sig marginellt. Mellan åren 2009 – 2012 
ser man en årlig förändring mot högre sysselsättningsgrad. Ingen för-
ändring skedde mellan åren 2012 – 2013. Det är främst personal inom 
kost, omsorg och vård, lokalvård som arbetar deltid.
 Sjukfrånvaron har ökat något till 5,3% från att ha varit oförändrad 
2013 – 2014 med sina 4,9%. Dessförinnan hade sjukfrånvaron minskat 
under fem år i följd. Det kan konstateras att trots en mindre ökning 
har Gislaveds kommun trots allt en låg sjukfrånvaro jämfört med andra 
kommuner. Målet på 4,8% nås av 5 av 9 förvaltningar, men ser man på 
hela kommunen så nås inte målet.
 Dock har andelen sjuka på 60 dagar eller mer minskat med 5 pro-
centenheter. 

Sjukfrånvaro av tillgänglig 
tid per åldersgrupp i % 2011 2012 2013 2014 2015

Totalt för 29 år och yngre 3,6 3,6 3,6 3,0 3,7

Totalt för 30 – 49 år 4,1 4,5 5,2 5,5 5,3

Totalt för 50 år och äldre 3,8 4,4 5,0 5,0 6,0

Totalt 3,9 4,4 4,9 4,9 5,3

Sjukfrånvaro av tillgänglig tid per kön % sjuk

Totalt för kvinnor 5,8

Totalt för män 3,1

Totalt 5,3

Medellönen i Gislaveds kommun uppgick till 26 312 kronor, det är inkl. 
timavlönade. Medellönen för kvinnor var 92 procent av männens, vilket 
är en positiv ökning jämfört med föregående år. De totala personal-
kostnaderna uppgår till 1 220 mnkr.
 I personalhandboken finns beskrivet kommunens policy om att varje 
lönesättande chef är skyldig att genomföra minst ett utvecklings-
samtal årligen. 79% av de svarande i en enkätundersökning uppger att 
de haft utvecklingssamtal. Endast på fritidsförvaltningen har 100% 
svarat att de haft utvecklingssamtal. Målet att alla ska ha utvecklings-
samtal nås inte.
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Under 2016 kommer arbetsgivaren att bättre kunna följa upp ge-
nomförandet av utvecklingssamtal då det kommer att finns andra 
tekniska förutsättningar för detta.

Mer detaljerad information finns redovisad i det separata personal-
bokslutet.

En flashmob i skolmatsalen av personalen tillsammans med estetiska 
programmets danselever.
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RESULTATRÄKNING

Budget Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2015 2015 2014 2015 2014

Verksamhetens intäkter 1 300 868 367 888 318 326 641 260 561 532

Verksamhetens kostnader 2 -1 730 491 -1 761 394 -1 686 597 -1 956 538 -1 860 199

Avskrivningar 3 -81 119 -85 260 -75 475 -119 595 -96 484

Verksamhetens nettokostnader -1 510 742 -1 478 766 -1 443 746 -1 434 873 -1 395 151

Skatteintäkter 4 1 216 485 1 211 999 1 170 060 1 211 999 1 170 060

Generella statsbidrag och utjämning 5 294 119 288 642 282 038 288 642 282 038

Finansiella intäkter 6 4 065 4 674 3 101 1 851 2 115

Finansiella kostnader 7 -2 448 -1 636 -811 -10 855 -12 053

Resultat före extraordinära poster 1 479 24 913 10 642 56 764 47 009

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0

Skatt 0 0 0 -7 652 -8 992

Årets resultat 1 479 24 913 10 642 49 112 38 017

KASSAFLÖDESANALYS

Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2015 2014 2015 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 24 913 10 642 49 112 38 017

Justering för av- och nedskrivningar 3 85 260 75 475 119 595 96 484

Förändring deponiavsättning 17 0 0 0 0

Förändring pensionsavsättning 16 65 1 978 65 1 978

Ökning/minskning andra avsättningar 0 0 2 624 8 673

Justering för övriga ej likvid påverkande poster 0 2 -29 063 -8 094

Realisationsvinst/förlust -2 808 -3 687 -2 808 -3 687

Medel från verksamheten före rörelsekapitalsförändring 107 430 84 410 139 525 133 371

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 -5 699 -14 045 -6 592 -14 502

Ökning/minskning förråd och varulager 11 -143 169 159 593

Ökning/minskning kortfristiga skulder 19 15 126 66 158 32 693 50 774

Kassaflöde från den löpande verksamhet 9 284 52 282 26 260 36 865

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i immateriella anläggningstillgångar

Investering i materiella anläggningstillgångar -77 605 -189 492 -115 473 -209 418

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 3 412 4 694 3 412

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 431 7 042 4 431

Investering i finansiella anläggningstillgångar -21 976 -40 -21 976

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 701 0 701

Kassaflöde från investeringsverksamheten -91 037 -177 796 -128 905 -209 418

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Nyupptagna lån 33 073 40 487 45 073 45 713

Amortering av långfristiga skulder -325 -87 -325 -87

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 10 0 0 0 0

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 748 40 400 44 748 45 626

Årets kassaflöde 58 425 -704 81 628 6 444

Likvida medel vid årets början 51 091 51 795 90 391 83 947

Likvida medel vid årets slut 109 516 51 091 172 019 90 391
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EKONOMI

BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2015 2014 2015 2014

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 1 851 1 987

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader o tekniska anläggningar 8 1 156 242 1 147 212 1 705 498 1 679 460

Maskiner och inventarier 9 100 336 100 454 123 577 125 890

Övriga materiella anläggningstillångar 0 0 200 863 191 227

Finansiella anläggningstillgångar 10 39 765 18 490 31 613 10 385

Summa anläggningstillgångar 1 296 343 1 266 156 2 063 402 2 008 949

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 11 3 341 3 198 5 739 5 898

Fordringar 12 94 342 88 643 120 047 113 455

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0

Kassa och bank 13, 14 109 516 51 091 172 019 90 391

Summa omsättningstillgångar 207 199 142 932 297 805 209 744

Summa tillgångar 1 503 542 1 409 088 2 361 207 2 218 693

EGET KAPITAL; AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 15 1 033 739 988 734 1 357 636 1 285 759

därav årets resultat 24 913 10 642 49 112 38 017

därav resultatutjämningsreserv 122 290 100 351 122 290 100 351

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 23 497 23 432 23 717 23 652

Andra avsättningar 17 18 784 18 784 51 499 48 875

Upplupen skatteskuld 0 0 836 2 674

Summa avsättningar 42 281 42 216 76 052 75 201

SKULDER

Långfristiga skulder 18 81 124 46 866 506 045 468 952

Kortfristiga skulder 19 346 398 331 272 421 474 388 781

Summa skulder 427 522 378 138 927 519 857 733

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 503 542 1 409 088 2 361 207 2 218 693

Panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden 20 453 002 440 358 14 323 14 711

Pensionsförpliktelser 21 614 114 628 838 614 114 628 838

Övriga ansvarförbindelser 0 0 17 000 17 000

Leasing 22 17 876 14 861 i.u. i.u.
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NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Försäljningsintäkter 28 735 30 473 148 524 127 575

Taxor och avgifter 104 961 109 875 95 638 100 768

Hyror och arrenden 38 154 39 104 194 542 187 864

Bidrag 144 970 91 259 144 926 91 104

Försäljning av verksamhet och konsult-
tjänster 48 088 42 285 48 088 44 546

Övriga intäkter 2 980 5 330 9 542 9 675

Summa verksamhetens intäkter 367 888 318 326 641 260 561 532

Jämförelsestörande intäkter

AFA, återbetalning år 2005 – 2008 13 041 0 13 041 0

Reavinster 2 974 5 330 i.u. i.u.

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Löner och sociala avgifter -1 156 429 -1 092 043 -1 198 120 -1 131 828

Pensionskostnader -70 310 -65 051 -72 566 -67 404

Inköp av anläggnings- och underhålls-
material -3 641 -4 285 -75 931 -70 233

Bränsle, energi och vatten -41 334 -42 990 -110 364 -100 842

Köp av huvudverksamhet -166 998 -156 085 -166 457 -155 430

Lokaler och markhyror -26 323 -26 257 -11 142 -11 070

Lämnade bidrag -67 989 -61 481 -67 989 -61 306

Övriga kostnader -228 370 -238 405 -253 969 -262 086

Summa verksamhetens kostnader -1 761 394 -1 686 597 -1 956 538 -1 860 199

Jämförelsestörande kostnader

Nedskrivningar/utrangeringar -2 705 -4 209 2 987 12 478

Not 3 Avskrivningar Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 -221 -41

Avskrivningar byggnader och  
anläggningar -54 620 -46 521 -87 212 -77 573

Avskrivningar maskiner och inventarier -27 935 -24 745 -35 149 -31 348

Nedskrivning/utrangering -2 705 -4 209 2 987 12 478

Summa avskrivningar -85 260 -75 475 -119 595 -96 484

Not 4 Skatteintäkter Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Preliminär kommunalskatt 1 212 434 1 171 533 1 212 434 1 171 533

Preliminär slutavräkning innevarande år 1 235 201 1 235 201

Slutavräkningsdifferens föregående år -2 220 -3 134 -2 220 -3 314

Mellankommunal inkomst utjämning 550 1 460 550 1 460

Summa skatteintäkter 1 211 999 1 170 060 1 211 999 1 170 060
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Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Inkomstutjämningsbidrag 238 252 228 638 238 252 228 638

Strukturbidrag 2 986 2 984 2 986 2 984

Införandebidrag 0 4 103 0 4 103

Kostnadsutjämningsbidrag 8 614 12 452 8 614 12 452

Regleringsbidrag -1 112 6 656 -1 112 6 656

Avgifter för LSS-utjämning -6 897 -18 542 -6 897 -18 542

Fastighetsavgift 44 636 45 747 44 636 45 747

Övriga statsbidrag 2 163 0 2 163 0

Summa generella stats bidrag och  
utjämning

288 642 282 038 288 642 282 038

Not 6 Finansiella intäkter Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Ränta likvida medel 82 216 113 342

Ränteintäkter kundfordringar 125 133 190 200

Borgensavgift 1 337 1 319 32 35

Övriga finansiella intäkter 1 140 161 50 1 484

Utdelning aktier 1 990 1 272 1 466 54

Summa finansiella intäkter 4 674 3 101 1 851 2 115

Not 7 Finansiella kostnader Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Räntekostnader, lån -485 -278 -9 609 -12 053

Övriga finansiella kostnader -1 019 -226 -1 114 -226

Ränta pensionsskuld -132 -307 -132 -307

Summa finansiella kostnader -1 636 -811 -10 855 -12 053

Not 8  Mark, byggnader och tekniska  
anläggningar Koncernen

tkr 2015 2014 2015 2014

Redovisat värde vid årets början 1 147 212 1 053 952

Investeringar 48 641 150 330

Försäljningar och utrangeringar -1 231 -3 276

Nedskrivning/utrangering -2 705 -4 364

Återförda nedskrivningar 0 0

Markvärde översyn anläggningar 2015 20 092 0

Omklassificering av anläggningar 60 894 -16 748

Avskrivningar -54 620 -46 521

Årets aktivering av pågående  
investeringar -73 966 -61 226

Redovisat värde vid årets slut 1 144 317 1 072 147

Pågående investeringar vid årets slut 11 925 75 065

Summa redovisat värde vid årets slut 1 156 242 1 147 212 1 705 498 1 679 460

Anskaffningsvärde 2 030 652 1 886 341

Ackumulerade avskrivningar och  
nedskrivningar -886 335 -814 194

Bokfört värde 1 144 317 1 072 147

Bokfört värde pågående investeringar 11 925 75 065

Summa bokfört värde 1 156 242 1 147 212 1 705 498 1 679 460

Avskrivningstider 0 – 50 år 0 – 50 år 0 – 60 år 0 – 60 år
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Not 9 Maskiner och inventarier Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Redovisat värde vid årets början 100 454 81 889

Investeringar 26 697 37 409

Försäljningar -392 -79

Nedskrivning/utrangering 0 155

Återförda nedskrivningar 0 0

Omklassificering av anläggningar 1 511 5 825

Avskrivningar -27 934 -24 745

Redovisat värde vid årets slut 100 336 100 454 123 577 125 890

Anskaffningsvärde 265 058 240 164

Ackumulerade avskrivningar och  
nedskrivningar -164 722 -139 710

Summa bokfört värde 100 336 100 454 123 577 125 890

Avskrivningstider 3 – 20 år 3 – 20 år 3 – 20 år 3 – 20 år

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Aktier 672 1 933

A-Ringen AB 100 100 100

Kommunsamköp AB 3 3 3

AB Gislavedshus 8 250 8 250 0

Gislaved Industrilokaler AB 1 100 1 100 1 100

Gislaved Energi AB 500 500 0

Gislaved Energiringen AB 50 50 0

Gislaved Näringsliv AB 50 50 50

Andelar 604 604 1 624 619

Andel i Kommuninvest ekonomisk  
förening 23 356 1 380 23 356 1 380

Bostadsrätter 703 1 404 703 1 404

Grundfondskapital 2 549

Smålands Turistråd 30 30 30

Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044 0

Stiftelsen Gisleparken 1 100 1 100 1 100

Stiftelsen Torghuset 375 375 375

Summa aktier och andelar 37 265 15 990 29 113 7 885

Långfristiga fordringar

Lån A-Ringen AB 3 059 3 059 3 059 3 059

Lån Stiftelsen Gisleparken 500 500 500 500

avgår osäkra fordringar -1 059 -1 059 -1 059 -1 059

Summa långfristiga fordringar 2 500 2 500 2 500 2 500

Summa finansiella anläggnings-
tillgångar

39 765 18 490 31 613 10 385

Gislaveds kommun har i november 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk före-
ning har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråk-
tagande av ovan nämnd borgenförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-
kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunens andel per 2015-12-31 av de totala 
förpliktelserna uppgick till 870 961 289 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 852 418 924 kr. 
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Not 11 Förråd Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Tekniska nämndens förråd 2 501 2 748 2 501 2 748

Asfaltskross tekniska 840 450 840 450

Övrigt, förråd 0 0 2 398 2 700

Summa förråd 3 341 3 198 5 739 5 898

Not 12 Fordringar Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Kundfordringar 15 631 19 578 23 306 23 927

Statsbidragsfordringar 25 473 7 630 25 473 7 630

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 20 970 15 471 36 581 32 063

Övriga kortfristiga fordringar 32 268 45 964 34 687 49 835

Summa fordringar 94 342 88 643 120 047 113 455

Not 13 Kassa och bank Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Kassa 103 74 242 233

Bank 109 413 51 017 171 777 90 158

Summa kassa och bank 109 516 51 091 172 019 90 391

Kommunen har en checkkredit på 60 mnkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.

Not 14 Koncernkonto Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Kommunens andel 109 411 51 095 109 411 51 095

Stiftelsen Gisleparken -5 872 -4 288 -5 872 -4 288

Stiftelsen Isabergstoppen 0 0 0 0

Gislaved Energi AB och  
Gislaved Energiring AB 19 243 125 19 243 125

AB Gislavedshus 40 145 34 499 40 145 34 499

A-Ringen AB 754 826 754 826

Gislaveds Industrilokaler AB 6 992 267 6 992 267

Gislaved Näringsliv AB 725 2 895 725 2 895

Summa koncernkonto 171 398 85 419 171 398 85 419

Not 15 Eget kapital Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Anläggningskapital 1 172 937 1 177 073 1 481 305 1 464 795

Rörelsekapital -139 198 -188 340 -123 669 -179 036

Summa 1 033 739* 988 734 1 357 636 1 285 759

varav pensionsbuffert 66 428 51 421 66 428 51 421

varav konjunkturbuffert 55 862 48 930 55 862 48 930

Fr.o.m. 2010 års bokslut ”öronmärks” en del av resultatet till en ”konjukturbuffert” och en ”pensionsbuffert” enligt Kommunfull-
mäktige beslut 2011-04-28 § 39. Kommunallagen har därefter förändrats med bla möjlighet till reservering av medel för att 
kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle (RUR). Lagändringen har inneburit att kommunfullmäktige 2014-01-30 § 3 beslutade 
om riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv, RUR. Beslutet innebär inga större förändringar i kommunens hantering 
av öronmärkning till ”konjunkturbuffert” och ”pensionsbuffert”. Beslut om att disponera medel från RUR sker i samband med 
hantering av budget och årsredovisning. * Utöver årets resultat är egna kapitalet justerat med 20 mnkr, se redovisningsprinciper.
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Not 16 Avsättningar för pensioner Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Specifikation – avsatt till pensioner

Särskild avtals-/ålderspension 8 686 8 406

Förmånsbestämd/kompl.pension 96 101

Ålderspension 9 154 9 385

Pension till efterlevande 973 965

Summa pensioner 18 909 18 857

Löneskatt 4 588 4 575

Summa avsatt till pensioner 23 497 23 432 23 712 23 652

Antal visstidsförordnande

Politiker 13 11 i.u. i.u.

Tjänstemän 0 0 i.u. i.u.

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning

Nya förpliktelser under året 23 432 21 454

varav

Nyintjänad pension 114 668

Ränte- och basbelopps uppräkning 152 175

Ändring av försäkringsteknisk grund 0 0

Pension till efterlevande 0 0

Övrig post 426 2 327

Årets utbetalningar -640 -1 578

Förändring löneskatt 13 386

Summa avsatt till pensioner 23 497 23 432 23 717 23 652

Aktualiseringsgrad 99% 99% i.u. i.u.

Not 17 Andra avsättningar Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Avsatt till återställande av deponi

Redovisat värde vid årets början 18 784 18 784

Nya avsättningar 0 0

Ianspråktagande avsättningar 0 0

Outnyttjade belopp som återförs 0 0

Förändring av nuvärdet 0 0

Summa andra avsättning 18 784 18 784 51 499 48 875
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Not 18 Långfristiga skulder Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Lån i banker och kreditinstitut 70 000 40 000 494 921 462 086

Förutbetalda intäkter som regleras  
över flera år

Anslutningsavgifter 3 490 472 3 490 472

återstående antal år (vägt snitt)

Investeringsbidrag 7 634 6 394 7 634 6 394

återstående antal år (vägt snitt)

Summa långfristiga skulder 81 124 46 866 506 045 468 952

Not 19 Kortfristiga skulder Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Leverantörsskulder 41 643 66 515 72 721 82 280

Personal, källskatt och arbets-
givaravgifter 41 369 37 825 43 805 40 196

Personal, pensionskostnader 41 675 37 861 41 894 37 861

Övertid och semester löneskuld 80 696 79 293 83 778 81 815

Förutbetalda skatteintäkter 2 019 10 144 2 019 10 144

Kalkning och landskapsvård 415 318 415 318

Förutbetalda intäkter 72 013 25 382 93 324 48 678

Upplupna kostnader 13 674 12 219 19 530 17 064

Moms 2 992 2 803 3 240 3 171

Skuld VA-kollektivet 0 0 0 0

Kortfristigt lån 30 000 40 000 31 270 41 270

Övriga skulder 19 902 18 885 29 478 25 984

Summa kortfristiga skulder 346 398 331 272 421 474 388 781

Not 20 Borgensåtagande Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Kommunägda bolag och stiftelser

AB Gislavedshus 320 631 326 825 0 0

Gislaved Energi AB 89 000 77 000 0 0

Stiftelsen Isabergstoppen 29 048 22 066 0 0

Stiftelsen Torghuset 11 500 11 500 11 500 11 500

Summa kommunägda bolag 450 179 437 391 11 500 11 500

Egnahem och småhus 151 244 151 244

Föreningar och övriga

Hestra Medborgarhus 733 791 733 791

Gislaveds Folkets hus 925 945 925 945

Anderstorps Folkets hus 1 014 1 031 1 014 1 031

Broaryd-Hestra Fiberförening 0 200 0 200

Summa föreningar och övriga 2 672 2 967 2 672 2 967

Summa borgensåtagande 453 002 440 358 14 323 14 711
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Not 21  Pensionsförpliktelser som ej tagits upp  
bland skulder och avsättningar Koncernen

tkr 2015 2014 2015 2014

Ingående ansvarförbindelse 506 066 523 164 506 066 523 164

Aktualisering 108 3 479 108 3 479

Ränteuppräkning -3 249 -3 707 -3 249 -3 707

Basbeloppsuppräkning 0 0 0 0

Ändringar av försäkringsteknisk grund 5 316 6 322 5 316 6 322

Pensionsutbetalningar -18 942 -19 428 -18 942 -19 428

Övrig post 4 918 -3 764 4 918 -3 764

Summa pensionsförpliktelse 494 217 506 066 494 217 506 066

Löneskatt 119 897 122 772 119 897 122 772

Utgående ansvarförbindelse 614 114 628 838 614 114 628 838

Not 22 Leasing Koncernen
tkr 2015 2014 2015 2014

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Minimileasingavtal

med förfall inom 1 år 4 864 3 557 i.u. i.u.

med förfall mellan 1 – 5 år 3 764 1 057 i.u. i.u.

med förfall senare än 5 år 0 0 i.u. i.u.

8 628 4 614 i.u. i.u.

Finasiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Nuvärdet av minimi leasingavgifterna

med förfall inom 1 år 2 314 2 077 i.u. i.u.

med förfall mellan 1 – 5 år 6 934 8 170 i.u. i.u.

med förfall senare än 5 år 0 0 i.u. i.u.

9 248 10 247 i.u. i.u.

Nya bilar till hemtjänsten i Smålandsstenar. Elin och Joel körs på el 
och släpper ut noll koldioxid med förnybart producerad el.

Mötesplats Kupan i Burseryd fick första Miljönär-märkningen i 
kommunen. Eva Johansson från tekniska med Margareta Eklund 
och kommunstyrelsens ordförande Marie Johansson (S).
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

DRIFTREDOVISNING

Budget Bokslut Avvikelse Använt % Bokslut
tkr 2015 2015 2014

Kommunstyrelsen 90 247 87 291 2 956 96,8 65 624

Överförmyndarnämnden 2 617 2 909 -292 111,2 2 329

Räddningsnämnden 31 504 30 132 1 372 95,6 30 462

Barn- och utbildningsnämnden 727 074 723 747 3 327 99,5 696 306

Tekniska nämnden 41 351 40 429 922 97,8 43 703

Socialnämnden 560 974 562 095 -1 121 100,2 557 308

Fritidsnämnden 37 623 35 667 1 956 94,8 35 172

Fastighetsnämnden 0 -17 939 17 939 -5 809

Kulturnämnden 28 671 27 861 810 97,2 25 412

Bygg- och miljönämnden 11 305 10 858 447 96,0 10 881

Summa nämnder 1 531 366 1 503 049 28 317 1 461 387

INVESTERINGSREDOVISNING

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
2015 2015 2014

Kommunstyrelsen 6 495 4 570 1 925 9 028

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0

Räddningsnämnden 7 628 3 836 3 792 200

Barn- och utbildningsnämnden 13 314 9 794 3 520 16 660

Tekniska nämnden 28 269 19 934 8 335 27 645

Socialnämnden 6 817 3 153 3 664 3 554

Fritidsnämnden 5 461 4 715 746 3 311

Fastighetsnämnden 64 490 22 608 41 882 113 714

Kulturnämnden 1 675 1 152 523 2 719

Bygg- och miljönämnden 66 0 66 925

Summa investeringar 134 215 69 762 64 453 177 756

därav

Skattefinansierad verksamhet 119 764 57 126 166 608

Avgiftsfinansierad verksamhet 14 451 12 636 11 148

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT

Budget Bokslut Totalt t.o.m.
tkr 2015 2015 2015

Nordinskolan, Smålandstenar 3 916 3 916 52 043

Nordinskolan, etapp 2 9 973 88 88

Glashuset, ombyggnad restaurang 5 173 2 148 55 644

Mariagården, ombyggnad kök 98 382 10 784

Läsplattor, barn- och utbildnings-
förvaltningen 6 850 3 897 24 446

Ventilation, Rönneljung Reftele 349 144 4 295

Skateanläggning, Smålandstenar 2 287 2 822 3 035

Räddningsfordon 3 500 3 363 3 363
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Ordförande 2015: Marie Johansson (S)
Förvaltningschef: Malin Aronsson
Andel av kommunens driftbudget: 5,9%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Bruttokostnad 112 676 118 306 118 536 -230

./, intäkter -47 052 -28 059 -31 245 3 186

Nettokostnader 65 624 90 247 87 291 2 956

Nettoinvesteringar 9 028 6 495 4 570 1 925

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Politiska ansvars-
områden 8 638 10 437 10 544 -107

Myndighetsutövning 739 21 14 7

Kommunledning 5 639 5 910 3 918 1 992

Personalenheten 8 247 10 785 9 705 1 080

Utvecklingsenheten 11 096 17 369 14 318 3 051

Mark- och exploate-
ringsenheten 907 4 008 4 803 -795

Ekonomienheten 18 583 17 924 21 174 -3 050

Kansli- och informa-
tionsenheten 8 577 10 286 9 100 1 186

IT-enheten 3 198 13 507 13 716 -209

Totalt 65 624 90 247 87 291 2 956

Uppgift
Kommunstyrelsen omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
revision, valnämnd, (tidigare även överförmyndare, som fr.o.m. 2015 
är egen nämnd) och kommunstyrelsens programområden: Politiska 
ansvarsområden, Myndighetsutövning, Kommunledning, Personal-
enheten, Utvecklingsenheten, Mark- och exploateringsenheten, 
Ekonomienheten, Kansli- och informationsenheten, IT-enheten och 
från 1 november 2015 Kontaktcenterenheten.
 Kommunallagen styr kommunfullmäktige och kommunstyrelsens 
verksamhet.
 Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten i ärenden 
”av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt”. Revisionen 
lyder direkt under kommunfullmäktige.
 Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kom-
munens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas och de 
kommunala företagens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för 
demokratiutveckling, samhällsutveckling inkl. miljö samt kommu-
nens ekonomi och organisation/arbetsgivarfrågor.
 Valnämnden ska enligt vallagen organisera och genomföra val och 
folkomröstningar.
 Överförmyndaren ska bevaka underårigas, funktionsnedsattas och 
äldre personers rätt i samhället samt att se till att de som inte klarar 
sina personliga angelägenheter eller sina ekonomiska problem får 
hjälp med detta.
 Kommunstyrelseförvaltningens sex enheter utgör stab och stöd till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden och får sina 
uppdrag – stadigvarande och tillkommande – av dessa. Kommun-
styrelseförvaltningen har både koncern- och kommunövergripande 
uppgifter. Kommungemensamma administrativa funktioner ingår 
också.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen anser att den i allt väsentligt och på ett positivt sätt 
har bidragit till god ekonomisk hushållning med kommunens resurser, 
då upphuvuddelen av målen har uppfyllts eller är aktiva som pågå-
ende eller är långsiktig verksamhet samt att en rad tillkommande 
uppdrag dessutom har kunnat genomföras. Detta har skett med god 
marginal inom ramen för erhållen budget.
 Kommunstyrelsen har haft 9 konkretiserade mål som kommunfull-
mäktige har gett i uppdrag till styrelsen. Kommunstyrelsen satte 25 
nämndsmål och 12 mål för interna processer, dvs. totalt 37 nämnds-
mål. Då många av de mål, som sätts för kommunstyrelsen och av kom-
munstyrelsen är av övergripande karaktär, leder de ofta till långa pro-
cesser. Andra är inte renodlade mål utan mera av aktivitetskaraktär, 
varför det är svårt att bedöma när de kan anses uppnådda.
 Det finns också kvar ett antal mål som blivit aktiva processer och 
som härrör från tidigare år. Till detta kommer också specifika upp-
drag som kommunfullmäktige eller styrelsen ger löpande under året, 
av olika skäl: av egen ambition eller som man måste ge till följd av om-
världsförhållanden. Samtliga utgår från eller kan relateras till kom-
munens övergripande mål, till de konkretiserade målen eller till de 
interna processerna.
 Samtliga mål och tillkommande uppdrag har tillsammans varit sty-
rande för styrelsens och förvaltningens verksamhet.

Av målen har:
•  2 konkretiserade mål och 16 nämndsmål uppfyllts/genomförts.
•  5 konkretiserade mål och 17 nämndsmål påbörjats, är kontinuerligt 

pågående eller blivit påverkade av externa eller interna omstän-
digheter på ett sådant sätt att de minskat i aktualitet och därmed 
i prioritet.

•  2 konkretiserade mål och 4 nämndsmål har inte genomförts.

Generellt gäller att mängden mål och ambitioner är i överkant i för-
hållande till de resurser som kommunstyrelsen disponerar, såväl vad 
gäller tid för politiskt deltagande i projekt och processer, som vad 
gäller förvaltningens möjligheter att bereda och stödja projekt och 
processer. Dessa har – med hänvisning till kommunstyrelsens sam-
ordnande roll – ofta påverkan på hela organisationens arbete.
 Det finns en stelhet i målstrukturens hantering, knuten till kalender-
året, som gör att omprioriteringar på nämndnivå inte kan leda till revi-
de ringar under löpande år, trots återkoppling. Detta leder till att den 
redovisade måluppfyllelsen blir sämre än vad som är realistiskt att för-
vänta. Ett sådant exempel är det konkretiserade målet ”Alla nämnder 
ska utbilda sin personal i FN:s barnkonvention”, som gäller för alla 
nämnder. Riktlinje för detta mål är att ett kommungemensamt utbild-
ningspaket skulle tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen. När 
kommunstyrelsen i delårsrapport 2 godkänner konstaterandet att 
detta inte varit möjligt att genomföra, hade det varit rimligt att sam-
tidigt föreslå kommunfullmäktige besluta att ta bort eller revidera 
målet, dvs. revidera i mål och budget-dokumentet. Resultatet blir nu 
att samtliga nämnder har en sämre måluppfyllelse än vad man själva 
kunnat påverka.

Barns lärande
Kommunstyrelsen har ett nämndsmål under barns lärande och det är 
att prioritera förebyggande verksamhet och det har delvis uppfyllts 
då Open Space genomförts med gymnasieungdomar under hösten. 
Kommunstyrelsen har inget styrmått under rubriken. 

NÄMNDSREDOVISNINGAR – KOMMUNSTYRELSEN
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Staden Gislaved
Kommunstyrelsen har ett flertal mål under ”Staden Gislaved” med 
blandad måluppfyllelse precis som hastighetsmätaren för styr-
måtten visar. Prioritera arbetet med E-samhället har bara delvis upp-
fyllts, där finns mer att göra. Handlingsplanen för marknadsföring 
följs och visar god måluppfyllelse, medan arbetet med att utbilda 
personalen i barnkonventionen inte är uppfyllt. 
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Företagsklimat och näringslivsamverkan
Kommunstyrelsen har flera mål under målområdet. De allra flesta 
målen är delvis uppfyllda och arbetet med att uppnå dem kommer att 
fortsätta under 2016. Målet att ”Gislaveds kommun ska förbättra sin 
placering i Svenskt näringsliv ranking” är inte uppfyllt då kommunen 
sjunker från plats 67 till plats 98.
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Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen redovisar för hela sin verksamhet ett överskott på 
2 956 tkr. Resultatet innehåller såväl positiva som negativa avvikelser 
mellan programmen/ansvarsområdena som inom dem. Tidsförskjut-
ning av projekt och uppgifter till följd av annan prioritering, tillkomman-
de uppdrag, förändrade externa förhållande och budgettekniska delar 
samt personalförändringar i form av tjänstledigheter, rekryterings-
vakanser och långtidssjukskrivningar är de tyngsta faktorerna. Över-
skottet skulle kunnat var 5 000 tkr större, men det har använts för att 
finansiera bidrag och avvecklingskostnader för Stiftelsen Gisleparken. 
Många avvikelser är av engångskaraktär eller har beaktats i 2016 års 
budget.
 Politiska ansvarsområden och Myndighetsutövning (valnämn-
den) visar ett underskott på sammantaget ca 100 tkr. Även här finns 
många poster som tar ut varandra. Kommunfullmäktige har över-
budgeterade lokalkostnader för sammanträdesrummen medan kapi-
talkostnader för inventarier och utrustning för de förtroendevalda 
blivit dyrare. Sammanträdeskostnaderna för kommunfullmäktige var 
för högt budgeterade medan kommunstyrelsens nämndverksamhet 
blivit ca 800 tkr högre än budgeterat. Det tillkommande närings-
utskottet, den nya arvodeskonstruktionen och att internkostnaderna 
för 1:e vice ordförandens arvodesdelar hos andra nämnder inte intern-
debiterats fullt ut 2015 har belastat verksamheten. Dessa kostnader 
möts av minskade avskrivningskostnader på läsplattorna och över-
skott på kommunfullmäktiges förfogande. Totala underskottet för 
kommunstyrelsen var 232 tkr. Valnämnden bidrar med ett litet över-
skott på 7 tkr.
 Kommunledning visar överskott med 1 992 tkr. Huvuddelen kom-
mer från det outnyttjade anslaget för bredbandutbyggnad, som inte 
kunnat utnyttjas till följd ändrade statliga villkor för offentlig bidrags-
givning. Entreprenörsregionen har även 2015 tagit ut halv avgift.
 Personalenheten har ett överskott på 1 080 tkr. Kommunhälsan 
visar liksom tidigare år överskott, nu med 432 tkr, bl.a. pga. av över-

budgetering inför nya regler för friskvårdsförmåner samt att sjuk-
skrivningar och tjänstledighet också bidrar. Anslaget för Fackliga 
företrädare som föregående år var överbudgeterat ger efter budget-
justering nu ett underskott med ca 400 tkr. Det centrala anslaget för 
omplaceringar och rehabilitering har i år gett ett överskott på 221, 
dvs. på samma nivå som föregående år av de ca 2 000 tkr som fanns 
i budget. Anslaget varierar mellan åren och är beroende på vilka 
insat ser som behövs. Långtidssjukskrivningar och tjänstledigheter 
inom personalenheten och lönefunktionen bidrar också till överskottet.
 Utvecklingsenheten visar ett överskott på 3 051 tkr. Vakanser och 
effekten av tidsförskjutna projekt påtaglig liksom effekten av yttre 
faktorer. Det senare märks i år särskilt inom verksamheter under 
Närings liv, som trots att utökade bidrag till GNAB och till nya projekt 
med totalt 1 014 tkr kunnat täckas genom outnyttjade anslag. I de 
nya projekten ingår Utrechtmässan och inflyttningskonceptet med 
ca 220 tkr, men som tagit mycken tid och kraft från andra planerade 
projekt, vars anslag därmed inte använts fullt ut.
 Turism hänförs också till näringslivsområdet, och även för turism-
samverkan har kostnaderna blivit lägre än budget, här med 493 tkr. 
Det beror huvudsakligen på vakanser som gjort att planerade pro-
jekt inom handlingsplaner för besöksnäringsstrategin inte startats 
som var tänkt. Översiktsplanearbetets förändrade inriktning och ge-
staltningsprogrammet, som inte hunnit genomföras, liksom vakans har 
gett överskott med ca 500 tkr. Konsultkostnader om 300 tkr till stöd 
för planeringen har därför tagits bort i 2016 års budget. Försenade 
projekt m.m. inom natur- och miljövård ger överskott med 383 tkr. 
Folkhälsoarbetet har genom omstrukturering av verksamhet, vakans 
och omorganisation av verksamheten inom förvaltningen gett över-
skott med 266 tkr.
 Mark- och exploateringsenheten visar ett underskott på 795 tkr. 
De största avvikelserna sammanhänger med (1 662 tkr). I övrigt finns 
ett antal över- och underskott på olika ansvar. Överskott finns t.ex. 
för administrationen, där tjänstledigheter och vakanser ger överskott 
medan kostnaden för anläggande av väg till Anderstorps stormosse 
och eftersläpande kostnader som utgrävningarna i Fållinge också 
hamnar på minussidan. Även skogen ger negativ avvikelse mot bud-
get eftersom planerad större avverkning har fått stå tillbaka för upp-
röjning efter årets storm och röjning på Gudrun- och Per-hyggen. 
 Ekonomienheten visar ett underskott på 3 050 tkr. Det negativa 
resultatet beror på kommunfullmäktiges beslut den 19 november 
2015 att täcka Stiftelsens Gisleparkens negativa egna kapital. Kapital-
tillskottet uppgår till 2 800 tkr och har utan lagts på Föreningsbidrag 
med finansiering genom kommunstyrelsens väntade totala positiva 
resultat i helårsprognos 1 och 2. Därutöver har bokats upp 2 200 tkr för 
avvecklingskostnader för stiftelsen, totalt 5 000 tkr. Utan denna kost-
nad hade resultatet varit +1 830 tkr. Konsulttjänster har inte nyttjats i 
planerad omfattning och att upphandlingsenhetens personakostna-
der blivit lägre till följd av tjänstledigheter och vakanser är de huvud-
sakliga förklaringarna till överskott inom enheten.
 Kansli- och informationsenheten har ett överskott på 1 186 tkr. 
Den största enskilda delen kommer från e-utvecklingen, där tidsför-
skjutningar och statsbidrag till projektanställd personal bidragit till 
överskott om 500 tkr. Informationsverksamheten visar också över-
skott till följd av rekryteringsvakans, stora informationsbehov i sam-
band med budgetprocess och flyktingsituationen samt Utrechtsats-
ningen inneburit att planerade aktiviteter i marknadsföringskonceptet 
har fått stå tillbaka. Kommunhusförvaltningen ger ett underskott 
med 170 tkr på grund av dyrare internserviceavtal och högre kapital-
kostnader.
 IT-enheten har totalt ett underskott på 209 tkr. IT-funktionen visar 
överskott med 406 tkr, kopieringsmiljön resp. televäxel/reception 
underskott med 61 tkr resp. 522 tkr. Verksamheterna uppvisar som 
helhet ekonomiska avvikelser men bakom dessa finns förändringar i 
verksamheten. Sjukskrivningar har lett till överskott på personal-
kostnader. Underhållsåtgärder i IT-miljön samt behov av kompetens-
förstärkning har lett till att kostnader för externa IT-konsulter har blivit 
300 tkr större. Underskottet i växel/reception hänger huvudsakligen 
samman med oförutsedda kostnader i samband med byte av tele-
fonleverantör från All-Tele till TDC. Turerna kring avtalsproblemen 
med All-Tele har lett till att växeln tagit en del extra kostnader.
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Investeringsredovisning

Under året har anlagts 4 laddstolpar, dvs. 8 laddplatser, i Smålands-
stenar, Hestra, Anderstorp och Gislaved (Stortorget nr 2). Kostnaden 
för laddstolparna blev dyrare, bl.a. pga. att uppsäkringar måste göras 
och att anläggningsarbeten har blivit mer kostsamma än beräknat.
 Mark- och fastighetsförvärv har gjorts för 3 499 tkr. Det största 
enskilda objektet är förvärvet av Anderstorps prästgård för 2 600 tkr. 
I byggnaderna ska efter viss renovering boende för ensamkomman-
de barn anordnas. Vissa mindre markförvärv har gjorts vid färjeläget 
i Sunnaryd och för GC-väg utmed Åbjörnsgatan.
 Markförsäljning har uppgått till 2 966 tkr. Tre (två 2014) bostads-
tomter – en i vardera Reftele, Smålandsstenar och Anderstorp – har 
sålts. Ca 5,7 ha (7,9 ha 2014) mark för industri och verksamheter har 
sålts. Bland de försålda objekten märks godsmagasinet i Smålands-
stenar, mark på Mossarps industriområde och på Ljungryen i Broaryd 
samt en tomt på Smålandia.
Det generella investeringsanslaget för MEX om 2 600 tkr har gett ett 
överskott om 1 732 tkr. För finansiering av ombyggnad av tomten  
Lådan 2 i Gislaved (vid Centrumrondellen) till parkering, återvinnings-
station och laddningsstation för elbilar har 868 tkr överförts till tekniska 
nämnden.
 Reinvestering: Investeringar har gjorts för att anpassa samman-
trädesrum och konferenslokal med systemet Lync (Skype for Busi-
ness). För övrigt har inga ytterligare reinvesteringsåtgärder genom-
förs utan överskottet hamnar på 200 tkr. 
 Centralt ägande av dator: Behovet av nya datorer och Ipads har 
varit större än väntat. 496 tkr mer än budgeterade 1 600 tkr har gått åt.
 Drifthall Räddningstjänsten har kostat ca 130 tkr mer än budge-
terat. Kommunen erhållit ett investeringsbidrag från MSB om 611 tkr, 
vilket gjort att projektet för 2015 gett överskott om 481 tkr.
 Microsoftlicenser: Inventering har gjorts av Microsoft-licenser, 
vilket genererat ett GAP eftersom kommunens utnyttjande låg något 
över innehavet av licenser.
 Centrala skrivare/kopieringsmiljön har utökats till att även om-
fatta fastighetsförvaltningen. Skrivar- och kopieringsmaskiner har 
därför köpts in och kompletteringar har även gjorts i kommunhuset. 
Underskottet blev 94 tkr.

Personal

Den 1 november 2015 hade kommunstyrelseförvaltningen totalt 71 
tillsvidareanställda, varav 13 män och 58 kvinnor. Därutöver var 3 män 
och 5 kvinnor, totalt 8, vikarier för någon av de tillsvidareanställda som 
var tjänstlediga. 3 män och 8 kvinnor, totalt 11 medarbetare, hade 
s.k. allmän visstidsanställning. Det är i första hand projektanställ-
ningar, på hel eller deltid, eller medarbetare som provar annat arbete 
men har en visstidsanställning i botten (de är inte dubbelräknade!) 
Totalt fanns således 90 personer anställda vid november månads 
början.
 Inom förvaltningen pågår ständigt förändringar av uppdrag och 
därmed påverkas tjänster och organisation. Under 2015 har ytterli-
gare enhet tillkommit genom att kontaktcenter inrättats från och 
med 1 november. Under tiden fram till maj 2016, då kontaktcentret 
ska öppnas i viss omfattning, görs anställningar och utbildning m.m. 
genomförs. Inrättandet av kontaktcenter påverkar även IT-enhetens 
organisation, som får en annan grundstruktur, även med tanke på 
framtidens förändrade uppdrag. Kansli- och informationsenheten 
berörs också av förändringen, liksom indirekt utvecklingsenheten, 
där tjänster har flyttats och anpassats, men även genom att nya 
uppdrag tillkommit. En sammanläggning av MEX- och utvecklings-
enheten skulle också utretts. I slutet av året beslutade dock kommun-
direktören att inleda en total översyn av kommunstyrelseförvaltningen 
med hänvisning till förändrade uppdrag och nya budgetdirektiv.
 Medarbetarenkäten 2015 visar på ett svagt sjunkande NMI (nöjd 
medarbetarindex) med 0,3 enheter till 3,97. Den faktor, som i tidigare 
medarbetarenkäter och hälsoenkäter under flera år varit påtaglig, är 
att det finns en upplevelse av hög grad av stress bland medarbetarna. 
Ett antal gemensamma åtgärder för underlätta hantering av stress har 

gjorts, men översyn av åtgärder i organisation, uppgiftsfördelning och 
arbetsflöden måste också göras, och det kommer att ingå som en 
del i arbetet med organisationsöversynen.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2012 2013 2014 2015

Sjuk-
frånvaro Total sjukfrånvaro 2,5 2,7 4,8 6,6

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 23,4 35,1 68,9 68,9

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Finns inget 
jämförbart  

resultat
76 85,3

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 88,0 90,9 93,0 95,1

Andel män som  
arbetar heltid 100 100 100 100

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 6,0 3,6 1,8 0

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 6,0 5,5 5,2 4,9

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 0 0 0 0

Resultat
Kommunstyrelseförvaltningens totala sjukfrånvaro uppgick 2015 till 
6,6%. Under de två senaste åren har en påfallande ökning skett från 
2,5% resp. 2,7% år 2012 och 2013. Långtidssjukskrivningarna ligger 
på exakt samma höga %-nivå som 2015, räknat i relation till det totala 
antalet sjukskrivningstimmar, som var 10 393 st.
 Gislaveds kommun har från och med 2015 antagit ett gemensamt 
styrmått vad gäller utvecklingssamtal, som innebär att 100% av alla 
tillsvidareanställda ska ha haft utvecklingssamtal med sin chef under 
året.

Analys och slutsatser
Förklaringen till den höga sjukfrånvaron ligger fortfarande i en hög 
andel av långtidssjukfrånvaro. Av det ökade antalet sjuktimmar har 
långtidssjukskrivningarna kvar sin andel, dvs. relationen till kort och 
medellånga sjukskrivningar består, medan totala relativa nivån på 
sjuktalen har stigit från 4,8% till 6,6%. Ökningen i total arbetstid mot-
svarade 4,8 årsarbetare medan ökningen i den totala sjukfrånvaron 
motsvarade 1,6 årsarbetare.
 Heltidsmåttet för kvinnor i förvaltningen har ökat under året från 
93% till 95%. Detta är en ökning om drygt 2 %-enheter. Sysselsätt-
ningstalet (100%) för männen är oförändrad sedan 2012.

Konceptmontern ”Living Gislaved” från emigrantmässan i Utrecht, 
användes igen på Affärsracet.



41

NÄMNDSREDOVISNINGAR – KOMMUNSTYRELSEN

Sjukfrånvaro
Ökningen av den totala sjukfrånvaron 2015 är proportionellt lika för-
delad mellan långtidssjukfrånvaro och övrig sjukfrånvaro. Långtids-
frånvaron är fortfarande för hög, och teoretiskt beräknat var totalt 3,6 
årsarbetare frånvarande på grund av långtidssjukskrivning. Liksom 
2014 finns bland dessa en handfull medarbetare med heltids- eller 
partiell sjukskrivning på grund av psyksosociala orsaker samt utmatt-
ningssyndrom. I gruppen långtidssjukskrivna finns även olycksfall och 
fysiska åkommor och som inte är arbetsrelaterade.

Utvecklingssamtal
Kommunstyrelseförvaltningen uppfyller inte styrtalet för utvecklings-
samtal under 2015. Ambitionen är givetvis att detta ska vara uppnått 
under 2016.

Heltid – deltid
Att antalet heltidsanställda kvinnor har ökat under året beror på att 
flertalet tjänster på Kommunhälsan har uppgraderats till heltids-
tjänster. Från och med 2016 ska alla tjänster inom förvaltningen i 
grunden vara heltid, Då borträknas de tjänster där den anställde har 
partiell sjukersättning och där arbetsgivaren med anledning av detta 
inte kan anställa på heltid eller anställda för specifika uppdrag/projekt.
 Det har varit ett mål kommunstyrelseförvaltningens jämställdhets-
plan 2014 – 2015 att såväl män som kvinnor ska ha heltidstjänster 
som grundbefattningar från och med 2016, vilket således kommer att 
uppfyllas. Samtliga män inom förvaltningen har heltidsanställningar, 
och för män har målet varit uppfyllt sedan 2012.

Personalförsörjning
Under åren 2016 – 2020 uppnår 12 medarbetare 65 års ålder, vilket är 
17% av det totala antalet tillsvidareanställda. De pågående genera-
tionsväxlingarna kommer naturligt att medföra omprövningar och 
förändringar i organisations- och tjänstestrukturer liksom vid all per-
sonalomsättning. Utmaningen för landsortskommuner ligger gene-
rellt i att kunna rekrytera personal med rätt komptens och erfarenhet 
vid varje tillfälle. Sedan gäller det att behålla medarbetarna tillräck-
ligt länge så att kontinuitet kan skapas för verksamheten, dvs. att 
personalomsättningen är rimlig.

Miljö

Under 2015 har ett nytt åtgärdsprogram för klimat- och energistrate-
gierna arbetats fram och kommer att antas början av 2016. I åtgärds-
arbetet har kommunstyrelseförvaltningen varit med och finansierat 
ett försök med att testa Ecopar som bränsle för tekniska förvaltningens 
arbetsmaskiner. Vidare har kommunens åtaganden i Green Charge, 
projektet för utveckling av laddinfrastruktur och elbilar, färdigställts. 
Kommunen har också under året beslutat att delta i fortsättnings-
projektet Green Charge 2, där arbetet kommer att breddas till att 
omfatta alla typer av förnybara drivmedel. Under sommaren 2015 
genomfördes i samarbete med kulturförvaltningen och tekniska för-
valtningen ett projekt med syfte att lyfta fram cykeln och cyklingens 
betydelse i samhället genom gatukonst av konstnären Roadsworth 
på gång- och cykelvägarna.
 Vindkraftfrågorna av har varit i fokus under 2015, då tillstyrkans-
processer för tre olika parker varit aktuella. E.ON:s vindkraftspark 
Palsbo och Vattenfalls vindkraftspark Grönhult tillstyrktes av kommu-
nen medan tillstyrkansprocessen för Kraftös park Tranhult avbröts, 
eftersom bolaget drog tillbaka sin ansökan. Under slutet av året upp-
fördes och driftsattes vindkraftparken Klämman utanför Reftele. I 
denna är kommunen delägare via Gislaved Energi AB.
 När det gäller den framtida avfallshanteringen pågår ett utveck-
lingsarbete mellan sex kommuner i Jönköpings län kring en gemen-
sam organisation för avfallshantering, inom vilken avsikten är att införa 
en fastighetsnära insamling av bland annat matavfall. Ett inriktnings-
beslut att delta i denna samverkan togs under året. Arbetet med den 
interna avfallshanteringen i den kommunala organisationen har under 
året syftat till att fortsatt stötta verksamheterna i införandet genom 
att utifrån gjorda erfarenheter göra en översyn av rutinerna och att 

överföra avfallshanteringen från att vara ett utvecklingsprojekt till 
pågående verksamhet.
 Ytterligare fyra leksaksbytardagar har genomförts under 2015 i 
samarbete med Retoy AB, och därmed har projektet slutförts.
 I det regionala miljömålsarbetet antogs ett nytt gemensamt åt-
gärdsprogram i länet, Hälsans miljömål. I detta finns flera stora åtagan-
den för kommunerna, bland annat när det gäller att ha kontroll över och 
minska kemikalieanvändningen. Ett kommunalt utvecklingsarbete 
när det gäller kemikalier påbörjades därför under hösten. Kemikalier i 
vardagen var också ämnet för den miljöombudsutbildning som genom-
fördes för ett 70-tal miljöombud. Föreläsare var Ethel Forsberg, f.d. 
generaldirektör för Kemikalieinspektionen.
 Förorenade områden utgör ett av kommunens största miljöpro-
blem, och flera objekt har varit aktuella under året. Åtgärdsförslag för 
återställning av Västbo Transports tidigare anläggning i Smålands-
stenar har tagits fram, och ett förslag till växtsanering av ett förorenat 
markområde i Anderstorp har utarbetats. Vidare har kommunen er-
hållit statsbidrag för huvudstudie till efterbehandlingen av Lacko i 
Anderstorp. Bygg- och miljönämnden är huvudansvarig för detta, och 
kommunstyrelseförvaltningen deltar i arbetet. Samtidigt pågår också 
ett arbete för att samordna efterbehandlingsarbete kring Anders-
torps ån tillsammans med Nissans Vattenråd, länsstyrelsen och 
Gnosjö kommun.
 Under året gjordes omfattande arbete för att hantera Vatten-
myndighetens samråd om förslag till förvaltningsplan för perioden 
2015 – 2021. Skarp kritik riktades mot förslaget från många håll, vilket 
medförde att planen inte antogs av Vattenmyndigheten utan har 
överförts till regeringen för prövning. Diskussionerna kring vatten-
skyddsområde för Bolmen fördes under året vidare med Sydvatten 
AB, som genomförde ett offentligt samråd kring planerna. Kommun-
styrelseförvaltningen har varit fortsatt delaktigt i arbetet med den 
kommunala VA-planeringen, som under året resulterat i en antagen 
VA-policy och ett förslag till VA-plan. Kalkningsverksamheten har 
genomförts som planerat, och ansökan har gjorts till mark- och miljö-
domstolen angående regleringen av Rasjön.
 LONA-projektet Närnaturguider slutredovisades under våren. Syftet 
med projektet är att locka kommuninvånarna ut i naturen. Sju guider 
med tips på tätortsnära utflyktsmål har tagits fram och spridits till 
bibliotek, bokbuss, SFI, föreningar, turistbyråer, affärer, idrottsanlägg-
ningar med mera. Under hösten har också en förstudie om förutsätt-
ningarna för anläggandet av en sammanhängande vandringsled runt 
sjön Fegen genomförts som ett gemensamt projekt mellan Sven-
ljunga, Falkenbergs och Gislaveds kommun. En gång- och cykelväg 
har anlagts från Gislaved till naturreservatet Anderstorps stormosse 
för att tillgängligöra ett stort unikt tätortsnära naturområde.
 Årets miljöstipendium tilldelades Smålandsstenar GOIF för sitt ar-
bete med förnybar energi och energieffektivisering på sin anläggning.

Karin Gustafsson avtackades för 40 års tjänstgöring i kommunen, 
senast som kommundirektör. Karin fortsätter som senior rådgivare 
ett tag till.
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I maj månad anordnades en mottagning för nederländare. Här håller Daniel van Laethem, 
till vardags projektledare på bygg- och miljöförvaltningen, i en lektion i svenska.

NÄMNDSREDOVISNINGAR – KOMMUNSTYRELSEN

Den nya kommundirektören, Malin Aronsson, 
tillträdde tjänsten i november.

Intern kontroll

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört kontroll av 15 av de 16 
kontrollmoment som ingår i internkontrollplanen.
 Av dessa 16 avser sju verksamheter inom kommunstyrelseförvalt-
ningen som förvaltningen själv råder över. Nio kontrollmoment är 
förvaltningsövergripande, och de syftar till att kontrollera att samtliga 
förvaltningar följer uppsatta riktlinjer och regler.
 För 2015 finns tre negativa kontrollmoment (rött), varav ett kvarstår 
från 2014. Förutom dessa finns ett moment där någon redovisning 
inte genomförts (streck).
 Sju stycken kontrollmoment har fått ett positivt utfall (grönt), och 
fem stycken är delvis godkända (gult). Av dessa fem som delvis är 
godkända har man i momentet ”Publicering av protokoll/information 
på hemsidan” åtgärdat ”felet” efter genomförd kontroll och momen-
tet är därför grönmarkerad efter åtgärd. Därför kan 8 kontrollmoment 
anses som gröna.
 Totalt sett är 8 kontrollmoment inte gröna. En anledning till att det 
är så många är att kommunstyrelseförvaltningen har en stor mängd 
kontrollmoment som förvaltningen inte själv styr över. Trots detta upp-
levelser jag att det finns en ökad medvetenhet kring intern kontroll. 
Rutinerna för hur vi ska jobba med våra intern kontrollmoment har 
förbättrats under de senaste åren.
 Förvaltningen har bl.a. blivit medveten om att det finns problem i 
organisationen med att följa representationsreglerna. Det syns också 
att det är svårt få många av våra inköpare att veta att man betalar 
rätt pris för varor och tjänster som vi köper. Internkontrollen har där-
för gjort kommunen mera medveten om de brister som finns. Dessa 
brister kommer förvaltningen att arbeta med att förbättra.
 Flera av kontrollmomenten som bl.a. representationsreglerna och 
avatalsuppföljning är uppbyggda så att det inte går att göra dessa 
kontrollmoment då fakturorna redan är betalda, utan kontrollerna 
måste ske på nya, kommande, fakturor efter att planerade åtgärder är 
genomförda. Sedan är detta stora områden som tar tid att förändra 
och förbättra.
 Det är viktigt att samtliga moment får ett positivt utfall vid kontrol-
lerna. Samtliga förvaltningar måste därför göras medvetna om vad 
de kan bidra med för att minska risken inom de förvaltningsövergri-
pande områdena, och därmed bidra till att kommunens hela verk-
samhet i dessa delar förbättras under 2016.

Framtid

Flera större förändringsprocesser på kommunstyrelseförvaltningen 
har inletts under senare delen av 2015. Mest genomgripande är den 
organisationsöversyn som kommer leda till en ny organisation med 
start efter beslut och helt genomförd senast 1 januari 2017. Omfördel-
ning och omprioritering av arbetsuppgifter inom förvaltningen men 
också mellan förvaltningar kan komma att bli aktuellt. Utöver detta 
kommer också en central bemanningsenhet för hela kommunen att 
starta 1 januari 2017 och organisatoriskt att hamna under personal-
enheten. För att lyckas med heltidsprojektet är detta mycket viktigt 
och förmodligen av avgörande betydelse om man lyssnar till andra 
kommuners erfarenheter. Vidare kommer en gemensam IT-drifts-
organisation att finnas i kommunen fr.o.m. 1 januari 2017 och plane-
ringen för detta kommer att vara intensiv under året som kommer. 
Att samordna kompetens och resurser inom IT-driften är nödvändigt 
för att kommunen ska kunna arbeta vidare med digitaliserings-
arbetet på mer strategisk nivå.
 Under året kommer styrnings- och ledningsfrågorna att utvecklas 
vidare med särskilt fokus på att bredda och fördjupa uppföljningarna 
som görs i nämnderna. Fler prognoser ska lämnas under året och då 
inte endast ekonomiska prognoser. De mål som kommunfullmäktige 
ger nämnderna och Kommunstyrelsen i uppdrag ska också prognos-
tiseras och analyseras under löpande budgetår. Som ett led i detta 
arbetet måste målarbetet, dvs. styrningen, också ses över. Idag är det 
för många mål, på flera olika nivåer, vilket medför mindre styrning då 
prioriteringen görs långt ute i verksamheten, bortom politiskt inflytan-
de. Att sätta mål och/eller att ge inriktningar är mycket viktigt poli-
tiskt arbete och bör rimligtvis innebära större påverkan på verksam-
heternas innehåll. Dessutom är det viktigt ur arbetsmiljösynpunkt för 
de anställda. Idag ser vi oroande resultat från medarbetarenkäten 
kring stress och ökade sjuksjukskrivningar. En delförklaring finns 
sannolikt att finna i ovan förda resonemang. Arbetet med att utveckla 
styrnings- och ledningsfrågorna kommer att fortlöpa under komman-
de år och omfattar också utbildning av kommunens chefer under 
2017.
 Avslutningsvis bör nämnas det viktiga arbetet med medborgardialog 
och samverkan med näringslivet kommer att utvecklas vidare under 
kommande år.
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Ordförande 2015: Liz Melin (M)
Förvaltningschef: 
Andel av kommunens driftbudget: 0,2%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Bruttokostnad 1 210 3 817 1 584 384

./. intäkter -3 539 -1 200 -4 493 -676

Nettokostnader 2 328 2 617 2 909 -292

Uppgift
Överförmyndarnämnden ska bevaka underårigas, funktionsnedsattas 
och äldre personers rätt i samhället samt att se till att de som inte kla-
rar sina personliga angelägenheter eller sina ekonomiska problem 
får hjälp med detta.
 Överförmyndarnämnden har ett kansli i Värnamo, där den gemen-
samma stödfunktionen finns för GGVV-kommunerna. Överförmyndar-
nämndens nämndhantering sköts lokalt och av kansli- och informa-
tionsenheten.

Ekonomiskt resultat
Överförmyndarnämnden redovisar underskott på totalt 292 tkr, var av 
260 tkr ligger på nämndens verksamhet och 31 tkr på verksamhet för 
ensamkommande flyktigbarn.
 Den nya nämnden har haft betydligt högre kostnader (-250 tkr) för 
sammanträden och utbildningar av ledamöter och ersättare. Budgeten 
var för snävt tilltagen för att sätta igång en nyinrättad nämnd, där fem 
av sex valda är nya inom verksamheten och som dessutom fick utökad 
verksamhet på grund av flyktingsituationen. Nämndens budget är 
uppjusterad i 2016 års budget.
 Det ökade behovet av gode män har inte helt kunnat fyllas och i 
kombination med fler tyngre ärenden, för vilka köp av externa tjänster 
har varit nödvändiga, har fått kostnaderna att öka med ca 150 tkr mer 
än budgeterat. I gengäld har de budgeterade kostnaderna för gode 
män minskat med 200 tkr.
 Verksamheten avseende godmanskap för ensamkommande barn 
har ökat mot budgeterat 600 tkr till dryga miljonen kr. För dessa erhålls 
statsbidrag med i stort sett motsvarande belopp men viss obalans 
kan föreligga mellan budgetåren pga. av eftersläpningar, vilket rättas 
upp med tiden. Ersättning om 221 tkr har erhållits från socialförvalt-
ningen motsvarande de kostnader överförmyndarverksamheten haft 
för barn efter att de fått permanent uppehållstillstånd och utgör social-
nämndens ansvar.

Måluppfyllelse
Överförmyndarkansliet GGVV verksamhet under 2015
Verksamhetsåret 2015 har kommit att domineras av den lavinartade 
inströmningen av ensamkommande barn till Sverige och följaktligen 
också till GGVV:s verksamhetsområde.
 Vi räknar med en ökning omkring 400% under de senaste 6 måna-
derna. Detta har ställt oerhörda krav på vår kansliorganisation som 
trots sjukskrivning av ordinarie handläggare lyckats såväl rekrytera, 
utbilda och förordna gode män till i princip samtliga dessa barn.
 Självfallet har detta dragit resurser från övrig verksamhet då EKB 
verksamheten har fått prioriteras. Vi kan dock konstatera att tack vare 
utökning med 1,0 handläggartjänst som skedde efter nyår har överför-
myndarkansliet GGVV noterat att granskningarna detta verksamhets-
år till 95% var klara innan semesteruppehållet vilket är mycket glädjan-
de och det bästa resultatet sedan vi startade upp den gemensamma 
organisationen. Det är också tack vare detta och att inströmningen 
av EKB skedde under sommaren och hösten som vår verksamhet har 
kunnat upprätthållas.

Antal per ärendetyp för Gislaveds kommun

Ärendetyp 2015 2014

Underårig. En förälder. Förmyndare (110) 35 35

Underårig. Två föräldrar. (115) 43 38

Underårig. Särskild förmyndare (120) 1 3

Särskild förordnad vårdnadshavare 9 6

Godman 11:2 (220) 1 7

Godman 11:3 (230) 5 5

Godman FB 11:4 155 162

Förvaltare FB 11:7 25 24

Under utredning (400) 10 9

Ensamkommande flyktingbarn 74 20

Summa 358 309

Verksamheten har trots denna omfattning bedrivits på ett tydligt och 
rättssäkert sätt. Den årliga inspektionen från vår tillsynsmyndighet 
Länsstyrelsen i Linköpings har dock uteblivit detta verksamhetsår, 
vilket är förståligt med beaktande av den arbetsbelastning samtliga 
berörda myndigheter utsatts för under året. De pågående rättspro-
cesserna av förvaltningsärendena har varit framgångsrika och visar 
på att verksamheten utgör den garanti för myndighetens utövande 
och enskilda människors behov av stöd och hjälp som vi enligt lag är 
ålagda att svara upp till.
 Omfattande informationsinsatser har under året också riktats mot 
rekrytering av gode män för ensamkommande barn och dessa har 
varit mycket framgångsrika. Faktum är att det stöd och den respons vi 
fick från personer som ville åta sig uppdrag för EKB har varit ”fantas-
tisk”.

Utbildning
Under året har också hållits gemensam grundutbildningen för ställ-
företrädarna med ett mycket gott deltagande. Särskild utbildning av-
seende databokföring har skett i Gislaved med uppskattat resultat.

Personal

Överförmyndarnämnden har till sitt stöd det för GGVV gemensamma 
överförmyndarkansliet i Värnamo. På grund av den ökade arbetsbe-
lastningen till följd av flyktingsituationen har organisationen utökats 
med en tjänst under senare delen av 2015.
 I Gislaveds kommun finns en kontaktperson för överförmyndar-
verksamheten och som från och med 2015 också fått utökade upp-
gifter som sekreterare i överförmyndarnämnden och ansvar för 
nämndens egen kanslifunktion. Uppdragen ingår som en del av en 
handläggartjänst inom kansli- och informationsenheten.
 En dag i veckan, på tisdagar, kommer en medarbetare från det 
gemensamma kansliet i Värnamo att vara i Gislaved. Detta höjer ser-
vicen till våra ställföreträdare och övriga som behöver ha kontakt 
med kansliet på hemmaplan. 

Miljö

När vi tillsätter ställföreträdare tar vi alltid med reseavstånd i bedöm-
ningen på lämplighet.
 Vi får nu en handläggare i Gislaved vilket gör att resor in till Värnamo 
kan undvikas i många fall.
 Efterhand som ordföranden har fått kunskap om verksamheten har 
nu resorna för ordföranden till Värnamo minskat. Allt mer av det som 
är möjligt kommer också att hanteras med handläggaren i Gislaved. 
 En tät telefonkontakt minskar också resandet.
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Framtid

Ordförandens framtidsbild
Vi kommer att ha ytterligare utbildning i vanligt godmanskap. Här 
måste nämnden hitta personer som är lämpliga och vill ta uppdrag 
åt oss.
 Vi har också som mål att kunna hitta de som har lite mer livserfa-
renhet och kunskap för att kunna hjälpa oss med något av de svårare 
ärendena.
 För att klara detta måste nämnden aktivt delta i alla möjliga sam-
manhang för att sprida vårt budskap.
 Vi måste också ha en beredskap på att utbilda nya godemän till 
EKB. Vi har just nu tillräckligt många, men då ingen vet hur framtiden 
kommer att se ut med de ensamkommande barnen måste vi här ha 
en viss framförhållning.
 Det som vi tydligt märker är att både politiker och människor vi 
möter inte har kunskap om vad vårt ansvar i samhället är. Det skulle 
underlätta för vår verksamhet om vi kunde nå ut med information 
och kunskap. Planering pågår hur vi ska komma vidare.

Överförmyndarkansliets framtidsvision
För närvarande pågår förberedelser för att möjliggöra för våra ställ-
företrädare att få tillgång till ett webbaserat redovisningsprogram som 
är kompatibelt med det överförmyndarsystem som kansliet hanterar.
 Verksamheten kommer i övrigt att särskilt inriktas på rekrytering av 
godemän och förvaltare då vi nu har en kö av personer som väntar på 
att få tillgång till denna hjälp.
 Vi har inför det nya verksamhetsåret fått ytterligare en handläggar-
tjänst för EKB. De prognoser som lämnats av Migrationsverket pekar 
på en fortsatt hög inströmning av dessa barn. Huruvida vi har tillräck-
liga resurser att möta dessa uppgifter är oklart då det inom GGVV- 
området under 2016 torde finnas ca 450 EKB. Svenska kommunför-
bundet beräknar att en handläggare ansvarar för 100 – 150 barn. Vi har 
i syfte att underlätta granskningen infört fasta arvoden som genom 
kansliets försorg ska återsökas hos Migrationsverket. För närvarande 
har vi ett visst överskott på personer som väntar på att få uppdrag 
för dessa EKB-barn men stämmer prognoserna kommer detta inte 
att vara tillräckligt. Vi planerar både rekryteringsinsatser och åter-
kommande utbildningstillfällen för desamma.

Överförmyndare sökte gode män till ensamkommande barn. Många intresserade anmälde sig och gick den kurs som krävs för uppdraget.
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Ordförande: Niclas Palmgren (M)
Förvaltningschef: Johan Nilsson
Andel av kommunens driftbudget: 2,0%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Bruttokostnad 44 920 46 576 46 073 503

./, intäkter -14 458 -15 072 -15 941 869

Nettokostnader 30 462 31 504 30 132 1 372

Nettoinvesteringar 200 7 628 3 836 3 792

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Nämnd 76 135 67 68

Räddningstjänst 30 893 31 369 30 162 1 207

Krisberedskap -507 0 -97 97

Totalt 30 462 31 504 30 132 1 372

Uppgift
Nämndens ansvar omfattar trygghets- och säkerhetsområdet med 
den kommunala räddningstjänstens uppgifter i centrum. Utöver rädd-
ningstjänst ingår även samordning inom krisberedskapsområdet och 
inom kommunens interna skydd.
 Tryggheten ska ökas genom att med olycksförebyggande och 
skadeavhjälpande åtgärder medverka till att antalet bränder och andra 
olyckor samt skador därav fortlöpande minskar. Detta ska särskilt 
gälla skador på människor, miljö, oersättlig egendom och annan egen-
dom av högt värde. Samhällets förmåga att förebygga och hantera 
extraordinära händelser ska stärkas.

Måluppfyllelse
Mycket av årets arbete har dimensionerats utifrån att två av tre enhets-
chefer är nya på sina befattningar. Det har också i praktiken saknats 
säkerhetssamordnare och krisberedskapssamordnare för våra två 
kommuner. Dessa två uppdrag har i praktiken utförts genom att en-
hetscheferna vid akut behov stöttat förvaltningarna i kris- och trygg-
hetsfrågor. Enhetschefernas arbetsbelastning har varit stor, vilket har 
varit ett arbetsmiljöproblem.
 Varje år ska 25% av alla kommunanställda i våra kommuner genom-
gå brandskyddsutbildning. Räddningstjänsten har tillhandahållit ut-
bildningstillfällen men dessvärre har ett stort antal tillfällen ställts in 
pga. för få deltagaranmälningar. Gnosjö har en bra deltagarnivå medan 
i Gislaved är förvaltningarnas närvaro otillfredsställande lågt.
 Ekonomiskt har förvaltningen ett positivt resultat men flera av verk-
samhetshetens mål har ej uppnåtts. Det finns en, i vissa fall markant, 
eftersläpning inom myndighetsutövning (tillsyn och tillstånd), kom-
munens säkerhetssamordning samt suicidprevention.
 Övningsverksamheten har både kvalitativt och kvantitativt förbätt-
rats vilket är glädjande.
 De operativa insatserna ligger på en jämn nivå mot tidigare. Rädd-
ningstjänsten har larmats på 585 händelser under 2015 mot 625 under 
2014. Framförallt har registrerade vattenskador minskat från 54 till 3. 
Övriga larmtyper har mindre variationer.

Barns lärande
Räddningstjänsten har uppfyllt målet att ”prioritera förebyggande 
verksamhet för barn och ungdomar” genom att utbilda barn och 
ungdomar i grundläggande brandkunskap och ungdomsprojektet. 
Dock har inte alla barn i Gislaveds kunskap fått utbildning än då de 
planeras till vårterminen. 
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Staden Gislaved
Räddningstjänsten har god måluppfyllnad på målen under målområ-
det förutom målet att utbilda personalen i barnkonventionen.
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Företagsklimat och näringslivsamverkan
Måluppfyllnaden under målområdet visar på att mer arbete återstår 
med översyn och revidering av företagsavtal. Placeringen i Svenskt 
näringslivs ranking sjunker i kommunen som helhet. Räddnings-
tjänsten har alltid kommit högt i rankingen, varför styrmåttet för rädd-
ningstjänsten visar 100%. 
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Ekonomiskt resultat
Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 1 372 tkr, efter återbe-
talning till Gnosjö kommun på 418 tkr.
 Nämnden redovisar ett överskott på 68 tkr. Det beror på lägre 
kostnader för arvoden.
 Räddningstjänsten redovisar ett överskott. Det beror bl.a. på en 
översyn av verksamheten IT/samband, föräldraledighet och sjuk-
skrivningar som inte ersatts av vikarier, lägre energikostnader och 
kapitalkostnader pga. ej genomförda investeringar. Säkerhetssam-
ordningen av kommunernas interna skydd har ej utförts i avsedd 
mängd. I avvaktan på en översyn av mål och styrning inom kommunal 
riskhantering har tillsättning av vakansen inte genomförts.
 Krisberedskapen redovisar ett överskott på 97 tkr, verksamheten 
finansieras med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap och köpt tjänst av Gnosjö kommun.

Investeringsredovisning

Investeringarna för 2015 blev 3 836 tkr, ett överskott på 3 792 tkr. Under 
året har det investerats bl.a. i utalarmeringssystem och rökdykarra-
dio. Räddningsfordonet med utrustning till Gislaveds station, som 
upphandlades 2014, levererades för 3 400 tkr.
 Investeringarna i två utryckningsfordon till Reftele och Burseryd har 
inte genomförts utan begärs ombudgeterade till 2016, trolig leverans 
först 2017.
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Personal

Förvaltningen har ett stort behov av rekrytering av deltidsbrandmän. 
Detta har resulterat i flera aktiviteter för att öka antalet sökande. Det 
har gett delvis bra resultat men bristen är dock oroveckande.
 Resultatet från medarbetarenkäten har visat på en dramatisk för-
bättring jämfört med 2013 års undersökning.
 Det är fortsatt rekryteringsproblem av specialkompetenser och 
SMO-utbildade sökande som är bosatta i kommunernas orter. Detta 
medför en ökad risk för högre personalomsättning på sikt.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2012 2013 2014 2015

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 1,3 2,5 1,6 2,9

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 38,2 71,8 71,9 35,3

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Finns inget 
jämförbart  

resultat

Fel-
mät-
ning

85,75

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 66,6 66,7 75 100

Andel män som  
arbetar heltid 96,6 96,4 96,8 96,3

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 33,3 33,3 25 0

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 0 0 0 0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 3,3 3,6 3,1 3,7

Inledning
2015 har varit ett år där organisationen fortsatt att stabiliserat sig 
efter turbulenta år till följd av omorganisation. Fokus har legat på att 
tydliggöra arbetssättet kring den nya organisationen, rutiner och avtal.

Resultat
Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron inom räddningstjänsten är låg i jämförelse med andra 
förvaltningars frånvaro även om den är lite högre än 2014 års nivå.

Utvecklingssamtal
86% av medarbetarna har haft sitt utvecklingssamtal.

Heltid – deltid
Gällande heltid/deltid har andelen kvinnor som arbetar heltid ökat till 
100% och andelen män är densamma som tidigare år.

Analys och slutsatser
Sjukfrånvaron
Då förvaltningen har få anställda resulterar ett fåtal medarbetares 
sjukfrånvaro igenom och ger denna höjning. En anledning till att sjuk-
frånvaron är lägre på räddningstjänsten än på övriga förvaltningar 
kan vara att personalen ibland arbetar fler timmar på färre dagar än 
inom många andra arbetsplatser. En korttidssjukdom mellan arbets-
passen registreras inte.

Utvecklingssamtal
Räddningstjänsten har inte nått upp till styrtalet 90% för 2015. De 
samtal som inte har genomförts under 2015 har av olika anledningar 
bokats av och inte ännu genomförts.

NÄMNDSREDOVISNINGAR – RÄDDNINGSNÄMNDEN

Heltid – deltid
Räddningstjänsten har en positiv trend gällande att fler arbetar hel-
tid och aktiva beslut har tagit under året. Från och med årsskiftet 
2014/2015 har samtliga kvinnor heltid vilket innebär att räddnings-
tjänsten har alla medarbetare, som kan, anställda på heltidstjänster.

Miljö

Räddningstjänsten har larmats till 13 händelser under året i Gislaved –  
Gnosjö. Ingen av dessa har varit mer omfattande utan det har mesta-
dels varit utsläpp av drivmedel eller hydralolja. Största utsläppet var 
300 liter diesel på bensinstation i Anderstorp. Endast enstaka ut-
släpp i Gnosjö kommun.

Intern kontroll

Rutiner för debitering har arbetats om då det upptäcktes brister i 
arbetssättet.
 Se utförligare i uppföljningen av den interna kontrollplanen.

Framtid

Samhällsutvecklingen går mot ökad segregation, fler äldre som bor 
hemma, ökad psykisk ohälsa, klimatförändringar och ökade ekono-
miska klyftor. Behovet av upplevd trygghet kommer att öka i framtiden. 
Socialt hållbart samhälle är och kommer framöver bli en ännu mer 
viktig fråga för Räddningstjänsten.
 Utmaningen för räddningstjänsten framöver är att vara en brygga 
mellan det offentliga och olika samhällsgrupper. Ett sätt är att ha 
kontakter med olika föreningar, genomföra utbildningar till kommun-
anställda och andra, marknadsföra räddningstjänsten som en bra 
arbetsplats oavsett etnisk bakgrund. Behovet av att rekrytera personal 
både till heltid- och till deltidsstyrkorna är stort och det kommer att 
innebära stora utbildningskostnader.
 Under 2017 kommer SOS Alarm att få möjligheter att larma när-
maste hjälpare till en olycka i Gislaved och Gnosjö kommuner. Denna 
tekniska grund möjliggör att annan kommunpersonal eller personal 
inom upphandlade tjänster kan respondera på ett larm för att snab-
bast möjligt hjälpa den nödställde. På så sätt minskas både skade-
kostnaderna och det personliga lidandet.

Kommunens anställda ska gå HLR-utbildning vart fjärde år.  
Räddningstjänsten arrangerar kursen.
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NÄMNDSREDOVISNINGAR – TEKNISKA NÄMNDEN

Ordförande: Jörgen Karlsson (S)
Förvaltningschef: Peter Edvinsson
Andel av kommunens driftbudget: 2,7%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Bruttokostnad -148 043 -145 632 -140 765 -3 945

./, intäkter 104 340 104 281 100 336 4 867

Nettokostnader -43 703 -41 351 -40 429 922

Nettoinvesteringar -27 135 -28 269 -19 934 8 335

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Adm/Nämnd 6 680 5 052 5 276 -224

Väghållning 28 916 28 350 26 642 1 708

Park 8 002 7 909 8 451 -542

Miljö 105 40 60 -20

Vatten och avlopp 
kostnad -47 799 -45 175 -44 236 -939

Vatten och avlopp 
intäkt 47 799 45 175 44 236 939

Renhållning kostnad -21 106 -20 410 -20 445 35

Renhållning intäkt 21 106 20 410 20 445 -35

Totalt -43 703 -41 351 -40 429 922

Gislaveds kommuns fordran på VA-kollektivet uppgår vid året slut till 7 467 tkr.
Avsättning för återställande av gamla deponier uppgår till 18 784 tkr vid året slut och 
Gislaveds kommuns skuld till renhållningskollektivet till 1 020 tkr, totalt 20 556 tkr. 

Uppgift
Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:
• Väghållning med gatubelysning,
• Torg, parker och tätortsnära skog
• Vattenförsörjning och avloppsbehandling
• Renhållning
• Kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet

Tekniska nämnden ansvarar också för de uppgifter som kommun-
fullmäktige särskilt beslutar om.

Måluppfyllelse
Arbetet fortsätter med att bygga ut cykelvägsplanens intentioner i 
kommunen. Utbyggnaden under året är ca 840 meter gång och cykel-
väg, huvudsakligen i samband med om byggnad av Nennesmovägen 
i Anderstorp, Torggatan i Smålandsstenar och Mårtensgatan i Gisla-
ved.
 Målet med att bevara asfaltsnivån på de allmänna gatorna i kom-
munen klaras inte av under året pga. för litet budget anslag samt att 
vi har haft ett stort antal lokalgator som vi belagt under året istället 
för att följa angiven plan.
 Tekniska förvaltningen arbetar med att ta fram en VA-plan som 
klargör utbyggnadsbehovet av vatten och avlopp utanför samhällena 
i Gislaveds kommun, klart 2016. Investering i ny vattentäkt fortgår för 
att säkra framtidens vattenförsörjning.
 Målet att tillhandahålla ett gott och tjänligt vatten till våra kommun-
invånare är uppfyllt.

 Tekniska nämnden mål angående upprustning av minst en lek-
plats per år är utfört genom reinvestera i flera lekplatser i kommu-
nen. I sam band med planeringen inför uppförandet av lekplatserna i 
Hestra har tekniska förvaltningen haft verksamhetsdialog med sam-
hällsföreningen för att arbeta fram bra förslag till bra placeringar av en 
ny lekplats. Under 2016 planeras en medborgardialog med allmän-
heten angående vilken plats lekplatsen ska ha. AMO:s KUL-Projekt 
har varit igång under vi har haft halv bemannat på OSA. Dessa två 
omständigheter tillsammans har medfört att målet med att underlätta 
för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden inte ligger i fas med 
behovet.
 Tekniska nämnden har mål som gäller information till allmänheten 
på kommunens hemsida. Delar av målet har genomförts på ett bra 
sätt men behovet av att förbättra informationsflödet finns.

Barns lärande
Måluppfyllnaden för tekniska nämnden under målområdet är god. 
Målet att prioritera förebyggande verksamhet för barn och ungdomar 
genomför tekniska nämnden genom att underlätta för ungdomar att 
komma in på arbetsmarknaden, vilket tekniska nämnden gjort genom 
att erbjuda feriepraktik till 4 ungdomar. Nämnden hade som mål att 
ta emot 6 st , Målet är uppfyllt men styrmåttet visar rött.
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Staden Gislaved
Under målområdet finns flertal mål är delvis uppfyllda och som 
nämnden planerar att arbeta vidare med. Nämnden har utbildat sin 
personal i barnkonventionen, men ännu inte fått med barnperspektivet 
i besluten.
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Företagsklimat och näringslivsamverkan
Tekniska nämnden anser inte att man helt uppfyllt målen under mål-
området. De är ganska bra på att informera allmänheten angående de 
regler som finns inom verksamheten. Målet med att påverka place-
ringen i Svenskt näringslivs ranking är inte uppfyllt.
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NÄMNDSREDOVISNINGAR – TEKNISKA NÄMNDEN

Ekonomiskt resultat
Årets resultat blev ett överskott på 922 tkr för tekniska förvaltningen 
vilket motsvarar ett utfall 98% av budget.
 Intäkter för den skattefinansierade verksamheten på tekniska blev 
92% av budgeterat (96% fg.å.) och kostnader 95% av budgeterat 
(99% fg.å.).
 Program ”Nämnd/Administration/intern service” har gett ett under-
skott på ca 200 tkr.
Program ”Väghållning” prognostiserades efter augusti till ett positivt 
resultat pga. lägre kostnader för offentlig belysning än vad som för-
väntades i budgeten. Väghållningen gick med överskott ca 1 200 tkr till 
största delen beroende på lägre kostnader för gatubelysningen men 
också lägre kostnader för programmen gaturenhållningen och väg-
märken. Vinterväghållningen hade utfall ca 100 tkr lägre än budget.
 Program ”Park/OSA/Tätortsnära Skog” har gett ett underskott på 
ca 500 tkr, vilket är kopplat till lägre skogsintäkter än budgeterat.
 ”Miljö” har gjort ett resultat på minus 20 tkr gentemot budget.
 Program ”Renhållning/Avfall” har gett ett underskott på 752 tkr 
Ingen intäktsränta på avsatta medel för täckning av deponi har till-
godogjorts Renhållningen 2015. Tillgängliga medel från årets resultat 
och tidigare års överskott för övertäckning av Mossarpstippen upp-
går till totalt 19 804 tkr.
 ”Vatten och avlopp” har gjort ett underskott om 1 011 tkr som regle-
ras mot VA-kollektivets fond (UB 2015-12-31 = -7 467 tkr). Skillnaden 
mellan det prognostiserade resultatet i augusti och utfallet beror till 
största delen på mindre intäkter för fakturerade anslutningsavgifter.

Investeringsredovisning

Under året har vi förbrukat 71% av budgeterade investeringsmedel, 
att jämföra med åren tidigare 90% – 2014 och 52% – 2013. Den 
största delen är gjord i egen regi.

Torggatan, Smålandsstenar: Anläggandet av VA och gata med gång- 
och cykelväg påbörjades under 2014. Ungefär halva sträckan är an-
lagd 2014. De gamla slitna VA-ledningarna byts ut mot nya och gatan 
får ny utformning. Klar 2015.

Törås: Nytt verksamhetsområde för VA i Törås enligt länsstyrelsens 
föreläggande. Nya VA-ledningar anläggs och samtliga fastigheter 
med enskilt VA är anslutna 2014. En fastighet där det tidigare inte 
fanns enskilt vatten och avlopp återstår att ansluta 2015. Klart under 
2015.

Stjärnehult, Anderstorp: Nytt verksamhetsområde för VA enligt läns-
styrelsens föreläggande. Ca 60% av projektet var klart 2014. Åter-
stående VA-ledningar är utförda 2015.

Lekplatser i kommunen: Årets lekplatsutrusning är utdelad på olika 
platser under 2015 för att klara av de krav som verksamheten har på 
sig.

Ny vatten- och avloppsanslutning i Smålandia: VA-kollektivet har under 
2015 byggt klart 2 anslutningar på Smålandia.

Ny gång- och cykelväg utmed Mårtensgatan: Utbyggnaden av en ny 
gång- och cykelväg mellan Gislaved Energi och Lantmännen i Gislaved 
är utbyggd.

Ny gångväg genom Anderstorp mosse: Utbyggnaden av en ny gång-
väg genom Anderstorp Mosse är utbyggd under 2015. Gemensamt 
projekt med Naturvårdsverket.

Ny gång- och cykelväg utmed Nennesmovägen i Anderstorp, ca 300 
meter: Två handikappanpassade vägövergångar Regeringsgatan 
och Norra Nissastigen.

Personal

Fokusering på att vara en attraktiv arbetsgivare är fortsatt viktig så att 
vi kan rekrytera de yrkeskategorier som behövs för vår verksamhet. 
Det är främst ingenjörstjänster som är extremt svåra att rekrytera. 
Under 2015 har vi rekryterat en projektör och en miljöingenjör som 
ska arbeta med klassning av deponier.
 Tekniska förvaltningen har under det senaste året fokuserar på 
arbets miljön och ledarskapet. Medarbetarsamtal och lönesamtal ser 
vi som en mycket viktig del i utvecklingen av våra medarbetare och 
chefer. Under året har förvaltningen fortsatt att utveckla delar organi-
sationen för att skapa bra förutsättningar för varje chef/arbetsledare 
får möjlighet att genomföra ett arbete med hög kvalitet.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2012 2013 2014 2015

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 3,3 4,3 2,1 2,0

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 34,8 63,9 11,1 12,7

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Finns inget 
jämförbart  

resultat
100* 80,6**

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 91,7 91,7 92,3 92,85

Andel män som  
arbetar heltid 100 100 100 100

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 8,3 8,3 7,7 7,15

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 0 0 0 0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 0 0 0 0

*47,6% (30/63) av de tillsvidareanställda har besvarat frågan om de har haft ett utveck-
lingssamtal. 100% av de tillfrågade har svarat att de har haft medarbetarsamtal.
**64% (38/59) av de tillsvidareanställda har besvarat frågan om de har haft ett utvecklings-
samtal. 80,6% av de tillfrågade har svarat att de har haft medarbetarsamtal.

Resultat
Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,1 %-enhet från före-
gående år. Långtidssjukfrånvaron på förvaltning har däremot ökat 
1,6 %-enheter från föregående år.
 Antalet genomförda medarbetarsamtal ser ut enligt följande: 
64,6% av de 63 anställda inom förvaltningen uppger att de har haft 
utvecklingssamtal med sin chef. Det innebär en tämligen stor ökning 
från föregående år.
 Fördelningen av heltid- och deltidstjänster ser ut enligt följande: 
92,85% av kvinnorna har sin grundanställning på heltid. Det innebär 
en liten ökning från 2014 då motsvarande siffra var 92,31.
 Samtliga män inom förvaltningen har sin grundanställning på heltid 
vilket även var fallet 2014.
 Gällande anställningar på deltid så har sådana anställningar för 
kvinnor minskat med 0,55 %-enheter. Beträffande männen och del-
tidsanställningar så har ingen förändring skett från föregående år.
 Beträffande antal genomförda utvecklingssamtal på förvaltningen 
så har en ökning skett inom förvaltning mot föregående år. 2014 så 
var det 47,6% av de tillsvidareanställda som haft utvecklingssamtal 
och år 2015 är det 64,4% av de tillsvidareanställda som haft utveck-
lingssamtal med sin närmaste chef.
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NÄMNDSREDOVISNINGAR – TEKNISKA NÄMNDEN

Analys och slutsatser av resultatet
Sett till sjukfrånvaron inom förvaltningen så har inga större föränd-
ringar skett från föregående år. Det är värt att notera att förvaltningen 
är förhållandevis liten till antalet anställda i kontrast till andra förvalt-
ningarna inom kommunen och således kan ett fåtal sjukskrivningar 
ha en stor inverkan på statistiken.
 Antalet genomförda utvecklingssamtal inom förvaltning har ökat 
från år 2014. Det kan läsas in som ett bevis på att förvaltningen arbetar 
än mer förkuserat än innan med målsättning att så många tillsvidare-
anställda som möjligt ska få ha sina utvecklingssamtal med sin när-
maste chef. Resultatet indikerar att det år åt rätt håll med fler genom-
förda utvecklingssamtal men det kommer krävas ytterligare arbete 
att nå målsättning om 100% på genomförda utvecklingssamtal.

Miljö

Tekniska nämnden har stor påverkan i kommunens miljöarbete.
 Genom anläggande av nya gång- och cykelvägar har miljön rent all-
mänt förbättrats samt en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter 
skapats.
 Åtgärder för att minska energiförbrukningen har under året genom-
förts i den allmänna gatubelysningen genom samarbete med Gislaved 
Energi AB. Vid uppförande av ny belysning har vi satsat på led belys-
ning som dimras ned till 50% effekt under viss tid på natten utan att 
känslan blir otrygg.
 Tillgängligheten till naturupplevelser i de tätortsnära skogarna har 
under året förbättrats genom ungdomsprojektarbete i samverkan med 
arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsorganisation.
 Arbetet med undersökning av gamla deponier har påbörjats genom 
framtagande av en inventerings plan för att MIFO klassa våra depo-
nier. Arbetet ska genomföras under 2016 och 2017.
 Avfallsverksamheten har under ”Europa minskar avfallet”-veckan 
startat uppmärkningen av ”miljönärsverksamheter”. Först ut blev 
Röda korsets Kupan i Burseryd, följt av flera andra secondhandbutiker 
samt Gislaveds bibliotek. Miljönär är ett begrepp och en kampanj 
skapat av Avfall Sverige och handlar om att laga, låna och återan-
vända. Att förebygga avfall innebär att man genom olika åtgärder 
minskar mängden och minskar halten av farliga ämnen i avfallet.
 Senare delen av året har tekniska även testat ett nytt drivmedel till 
verksamhetens maskiner. Utfallet har varit positivt och bör implemen-
teras under 2016 som en del i utvecklingen av att klara de uppsatta 
miljömålen som Sverige ska klara.

Intern kontroll

Tekniska nämnden har under året antaget en ny handlingsplan för 
internkontroll med följande punkter i fokus:
• Ekonomi/Budgetuppföljning
• Målarbete
• Avtalstrohet
• VA-verksamhet
• Delegation
• Säkerhet
• Upphandling

Under 2015 har handlingsplan kompletteras med en punkt angående 
komponentavskrivning:
• Komponentavskrivning av va och toppbeläggning vid investering

Framtid

Attraktiviteten i en kommun är mycket viktig och tekniska nämnden 
har som målsättning att Gislaveds kommun ska bli ännu attraktivare. 
Tekniska nämndens investeringar har fokus på våran Vision 2040.
 För våra yngsta kommuninvånare kommer en fortsatt upprustning 
av våra lekplatser och uppbyggnad av cykelbanor att ske successivt 
under de närmaste åren.
 Gislaveds kommun har en låg olycksstatistik för oskyddade trafi-
kanter. Det är viktigt att det arbetet får fortsätta och resultera i ytter-
ligare investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder.
 VA-verksamheten kommer under de närmaste åren att koncentre-
ras på framtagande av VA-plan (både inom och utom verksamhets-
områden) och saneringsplan (förnyelse av uttjänta ledningar). 
VA-planen tas fram i samarbete med bygg- och miljöförvaltningen 
och kommunstyrelseförvaltningens planerings- och miljöenheter.
 Länsstyrelsens föreläggande om verksamhetsområden kommer 
också att styra investeringarna inom VA-verksamheten under ett  
antal år.
 Kraven på våra vatten- och avloppsreningsverk kommer att bli 
större och problemet med slam måste också lösas.
 Arbeten med återställning och avslutande täckning av Mossarp-
tippen kommer att ta en hel del resurser i anspråk. Förhoppningsvis 
ska den av länsstyrelsen godkända avslutningsplanen kunna genom-
föras under planerad tid och finansieras med de medel som avsatts 
för ändamålet.
 Alla gamla nedlagda avfallsdeponier, 32 st, som finns inom kom-
munen behöver undersökas om det finns föroreningar som behöver 
åtgärdas. Några kommer sannolikt att kräva extra täckning. Vissa 
kanske till och med måste saneras, vilket i så fall kommer att medföra 
en hel del kostnader då inga statsbidrag utgår för sanering av gamla 
kommunala deponier.
 Det är viktigt för framtiden att Gislaveds kommun är en attraktiv 
arbetsgivare och erbjuder attraktiva miljöer så att vi även fram ledes 
kan locka kompetent arbetskraft till jobb och boende i Gislaved.
 Arbetet med att se över renhållningssamverkan med andra kom-
muner för att klara av utvecklingen enligt EU regler pågår.

Parkavdelningen på tekniska förvaltningen smyckade tätorternas 
rondeller i temat ”mössens julafton”.
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Ordförande: Niclas Palmgren (M)
Förvaltningschef: Susanne Norberg
Andel av kommunens driftbudget: 0,7%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Bruttokostnad 21 647 23 335 22 720 615

./, intäkter -10 766 -12 030 -11 862 -168

Nettokostnader 10 881 11 305 10 858 447

Nettoinvesteringar 925 66 0 66

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Nämnd 354 489 503 -14

Administration 3 570 4 076 3 780 296

Bygg- och  
planenheten 571 665 1 086 -421

Kart- och  
mätenheten 1 021 1 004 853 151

Miljöenheten 2 128 2 638 2 374 264

Bostadsanpassning 3 237 2 433 2 262 171

Totalt 10 881 11 305 10 858 447

Uppgift
Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hante-
rar planläggning, bygglov, bygganmälan samt bostadsanpassning 
med stöd av plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassnings-
bidrag.
 Nämnden är även kommunens myndighet i miljö- och hälsoskydds-
frågor med stöd av bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen.
 Vidare ansvarar nämnden för framtagning av grundläggande kartor 
och geografiska databaser (GIS) och svarar för den kommunala energi- 
och klimatrådgivningen.
 Om man sammanfattar nämndens huvuduppdrag så är det att främ-
ja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en god miljö och hälsa.

Måluppfyllelse
Bygg-och miljönämnden har kommunens myndighets- och service-
ansvar för de uppgifter som faller inom Plan- och bygglagen, miljö- och 
hälsoskyddslagstiftningen, livsmedelslagstiftningen, smittskydds-
lagstiftningen och alkohollagen. Därutöver ansvarar nämnden för kon-
troll av försäljning av receptfria läkemedel.
 För att bidra till att nå kommunen vision arbetar bygg- och miljö-
nämnden långsiktigt med sin verksamhet. Inom samtliga verksamhets-
områden pågår det förbättringsarbete i syfte att öka servicegraden 
och informationen.
 Det största enskilda projektet är avloppsinventeringen som omfattar 
hela kommunen.
 Målet är att Gislaveds kommun ska vara ett hållbart samhälle med 
god miljö och god bebyggd miljö.
 Verksamheten har genomförts på sådant sätt att betydande steg 
har tagits mot uppfyllelse av de konkretiserade målen. Uppsatta mål 
för 2015 kan därför delvis anses vara uppfyllda. Bokslutet visar en god 
måluppfyllelse och att verksamheten har genomförts inom de eko-
nomiska ramarna. Bygg- och miljönämnden anser sig därför uppfylla 
kravet på en god ekonomisk hushållning.

Barns lärande
Målet under barns lärande är uppfyllt genom att alla skolor har be-
sökts i syfte att starta upp och bedriva egeninitierad tillsyn inom hälso-
skydd.
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Staden Gislaved
Målen under ”Staden Gislaved” är utvecklingsmål där bygg- och miljö-
nämnden kommit en bit på väg men i nuläget uppfyller de inte målen 
helt. Nämnden har dock uppfyllt målet att arbeta med tillgängligheten 
i offentlig miljö. Ingen utbildning i barnkonventionen är genomförd.
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Företagsklimat och näringslivsamverkan
Måluppfyllnaden för målområdet är svag. Målet med att påverka place-
ringen i Svenskt näringslivs ranking är inte uppfyllt. Arbetet med att 
mer information ska finnas tillgängligt digitalt är påbörjat, men mycket 
arbete kvarstår.
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Ekonomiskt resultat
Bokslutet visar ett positivt resultat på 447 tkr.
 Minskade intäkter med 168 tkr, motverkas av att personalkostnader-
na blir 615 tkr lägre än budgeterat, bidrar till att nämndens överskott. 
Vakanser i samband med barnledigheter och vakanser vid längre 
sjukskrivningar är förklaringen till de lägre personalkostnaderna. Ett 
överskott på kontot för bostadsanpassningsbidrag, 171 tkr bidrar 
också till nämndens överskott.
 Investeringarna under 2015 är inte utnyttjade nämnden har begärt 
att 66 tkr flyttas för att täcka kostnader för en uppdatering av ärende-
hanteringssystemet 2016.
Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med 
en god ekonomisk hushållning.

NÄMNDSREDOVISNINGAR – BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
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Investeringsredovisning

Investeringarna under 2015 är inte utnyttjade utan 66 tkr är begärda att 
flyttas över till 2016 för att täcka en uppdatering av ärendehanterings-
systemet.

Personal

Åtgärder för att förbättra de synpunkter som fanns i den föregående 
medarbetarenkäten har gjorts även under detta året, främst har målen 
förtydligats genom en tydligare tillsyns- och verksamhetsplan.
 Förvaltningen har under året satsat på kompetensutveckling. Detta 
är något som syns i den kartläggning som gjorts över utbildnings-
kostnader. Förvaltningen har valt att prioritera webbaserade utbild-
ningar, där så har varit möjligt, dels för att få så tids- och kostnads-
effektiva utbildningar som möjligt dels för att det varit bra ur ett 
miljöperspektiv. Även personalmöten har använts för kompetensut-
veckling. Samtlig personal har vid något tillfälle under året tagit del 
av planerad kompetensutveckling.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2012 2013 2014 2015

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 4,5 2,1 3,1 7,1

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 72,6 19,8 0 52,7

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal 67 100 90 91,67

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 78 76,19 76,19 86

Andel män som  
arbetar heltid 100 91,67 90 100

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 6,21 4,76 4,76 9

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 15,2 19,5 5 5

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 0 8,33 8,33 0

Att sjukfrånvaron ökat inom förvaltningen beror till stor del av tre 
stycken långtidssjukskrivningar som löpt under 2015. Dessa långtids-
sjukskrivningar utgör mer än hälften av den totala sjukfrånvaron.
 Dessa långtidssjukskrivningar har varit kopplade till personerna och 
inte förorsakade av arbetet. Skalar man bort långtidssjukskrivningarna 
från den totala mängden sjukfrånvaro så är det knappt någon för-
ändring från föregående års resultat.

Miljö

Nämndens möjligheter att verka för en minskad miljöbelastning i sam-
hället finns både i den rådgivning och i den tillsyn nämnden bedriver.
 En inte oväsentlig del av resurserna har under året tagits i anspråk 
för handläggningen av markföroreningsfrågor i samband med detalj-
planearbete.
 Bygg- och miljöförvaltningen har som en uttalat mål att inventera 
enskilda avlopp i syfte att fler åtgärdar bristfälliga avlopp. Detta för att 
minska den miljöbelastning som bristfälliga avlopp utgör.
 Nämnden har en halvtidstjänst som energi- och klimatrådgivare 
och har genom denna möjlighet att verka för en övergång till mer 
koldioxidneutral uppvärmning.
 Bygg- och miljöförvaltningen väljer att i största möjligaste mån 
resa kollektivt inom kommunen, men även regionalt och nationellt. 
Man väljer dessutom när så är möjligt webbaserad utbildning för att 
spara tid, pengar och miljö.

Intern kontroll

Internkontroll har genomförts enligt den beslutade internkontrollplanen 
för 2015. Inga avvikelser som föranleder några åtgärder har påträffats. 
Kontrollområden har varit delegationsuppdrag, redovisning delega-
tioner, uträkning och debitering av mät- och kontrolluppdrag, nybygg-
nadskartor, planuppdrag samt bygglovsavgifter samt efterlevnaden 
av personuppgiftlagen. Kontrollerna har skett genom stickprov och 
avstämningar. Leverantörsfakturor och löneunderlag granskas konti-
nuerligt och det ekonomiska utfallet av verksamheten följs upp varje 
månad. Samt att delårsbokslut upprättas per 31 mars och 31 augusti. 
I samband med delårsboksluten följs också den årliga planeringen 
upp för att säkerställa att syftet med verksamheten bedrivs enligt 
uppställda mål.

Framtid

Den pågående samhällsomvandlingen medför en ökad mängd arbets-
uppgifter och utmaningar, ställer allt större krav på en effektiv admi-
nistration, modern teknik. Gislaveds kommun är en kommun med ett 
starkt näringsliv, vilket också medför ett utökat behov av service och 
tillsyn från myndigheten till näringsidkare.
 Gällande Plan- och bygglag (PBL) innebär ett ökat rättskydd för 
dem som söker bygglov samt förenklade processer avseende den 
fysiska planeringen.
 Det nya regelverket om bygglovsbefriade åtgärder medför en för-
ändrad administration vid handläggning av ärenden och ett ökat behov 
av modernisera och effektivisera handläggningsrutiner vid förvalt-
ningen.
 En viktig fråga för de kommande åren är kompetensförsörjningen 
till Bygg- och miljöförvaltningen. Effektivare handläggning kräver 
moderna datoriserade metoder och digitalisering av handläggningen 
så långt det är möjligt.
 Bygg- och miljönämnden ska i sitt uppdrag ha god dialog med 
medborgarna och andra intressenter samt ge bra service med hög 
tillgänglighet. En utmaning i framtiden är att visa att detta finns och 
utveckla dialogen än mer.

Bygg- och miljöförvaltningen informerade under hösten om miljö-
krav för fordonsverkstäder.
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Ordförande: Maria Gullberg-Lorentsson (M)
Förvaltningschef: Carina Helgesson-Björk
Andel av kommunens driftbudget: 38,0%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Bruttokostnad 659 707 665 124 698 038 -32 914

./, intäkter -102 399 -104 150 -135 943 31 793

Nettokostnader 557 308 560 974 562 095 -1 121

Nettoinvesteringar 3 554 6 817 3 153 3 664

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Gemensamt samt 
administration/stab 17 900 18 138 16 016 2 122

IFO exkl. flykting-
verksamhet 111 568 109 196 110 899 -1 703

IFO flykting-
verksamhet 491 -480 -8 912 8 432

Vård och omsorg 313 392 321 014 319 355 1 659

Funktionshinder  
och stöd 113 957 113 106 124 737 -11 631

Totalt 557 308 560 974 562 095 -1 121

Uppgift
På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose 
kommuninvånarnas behov av vård, omsorg och service enligt gällande 
lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har det 
politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, 
äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade, vård och stöd till 
långvarigt psykiskt sjuka, hälso- och sjukvård, flyktingfrågor och inte-
gration.
 Socialnämnden har också uppgiften att leda och samordna de ar-
betsmarknadsåtgärder som ligger inom nämndens ansvarsområde, 
samt att leda och samordna samverkan med andra nämnder i syfte 
att skapa en helhetssyn i arbetsmarknadsfrågor.
 Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsätt-
ningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten.

Måluppfyllelse
Socialnämnden har under 2015 på ett strukturerat sätt arbetat med de 
konkretiserade mål som kommunfullmäktige har uppdragit till nämn-
den. Därutöver har socialnämnden fastställt ett antal mål som varit 
styrande för verksamheterna. Nämndmålen utgår från kommunens 
övergripande mål, de konkretiserade målen samt interna processer 
inom förvaltningen. En stor del av målen har uppnåtts under 2015 men 
ett antal mål har karaktären av att gälla under en längre period än ett 
år varför de inte kan anses uppfyllda i dagsläget. I de fall som målen 
inte har uppfyllts och de har en koppling till ekonomi redovisas ett 
överskott i den ekonomiska redovisningen. Socialnämnden anser där-
med att man uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

Barns lärande
Måluppfyllelsen under målområdet bedöms som delvis uppfyllt. Målen 
är utvecklingsmål och arbetet kommer att fortsätta 2016. Processen 
för att starta en första linjens barn- och ungdomshälsamottagning 
pågår och förväntas öppna vid halvårsskiftet 2016. Samarbete med 
skolan kring målgruppen barn och unga vuxna har förbättrats.
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Staden Gislaved
Måluppfyllelsen är god förutom att ingen utbildning i barnkonventionen 
har skett. Socialnämndens sidor på hemsidan har mycket goda resul-
tat i SKL:s mätning ”Information till alla”. Överlag har socialnämnden 
nöjda brukare enligt de kvalitetsundersökningar som görs. 
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Företagsklimat och näringslivsamverkan
Arbetet med att digitalisera information och service är påbörjat och 
arbetet fortsätter. Bland annat finns ifyllbara ansökningsblanketter 
angående LOV på hemsidan. Målen är delvis uppfyllda.
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Ekonomiskt resultat
Resultatet för 2015 för socialnämndens samlade verksamheter är totalt 
-1 121 tkr. Detta innebär en förändring i förhållande till de prognoser 
som beräknats under året, då resultatet visat underskott närmare 
-20 000 tkr. Förbättringen beror till största delen på betydligt högre 
intäkter för flyktingverksamheten, främst för ensamkommande barn 
där det ökade antalet mottagna barn under hösten genererade högre 
intäkter från Migrationsverket än förvaltningen beräknat. Resultatet 
för socialnämndens samlade flyktingverksamhet redovisas därför 
separat från övrig verksamhet inom programområde IFO. Nämndens 
verksamhetsområden har även tillförts 4 300 tkr ur flyktingfonden, som 
en ersättning för ökad belastning under höstens flyktingsituation då 
bl.a. evakueringsboende i Johan Orre samt en ny enhet för ensam-
kommande barn startades upp.
 Staben redovisar en positiv avvikelse på 2 122 tkr
 Större delen av överskottet för staben är av engångskaraktär. Det 
handlar bl.a. om vakanta tjänster 
 Individ- och familjeomsorgen, exkl. flyktingverksamheten, redovisar 
ett negativt resultat med 1 703 tkr. 
 Resultat för den samlade flyktingverksamheten är +8 400 tkr.  
Integrationsverksamheten inom AMO redovisar ett plus på 300 tkr. 
Normalt sett hade detta överskott förts över till flyktingfonden, men 
då fonden ska avslutas har det inte gjorts.
 Verksamheten ensamkommande barn redovisar ett plus på 8 300 
tkr. Antalet mottagna barn ökade kraftigt under hösten och många 
externa familjehemsplatser fick bli lösningen på den extrema situa-

NÄMNDSREDOVISNINGAR – SOCIALNÄMNDEN
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tionen. Över 100 utredningar startades vilket har genererat intäkter på 
drygt 3 000 tkr från Migrationsverket. I resultatet ingår intäkter mot-
svarande 1 600 tkr som avser återsökningar 2014. Ersättning per plats 
återsöks med 1 900 kr/dygn. Nämndens egen HVB-verksamhet bedrivs 
till en lägre kostnad (1 142 kr/dygn), vilket ger ett överskott på ca 3 000 
tkr. Förutom externa familjehemsplatser har överbeläggning i den egna 
verksamheten också genererat ökade intäkter.
 När det gäller Vuxenenheten och placeringar enligt LVM (Lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall) går verksamheten back 6 082 tkr.
 Vård och omsorg redovisar ett positivt resultat på 1 659 tkr. En del av 
resultatförbättringarna jämfört med prognos är bl.a. hänförda till arbe-
tet med månatliga uppföljningar där några av områdena förbättrat sina 
negativa resultat med att redovisa bättre resultat det sista kvartalet. 
 Hemtjänsten redovisar ett underskott på ca 2 600 tkr. Antalet ut-
förda timmar hos brukare har minskat. Anpassningar av verksam-
heten har skett under året, men inte lett till önskat resultat.
 Rehabenheten redovisar ett litet plusresultat.
 Centralt konto som prognostiserade ett överskott efter 10 mån på 
ca 1 500 tkr redovisar nu +5 600 tkr. Mellanskillnaden är 2 200 tkr för 
ökad bemanning, som inte varit med i tidigare prognoser. Vidare redo-
visar kostnaderna för områdescheferna ett överskott med 1 800 kr 
(med i tidigare prognos), mycket beroende på hög omsättning på 
cheferna, men också andra typer av ledigheter m.m.
 Funktionshinder och stöd redovisar ett underskott på 11 600 tkr 
för 2015. Programområdet har under flera år brottats med problem 
att hålla sin budget. Flera nya och kostsamma ärenden har tillkommit 
samtidigt som vissa ärenden som tidigare varit SFB (ersättning från 
Försäkringskassan) omprövats och blivit LSS-ärenden, vilket inte 
ger några ersättningar från Försäkringskassan.
 Programområdet har under året haft ett sparbeting på 2 500 tkr som 
inte fördelats ut i verksamheten. Det redovisas därför centralt som 
ett underskott. Överanställning av områdeschefer samt kostnader för 
rekrytering/annonsering ger ytterligare 1 000 tkr i underskott på det 
centrala kontot.
 Daglig verksamhet och gruppbostäder visar ett underskott på 440 
tkr. Totalt har gruppbostäderna haft personalkostnader på 1 000 tkr 
högre än budgeterat. Extra nattjänst på en gruppbostad samt färre 
tomma platser är förklaringen till personalkostnaderna. Daglig verk-
samhet redovisar trots ökat antal brukare ett överskott på ca 600 tkr.
Personlig assistans redovisar ett minus på 2 500 tkr. Korttidsboendet 
har ett fortsatt ökat tryck, vilket gett ökade kostnader med 1 100 tkr. 
Ett nytt korttidsboende planeras under 2016 för att möta det ökade 
behovet. Kostnaderna för såväl LSS som SFB har ökat, totalt redo-
visas ett underskott på 2 500 tkr. Som en följd av att SFB-ärenden 
omprövas och blir LSS-insatser minskar kostnaderna för återbetal-
ning av de första 20 timmarna som redovisar ett plus på 1 200 tkr.
 Område bistånd och stöd har ett underskott på 5 200 tkr. De stora 
avvikelserna återfinns för privat LOV (-1 800 tkr), privata LSS-utförare 
(-1 200 tkr) samt övriga köpta externa tjänster för gruppbostäder och 
daglig verksamhet m.m. (-2 700 tkr). Kostnader för samordning av 
anhörigvård/stöd redovisar ett plus på 1 000 tkr.

Investeringsredovisning

Socialnämndens investeringar visar ett överskott på 3 664 tkr (budget 
6 817 tkr). Av dessa utgörs 2 626 tkr av projekt med senare driftstart 
(Familjecentral i Smålandsstenar 2016, 126 tkr samt Demenscentrum 
söder i Smålandsstenar (ombyggnation av Hagagården) årsskiftet 
2017 – 2018, 2 500 tkr). 202 tkr utgörs av ej slutförda nyinvesteringar 
(Gruppboende socialpsykiatri).

Resterande överskott utgörs av: 1. Socialförvaltningens IT-satsningar, 
426 tkr. Den fortsatta satsningen på E-hälsa kommer att medföra 
investeringskostnader som förvaltningen idag inte kan kostnadsbe-
räkna, men kommer troligen att medföra betydande investerings-
kostnader. Investeringar kommer att gälla bl.a.:
– NPÖ (Nationell Patient Översikt)
– Magna Cura Web
– Planeringsverktyg: Integration med Schema-Bemanning
–  Schemaplanering för funktionshinder och stöd, samt nya moduler 

till verksamhetssystem

Resterande överskott utgörs av: 2. Reinvesteringsmedel, 410 tkr.  
Arbete och upphandlingar pågår med bl.a. nedanstående:
– E-hemtjänst – ex. välfärdsteknologi
– Innovativa brukarhjälpmedel
–  Nyckelhantering – ex. mobilnyckel. Upphandling klar men investe-

ringar inte avslutade
– Arbetstekniska hjälpmedel bl.a. sängar

Sålunda begär socialnämnden enligt ovan att överskottet på 3 664 tkr 
förs över till dels 2016 års investeringsbudget, 1 164 tkr och att reste-
rande dvs. 2 500 tkr förs över till 2017 års investeringsbudget.

Personal

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2012 2013 2014 2015

Sjukfrån-
varo

Total sjukfrånvaro 5,1 5,8 6,2 6,7

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av 
total sjukfrånvaro

47,2 55,9 57,3 48,0

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Finns inget 
jämförbart  

resultat
91,0 75,1

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid

32,6 31,2 35,0 40,6

Andel män som  
arbetar heltid

73,5 65,0 58,8 66,7

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99%

45,0 46,2 45,1 41,0

Andel män som  
arbetar 75 – 99%

20,4 20,0 22,1 19,0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75%

22,4 22,5 20,0 18,4

Andel män som  
arbetar mindre än 75%

6,1 15,0 19,1 14,3

Glädjande är att andelen anställda som arbetar heltid har ökat, vilket 
kan ses som ett resultat av förvaltningens och kommunens mål att 
hitta högre sysselsättningsgrader. Förvaltningen arbetar aktivt med 
denna fråga, även om förvaltningen under 2015 ännu inte formellt 
har omfattats av kommunens heltidsprojekt.

Både den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron ökar vilket är 
allvarligt, även om ökningen inte är specifik för socialförvaltningen utan 
en generell trend. I Gislaveds kommun är socialförvaltningen en av de 
förvaltningar som har högst sjukfrånvaro, dock är sjukfrånvaron i jäm-
förelse med andra kommuner låg. Fysiskt tungt arbete och det faktum 
att det är i majoritet kvinnliga anställda inom förvaltningen kan vara 
en del av förklaringen till att förvaltningen har sjukfrånvaro som är 
högre än genomsnittet, då kvinnor generellt har högre sjukfrånvaro 
än män. Äldreomsorgen har under 2015 haft en arbetsgrupp bestå-
ende av områdeschefer, som aktivt har arbetat med att studera sjuk-
frånvaron, samt ta fram åtgärder mot sjukfrånvaro. Många av långtids-
sjukskrivningar går inte att påverka då de inte är arbetsrelaterade. En 
faktor som kan ha påverkat sjukfrånvaron är de förestående anpass-
ningar/neddragningar i samband med planerade besparingar. Inom 
IFO-området råder på många håll hög arbetsbelastning, vilket kan 
förmodas påverka hälsotalet bland de anställda.
 Andelen som har haft utvecklingssamtal under 2015 har minskat. 
Orsaken till detta förefaller till stor del ha varit att man har saknat ordi-
narie chef, eller att man haft ny chef. Att andelen som fått utvecklings-
samtal minskat är inte bra, då medarbetarsamtalet är en viktig grund 
vad gäller t.ex. medarbetarnas motivation. Därutöver är medarbetar-
samtalen en viktig del när det gäller den individuella lönesättningen.
 Socialförvaltningen har under 2015 genomfört en inventering av 
bristyrken. Den stora risken för framtida brist bland yrkesgrupper i 
socialförvaltningens verksamhetsområde finns inom kategorierna 
undersköterskor och sjuksköterskor men även socialsekreterare och 
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chefer är grupper där det finns en risk för framtida brist. Om vi antar att 
utvecklingen inte förändras rörande antagna på utbildningar inom 
dessa yrken finns en stor risk för att personal med rätt kompetens 
inte kommer att kunna rekryteras till lediga tjänster, på längre sikt, och 
möta de allt större pensionsavgångar som väntar Gislaveds kommun 
de kommande tjugo åren.
 Under året har åtta områdeschefer valt att gå vidare till nya upp-
drag, samtidigt som det är svårt att rekrytera nya chefer. En rörlighet 
bland första linjens chefer är inget som är unikt för Gislaveds kommun 
utan ses även i andra kommuner. Effekter av detta kan ses bl.a. i förra 
årets medarbetarenkät där ledarskapet fått ett något lägre resultat 
än innan. Förvaltningen har påbörjat analysen tillsammans med che-
ferna om vad som behöver göras för att långsiktigt ha goda förutsätt-
ningar för att utöva sitt chefs- och ledarskap. Under 2016 kommer 
detta vara ett av de prioriterade områdena.

Miljö

Fastighetsnära insamling är införd och upplevs fungera bra i de flesta 
av förvaltningens verksamheter. Vad gäller inköp av ekologisk och rätt-
visemärkt mat har ytterligare förbättringar skett jämfört med 2014 
och även jämfört med delårsbokslutet för 2015. Samtliga kök inom 
vård och omsorg uppnår nu målet om 25%, andelen ekologisk mat 
varierar mellan 27 och 39% för de olika köken. För fem av sju tillagnings-
kök utgör andelen ekologisk/rättvisemärkta livsmedelsinköp mer än 
30%. Förvaltningen arbetar på många sätt för att minska resandet i 
bil. För att öka möjligheten att använda buss som transportmedel bör 
det finnas busskort tillgängliga att använda inom samtliga verksam-
heter, vilket inte är fallet i dagsläget.

Intern kontroll

Förvaltningens interna kontrollarbete bygger på en process bestå-
ende av riskanalyser, framtagande av intern kontrollplan, planering och 
utförande av kontroll och rapportering. 2015 års kontrollplan inne-
fattar fem kontrollmoment inom områdena Kärnverksamhet, Admi-
nistration och IT och verksamhetssystem. Kontrollmomenten under 
IT och verksamhetssystem bedöms helt uppnådda. Inom området 
Administration finns kontrollmoment om enhetsspecifika postrutiner, 
vilket anses delvis uppnått. Arbetet med det kommer att fortsätta 
under 2016. Kopplat till området Kärnverksamhet finns kontrollmoment 
om kontroller att genomförandeplaner upprättas. Av de områden som 
besvarat frågan så har drygt hälften svarat att kontroll har genom-
förts. Arbetet med interna samverkansrutiner, som är ytterligare ett 
kontrollmoment kopplat till området Kärnverksamhet, har inte genom-
förts pga. vakans på den utvecklingsledartjänst där uppdraget har 
funnits. På grund av hög arbetsbelastning har arbetet med att ta 
fram ny plan för 2016 inte kunnat prioriteras.

Framtid

Socialnämnden ser både möjligheter och svårigheter i gjorda priorite-
ringar och omfördelningar av befintlig verksamhet för 2016 och utblicks-
perioden. I likhet med föregående år vilar också 2016 års verksamhet 
i delar på intern omfördelning av resurser, vilka behöver omhändertas 
i det kommande mål- och budgetarbetet för 2017 och framåt.
 Socialnämnden har i budget 2016 tagit beslut om anpassningar av 
verksamheten på totalt 23 100 tkr. En förutsättning för att kunna om-
händerta de anpassningar som finns i utblicken för 2017 och framåt 
är att 2016 års anpassningar får avsedd ekonomisk effekt. För att 
klara verksamheten framöver inom de ekonomiska ramar som finns i 
utblicken 2017 och framåt, bedömer socialnämnden att det även 
framöver kommer krävas avvägningar och prioriteringar mellan olika 
verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning.
 Socialnämnden har inför 2016 tagit beslut om omfördelningar mellan 
de olika programområdena för att möta de obalanser som ses mellan 
dem i 2015 års bokslut. Individ- och familjeomsorgen, exkl. flykting-
verksamheten, bedöms framöver att ha goda förutsättningar att nå 

uppsatta ekonomiska och verksamhetsmässiga mål. Däremot ser 
socialnämnden med oro en fortsatt ökning av insatser till personer 
med funktionsnedsättning som ansöker om insatser utifrån LSS (Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade). Redan vid ingången 
av 2016 syns ökade behov för vissa grupper vilket, noga måste följas 
och analyseras.
 Kommuninvånarnas behov av missbruksvård samt antal familje-
fridsärenden har ökat de senaste åren, vilket medfört att kostnaderna 
under ett flertal år överskridit budgeten. Verksamheten har under 2015 
analyserats och en handlingsplan har tagits fram för det fortsatta 
arbetet. Kostnadsutvecklingen har avstannat något, men likväl visar 
bokslutet för 2015 ett underskott. Effektivare arbetssätt och ett ökat 
samarbete internt och externt kommer att kunna påverka kostnaderna 
i positiv riktning.
 För att möta invånarnas behov framöver utan alltför stora kostnads-
ökningar finns det ett antal områden som man behöver fokusera på.
 Det är viktigt att fördjupa arbetet med att stärka invånarnas möjlighet 
att, oavsett ålder eller andra begränsade faktorer, leva ett självstän-
digt liv med makt och inflytande över sitt eget liv. Detta görs genom 
att fortsätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och 
hållbart samhälle tillsammans med alla andra aktörer, vare sig de är 
offentliga, privata eller frivilliga.
 Den avancerade sjukvården utförs idag allt mer utanför sjukhusen. 
Denna utveckling kommer att fortsätta även framöver och detta 
kommer att leda till en successiv förskjutning av ansvaret från den 
landstingskommunala sfären till den primärkommunala. Forskning 
visar att denna utveckling är positiv utifrån ett invånarperspektiv då 
man tillfrisknar snabbare och bibehåller sin självständighet i större 
utsträckning. För den kommunala sektorn innebär denna förskjutning 
behov av en mer specialiserad kompetens och på sikt även behov av 
ökade resurser för denna verksamhet. Välfärdsteknologi kan användas 
på olika sätt, bl.a. i medicinskt syfte och för att underlätta vardagen 
och bidra till självständigare liv. Tekniken kan bl.a. förenkla kommuni-
kationen mellan personal och med brukare. Tillsyner och bedöm-
ningar kan göras på annat sätt än via fysiska besök och läkemedel 
kan hanteras med tekniska lösningar osv. Med införande av ny teknik 
och nya tjänster kan verksamheten delvis effektiviseras, samtidigt 
som säkerheten kan ökas t.ex. med digitala larm. Ytterst blir tekniken 
ett sätt för verksamheten att kunna möta ökat antal äldre. Under ut-
blicksperioden måste det finnas med medel för utvecklingen av e- 
hälsa, särskilt med inriktning på e-hemtjänst. Det måste också finnas 
medel för att bygga ut näten så att kommuninvånarna kan få del av 
nya tjänster.
 Gislaveds kommun har under de senaste åren tagit emot många 
flyktingar och nyanlända. Under 2015 handlade det framförallt om 
ensamkommande barn. Prognosen för 2016 är att upp till 140 000 kan 
komma att söka asyl i landet. Det innebär att fortsatt planering för 
fortsatt utbyggnad av boendeplatser måste ske om barn anvisas i 
samma utsträckning som för 2015. Den stora utmaningen är att kunna 
integrera de nyanlända så snabbt som möjligt in i samhället, så att de 
får ett arbete och därmed också blir självförsörjande. Arbetslöshets-
statistiken visar att det finns många lediga jobb, men att det fortfa-
rande är många som är utan arbete. Man kan konstatera att de som 
har utländsk bakgrund i högre grad är arbetslösa än personer som 
är födda i Sverige. Det är samtidigt svårt för företagen att få arbets-
kraft av kvalificerad personal och det finns inga lediga lägenheter i 
kommunen. Det är viktigt att arbeta aktivt med bostadsfrågan så att 
befolkningen ökar och företagen får personal till sina lediga jobb och 
väljer att vara kvar i kommunen.
 Att kunna rekrytera och bibehålla medarbetare och chefer med 
rätt kompetens är en viktig framgångfaktor för alla verksamheter. 
Det finns risk för en framtida brist bland flera yrkesgrupper i social-
förvaltningens verksamhetsområden inom flera yrkesområden och 
därmed en stor risk för att personal med rätt kompetens inte kom-
mer att kunna rekryteras till lediga tjänster och möta de allt större 
pensionsavgångar som väntar Gislaveds kommun de kommande 
åren. Det är viktigt att intensifiera arbetet med projektet Attraktiv ar-
betsgivare, men också noggrant följa, analysera och planera kompe-
tensförsörjningen framöver.
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Ordförande: Tommy Stensson (S)
Förvaltningschef:  Anna Gamlén
Andel av kommunens driftbudget: 2,4%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Bruttokostnad 48 179 50 421 48 244 2 177

./, intäkter -13 007 -12 798 -12 577 -221

Nettokostnader 35 172 37 623 35 667 1 956

Nettoinvesteringar 3 311 5 461 4 715 746

Programområden inom nämnden (nettokostnader) 

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Nämnd 293 364 426 -62

Fritidsverksamhet 27 230 28 872 27 985 887

Föreningsstöd 7 649 8 387 7 256 1 131

Totalt 35 172 37 623 35 667 1 956

Uppgift
Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånarna goda förut-
sättningar för en positiv och meningsfylld fritid. Samhällsutvecklingen 
har medfört att många former av fysisk aktivitet har förskjutits från var-
dagen till fritiden. Fysisk aktivitet är ofta hänvisad till särskilda tidpunk-
ter, särskilda lokaler, speciellt arrangerade platser eller naturområden. 
Fritidsnämnden är i detta sammanhang mycket viktig. För att säker-
ställa ett brett utbud av aktiviteter tillhandahåller fritidsnämnden an-
läggningar samt ger bidrag till föreningar och organisationer. Insatser-
na är viktiga för att främja en god folkhälsa i befolkningen.
 Fritidsutbudet bidrar också till en positiv bild av Gislaveds kommun 
och gör kommunen attraktiv att verka och bo i. En viktig aspekt är att 
kunna erbjuda både barn och vuxna ett bra fritidsutbud i närområdet. 
Spontanidrottandet har generellt länge minskat, men en ökning tycks 
nu ske. Detta är något som fritidsnämnden har tagit fasta på och under 
ett par år tillbaka anlagt olika typer av när/spontanidrottsplatser runt 
om i kommunen. Senaste tillskottet är en skatepark i Smålandsstenar. 
Fritidsnämnden arbetar också med att göra naturen mer attraktiv för 
människor att vistas i. Detta görs genom att skapa förutsättningar 
för motionsspår, vandringsleder och kanotleden Nissan.
 Genom fritiden marknadsförs kommunen på ett positivt sätt och 
detta stödjs av fritidsnämnden. Föreningars olika arrangemang i form 
av läger/cuper/tävlingar lockar årligen hit flera besökare.

Måluppfyllelse
De uppställda målen för fritidsnämnden handlar mycket om att skapa 
förutsättningar och möjligheter för en meningsfylld fritid i form av 
fysiska aktiviteter och rekreation samt ett rikt föreningsliv. Fritidsnämn-
den prioriterar målgruppen barn och ungdomar och det genomsyrar 
verksamheterna. Det sker bl.a. genom sammanställning av aktiviteter 
till lovprogram och utgör en förutsättning för föreningsbidrag. Under 
2015 har fritidsnämnden inom ramen för ett rikt fritidsutbud för barn 
och ungdomar kompletterat anläggningar med en skateanläggning i 
Smålandsstenar och etablerat ytterligare en spontanidrottsplats i 
Anderstorp. Barn och ungdomar är också i fokus för den simundervis-
ning som fritidsförvaltningen bedriver. Simkunnighetsmålen har inte 
uppnåtts under 2015. En orsak är att fler barn saknar förutsättningar 
i form av vattenvana. Hittills har mätningen gjorts efter simundervis-
ning i åk 2. Fritidsförvaltningen har under året samarbetat med ett par 
skolor och erbjudit extra simskolor vid skollov med lyckade resultat. 
Vad gäller åtgärder för att förbättra simkunnigheten kommer ett hel-
hetsgrepp att tas i samband med förändringen av simhallsverksam-

heten 2016. Inom ramen för barn och ungdomar har målet om att 
utbilda personal i FN:s barnkonvention inte genomförts. Detta då det 
kommungemensamma utbildningsmaterialet som skulle tagits fram 
inte har gjorts och att det har rått tidsbrist inom fritidsnämnden.
 Fritidsnämndens mål om snabb och bra service till allmänhet och 
föreningar har utvecklats under åren och fritidsförvaltningen använder 
allt mer digital teknik som medel för att kommunicera. Under 2015 
har dock digitaliseringens baksida också belysts inom förvaltningen 
då man har inlett diskussion om skärmförbud i framförallt simhallarna 
då smartphones och läsplattor tar uppmärksamheten från föräldrarna.
 Fritidsnämndens uppfattning är att verksamheten under 2015 har 
genomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot mål-
uppfyllelse. De uppställda målen för 2015 kan därför anses, mer eller 
mindre, vara uppfyllda. Bokslutet visar en god måluppfyllelse och att 
verksamheten har genomförts inom de ekonomiska ramarna. Fritids-
nämnden anser sig därför uppfylla kravet på en god ekonomisk hus-
hållning.

Barns lärande
Målen med att prioritera verksamheter för barn anses uppfyllda då 
anläggningarna har hållit öppet och varit bokningsbara förutom vid 
några enstaka tillfällen. Dock visar styrmåtten att bokningsgraden inte 
varit tillfredställande varför de visar svagt gult. Samma sak gäller sim-
kunnigheten.
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Staden Gislaved
Målen under målområdet anses uppfyllt då passagesystemet fungerar 
samt att de har ett fungerande digitalt bidragssystem. Utveckling av 
systemen pågår ständigt så styrmåtten visar på lägre uppfyllelse. 
Ingen utbildning i barnkonventionen har genomförts.
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Ekonomiskt resultat
2015 års ekonomiska resultat blev ett överskott på 1 956 tkr.
 Fritidsnämnden har tre programområden. Vad gäller program-
område ”nämnd” redovisar det ett underskott på 62 tkr. Underskottet 
beror på fler sammanträden än planerat. Det beror dels på beslut om 
simhallsförändring, dels introduktion vid ny mandatperiod.
 Programområde ”fritidsverksamhet” redovisar ett överskott på 
887 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader och lokalkost-
nader. Lokalkostnaderna minskade framförallt genom lägre energi-
kostnader. Dessutom har förvaltningens investeringar under året 
senarelagts vilket har inneburit lägre kapitalkostnader.
 Programområde ”föreningsbidrag” redovisar ett överskott på 
1 100 tkr. Budgeten för aktivitetsbidrag och investeringsbidrag samt 
föreningsanslag har utnyttjats fullt ut. Överskottet beror bl.a. på att 
beviljade investeringsbidrag för tidigare år inte har utnyttjats eller att 
kostnaden för investeringen har blivit lägre för föreningarna. Investe-
ringsbidrag beviljas med max. 50% av investeringsutgiften.

Investeringsredovisning

Fritidsnämndens investeringar redovisar ett överskott på 746 tkr.
 Investeringen i skateanläggningen i Smålandsstenar avslutades och 
invigdes. Anläggningen har snabbt blivit en mycket populär anlägg-
ning hos främst barn och ungdomar. Investeringen gick på 3 035 tkr, 
budgeten överskreds pga. en geologisk undersökning och flyttning av 
en rikskabel.
 En ny spontan/näridrottsplats anlades vid Ekenskolan i Anderstorp.
 Arbetet med att successivt byta ut ålderdomlig armatur på de belys-
ta motionsspåren påbörjades under året. Först ut var byte av armatu-
rer på motionsspåren i Anderstorp och Hestra.
 Investeringarna för bassängtäckning till Hörsjöbadet och adminis-
trativt system har inte genomförts och har begärts för ombudgete-
ring till 2016.

Personal

Antalet tillsvidareanställda i förvaltningen under 2015 var 36 stycken.
 Fritidsförvaltningen lämnar ett år med stor personalomsättning och 
omorganisation bakom sig. Under året har bl.a. ny förvaltningschef 
och anläggningschef tillsatts.
 Under året har förvaltningen arbetat med övertalighet som en kon-
sekvens av simhallsförändringen. Två medarbetare erbjöds förtida 
uttag till förmån för två yngre och övertaliga medarbetare. Denna 
åtgärd bidrog till att förvaltningen i realitet inte behövde säga upp 
någon medarbetare.
 Simhallsförändringen har påverkat hela förvaltningen och medfört 
nya konstellationer i alla förvaltningens arbetsgrupper. Det innebär att 
2016 kommer att innebära ett behov av att trimma in organisationen.

Personalpolitiska mål
Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Utfall i % 2012 2013 2014 2015

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 7,7 5,1 4,2 2,7

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 67,6 72,5 69,8 45,9

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Finns inget jämför-
bart resultat 100

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 61,1 55,5 68,18 71,42

Andel män som  
arbetar heltid 83,3 77,78 77,78 78,57

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 5,5 5 4,55 4,76

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 5,5 5,56 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 38,8 35 27,27 23,8

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 16,6 16,6 16,6 21,42

Den totala sjukfrånvaron för fritidsförvaltningens personal har sjunkit 
med 1,5 %-enheter sedan 2014 och utgör en ny lägsta nivå mellan 
åren 2012 – 2015. Mellan 2012 års resultat och 2015 skiljer det 5 
%-enheter. Under periodens senaste år har förvaltningen aktivt jobbat 
med förbättring av den psykosociala arbetsmiljön. Detta har framför-
allt gjorts genom områdeschefernas ökade närvaro på de olika arbets-
platserna, vilket av personalen beskrivits som mycket positivt. Möjli-
gen har detta resulterat i ökad arbetstillfredsställelse och minskat 
sjukfrånvaron.
 Andelen långtidssjuka av total sjukfrånvaro har sjunkit med 23,9 
%-enheter från föregående år och utgör ny lägsta nivå mellan åren 
2012 – 2015. Den huvudsakliga orsaken till resultatet antas beror på 
det faktum att en individ varit långtidsjuksskriven 100% och en annan 
individ 80% under året. Den nedåtgående trenden torde bero på 
analysen vad gäller förvaltningens sjukfrånvaro.
 Andelen kvinnor som arbetar heltid har successivt ökat under perio-
den 2012 – 2015. Andelen män som arbetar heltid har haft en marginell 
förändring. Inom förvaltningen medför en enskild individ stor skillnad 
på resultatet och det är troligt att icke arbetsrelaterade faktorer ligger 
till grund för siffrorna. Utfallet är sammantaget bra utifrån kommunens 
arbetsgivarpolitik.
 Vad gäller medarbetarsamtal har utfallet inte varit jämförbart under 
åren. Utfallet för 2015 visar ett resultat på 100%, men resultatet är 
inte relevant då enkäten varifrån resultatet har samlats in hade en låg 
svarsfrekvens. Enligt områdeschef har samtliga anställda erbjudits 
medarbetarsamtal och endast ett fåtal har inte haft det.

Hälsoveckans tema ”Stå upp”, för dig själv och de svaga – manade 
till att delta i aktiviteter under vecka 42.

Den efterlängtade skateparken i Smålandsstenar invigdes i juni.
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Miljö

Fritidsnämndens miljöarbete har under 2015 fortsatt haft sin inriktning 
på energieffektivisering. Arbetet sker i samarbete med fastighets-
nämnden och föreningslivet för att tillse att anläggningar drivs på 
energisnålt sätt samt eftersträvning av energieffektivbelysning genom 
t.ex. installation av rörelsesensorer, dimringsfunktioner och LED- belys-
ning. I Gislebadets stora bassäng har det investerats en UV- belysning 
i titanium rör som innebär att kloranvändandet har reducerats.
 Under året har inventering av samtliga elljusspår i Gislaveds kom-
mun gjorts. Inventeringen har legat till grund för en handlingsplan 
som innebär att fritidsnämnden ämnar byta ut armaturer på två elljus-
spår per år. Utbyte av kvicksilverlampor är av högsta prioritet, därefter 
utbyte av högtrycksnatriumlampor.
 Fritidsnämndens miljöarbete har under sista halvåret av 2015 fått 
ett uppsving i form av kompetenshöjning då ny områdeschef med 
miljökunskap har tillsatts. Intentionen för 2016 är att se över möjlig-
heten att använda biodiesel i våra gräsklippare istället för fossildiesel, 
vilket är bättre ur både arbetsmiljösynpunkt och miljösynpunkt. I 
riktlinje med de nationella, lokala och förvaltningsmål- och strategier 
gällande energi- och klimat så kommer fritidsnämnden att se över 
möjligheten till att konvertera oljepannan i Hörsjön, Smålandsstenar 
till solfångare med eventuellt en kombinationspanna.

Intern kontroll

Fritidsnämnden fattade beslut (Fn 2014 § 83) om att utse personalruti-
ner som rör säkerhetsfrågor, statistikhantering och boknings/avbok-
ningsrutiner som interna kontrollområden för 2015. Uppföljningen blev 
ganska tunn beroende på avgränsning och definitionsfråga kring 
områdena. Utifrån handläggares definition visade internkontrollen att 
rutiner finns på alla områden och att rutiner har uppmärksammats 
under året. Internkontrollen visar att när problem inom områdena har 
observerats har åtgärder gjorts.
 Personalrutiner som rör säkerhetsfrågor: Rutiner vid situationer 
som kan anses som riskfyllda och/eller utgöra en potentiell fara är av 
största betydelse för att säkerställa såväl personalens säkerhet som 
byggnaders och utrustnings beskaffenhet. Inom fritidsförvaltningen 
finns åtgärdsrutiner för de flesta, om än inte alla, riskfyllda situationer 
som kan uppstå. För samtliga rutiner är personalen väl införstådd 
med hur och när larm ska vidtas, samt om polisanmälan ska göras. 
Rutiner dags-, vecko-, månads-, och halvårsvis finns. Internkontroll 
visar att dessa är väl definierade och verkställs inom de anmodade 
perioderna.
 Statistikhantering: Det har funnits en viss osäkerhet runt statistik-
redovisningens tillförlitlighet, framför allt vad gäller lärarnas redovis-
ning i simanläggningarna. Internkontrollen visar att fler individer än vad 
som angetts i statistiken har nyttjat simanläggningarna. Under verk-
samhetsåret har dock såväl gruppledare som övrig personal gjorts 
uppmärksamma på vikten av statistiskt underlag och har som kon-
sekvens av detta varit extra noggranna vid närvarorapportering av 
besökare. Med bibehållen uppmärksamhet på vikten av tillförlitlig 
statistik pekar allt på att statistikinhämtningen även fortsättningsvis 
kommer att göras på ett så långt som möjligt tillförlitligt sätt.
 Boknings- och avbokningsrutiner: Rutinerna kring bokning och 
avbokning av idrottslokaler fungerar bättre än tidigare år. Fritidsför-
valtningen har fortfarande problem med att många personer hanterar 
bokningar och att instruktioner ibland tolkas olika. Nu finns manual i 
anläggningarna för hur en bokning/avbokning ska göras, vilket bör 
minimerar felen som tidigare gjorts.

Framtid

Framtidens samhälle kommer innefatta fler äldre, ökad mångfald, 
ökade samhällsklyftor och ökad ohälsa. Fritidsnämnden ska med 
detta som bakgrund verka för fortsatt utveckling av ett fritidsutbud 
som är tillgängligt och attraktivt för alla i Gislaveds kommun. Fritids-
nämndens viktigaste framtida uppgifter handlar därför om attraktion, 
ungdoms- och breddverksamhet och föreningsstöd.

Attraktion
Fritidsnämndens verksamhetsområden bidrar till attraktiva livsmiljöer 
där människor vill bo, vistas och verka. Detta medför att fritidsverksam-
heter och anläggningar ska vara efterfrågade och välskötta. I kommu-
nen finns ganska god tillgång på olika typer av idrottsanläggningar, 
men behovet av underhållsinsatser är stort. Under 2015 fick fritids-
nämnden erfara att idrottsanläggningar, enligt kommunens invånare, 
är viktiga att bestå samt väcker engagemang för förnyelse. Fritids-
nämnden har ett stort ansvar för att utveckla arbetet med att ta fram 
underlag för en ny framtida sim- och idrottsarena i kommunen.
 Fritidsnämnden har en framtida utmaning att finna ett attraktivt fri-
tidsutbud som attraherar stillasittande ungdomar och uppmuntrar 
ungdomar i allmänhet och tjejer i synnerhet att stanna kvar inom före-
ningslivet. För den skull ska anläggningar vara ändamålsenliga, upp-
levas trygga samt lätta att ta sig till. Satsningen på spontanidrotts-
platser ska fortsätta. En aktuell idé är att etablera utomhusgym och 
”hinderbanor” på strategiska platser.
 Attraktivitet handlar också om att möjliggöra och skapa förutsätt-
ningar för läger, cuper, elitmatcher och ungdomsturneringar av olika 
slag. Dessa evenemang ger inte bara kommuninvånare positiva upp-
levelser utan attraherar också många turister och ger positivt bidrag 
för näringslivet.

Ungdoms- och breddverksamhet
Barn- och ungdomsperspektivet är i ständigt fokus för fritidsnämnden. 
Framtidens utmaning handlar om att utveckla metoder för att nå grup-
per som i dagsläget tar del av fritidsutbudet i relativt mindre utsträck-
ning. En annan utmaning är att hitta bra stödformer för den ungdoms-
verksamhet som inte bedrivs i föreningsregi. Även breddverksamhet 
är en angelägen sak att prioritera. Många människor har mer fritid idag 
än för tio eller tjugo år sedan, men få skulle säga att det känns så. 
Därför är breddverksamhet en fråga som berör både attraktion och 
bidrar till god folkhälsa.

Föreningsstöd
Ideella föreningarna har en viktig position i vårt samhälle eftersom de 
bidrar med positiv utveckling för såväl samhälle som individ. Generellt 
finns en bild av att föreningsengagemanget minskar och föreningarna 
har svårt att rekrytera nya krafter. Många föreningar i Gislaveds kom-
mun har bekymmer att rekrytera barn och ungdomar till sina verksam-
heter. I flera föreningar är invandrarungdomar dåligt representerade. 
Integration med stöd av föreningslivet är ett område som fritids-
nämnden och föreningslivet behöver ta gemensamt krafttag kring. 
Föreningslivet med sin stora varians kan underlätta den nyanländas 
sociala etablering i kommunen. Nyanländas erfarenhet av föreningsliv 
kan dock variera samtidigt som föreningar kanske inte har en vana 
att ta emot nyanlända till sin förening.
 Ett annat generellt problem för föreningslivet är bristen på ledare 
och styrelsefunktionärer. Fritidsnämnden har i dag vetskap om att 
flera av kommunens största föreningar leds utan ordförande. Fritids-
förvaltningen behöver fortsätta att aktivt samarbeta med SISU med 
flera för att hitta olika uppslag och idéer för att stötta föreningslivets 
ideella grunder.
Det är också väsentligt att ha ett fortsatt starkt ekonomiskt stöd till 
föreningslivet så att föreningarna kan utvecklas och hållas levande. 
Bidragen behöver inflationssäkras så de minst behåller sitt reala värde.
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Ordförande: Bo Kärreskog (S)
Förvaltningschef: Mats Spånberg
Andel av kommunens driftbudget: 48,9%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Bruttokostnad 780 839 800 557 819 535 -18 978

./, intäkter -84 533 -73 483 -95 788 22 305

Nettokostnader 696 306 727 074 723 747 3 327

Nettoinvesteringar 16 771 13 314 9 794 3 520

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Förskola, pedagogisk 
omsorg, förskole-
klass, fritidshem

194 930 205 085 208 481 -3 396

Grundskola 288 816 300 735 300 738 -3

Grundsärskola 11 289 12 293 11 814 479

Fritidsgårdar 2 753 2 964 2 493 471

Gymnasieskola 128 375 130 013 130 870 -857

Gymnasiesärskola 3 908 5 294 3 899 1 395

Vuxenutbildning 13 306 15 003 12 701 2 302

Högskolan på  
hemmaplan 1 115 901 788 113

Musikskolan 13 857 14 609 13 719 890

Nämnd och  
administration 10 153 10 379 10 507 -128

Gemensamma  
verksamheter 27 804 29 798 27 737 2 061

Totalt 696 306 727 074 723 747 3 327

Uppgift
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter 
inom skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Skolväsendet om-
fattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxen-
utbildning, särskild utbildning för vuxna, undervisning i svenska för 
invandrare, och regleras i Skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar 
även för tillämpliga delar i motsvarande fristående verksamheter.
 Uppgifter som regleras i Skollagen 29 kap. § 9 gällande ”Information 
om icke skolpliktiga ungdomar” har överförts från nämndens ansvars-
område till socialnämnden.
 Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, upp-
dragsutbildning inom gymnasieskolan samt eftergymnasial utbildning 
såsom yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående högskolekurser 
samt därutöver uppdragsutbildning och liknande verksamhet för 
den kommunala organisationens behov.
 Nämnden ansvarar vidare för samhällsorientering enligt lagen om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197).
 Personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och 
utveckling av verksamheten ingår också i nämndens ansvarsområde.

Måluppfyllelse
Nämndens övergripande mål:
•  Ökad måluppfyllelse är det övergripande långsiktiga målet.
•  För att säkerställa den pedagogiska verksamhetens kvalitet och 

utveckling ska verksamheterna systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen, från central nivå ner på 
enhetsnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

•  Grundläggande demokratiska principer och förhållningssätt ska 
säkerställas i en aktiv plan för likabehandling och mot diskrimine-
ring och kränkande behandling.

Måluppfyllelsen varierar inom nämndens verksamheter.
 Målet att minst 90% av eleverna i grundskolan ska vara behöriga till 
ett nationellt gymnasieprogram har inte uppfyllts. Andelen har visser-
ligen ökat från 78,3 till 81,1%. Fortlöpande insatser har riktats mot 
grundskolan genom fortbildning för lärare inom matematik, språkut-
veckling och entreprenöriellt lärande. Nya studiecentra har startats 
på flera av högstadieskolorna.
 Målet att 85% av avgångseleverna på nationella program inom gym-
nasieskolan ska ha gymnasieexamen nåddes inte heller då endast 
71,9% erhöll detta. Gymnasieskolan har intensifierat kvalitetsarbetet 
för att öka måluppfyllelsen.
 Måluppfyllelsen att eleverna ska känna sig trygga i skolan har ökat 
till 89 – 94% för årskurs 2, 5 och 8.
 Andelen elever på grundläggande vuxenutbildning och gymnasial 
vuxenutbildning som fullföljer kurs och når minst lägsta betygsnivå 
har ökat till 90%.
 Andelen elever med mer än 10% ogiltig frånvaro har minskat i års-
kurs 8 med två procentenheter till 2,6% vilket närmar sig målet 2%.
 Nämnden anser sig uppfylla en god ekonomisk hushållning då 
verksamheten trots en kraftig barn- och elevökning under året redo-
visar ett positivt ekonomiskt resultat. Fördelningen av resurserna 
har riktats mot de behov som varit mest angelägna.

Barns lärande
Måluppfyllelsen såsom målen är formulerade visar på en god mål-
uppfyllelse. De styrmått som visar negativt resultat är framförallt att 
den ogiltiga frånvaron i år 9 ökar. Tittar man på en mer övergripande 
nivå utifrån resultaten som eleverna presterar i skolan borde målupp-
fyllelsen vara lägre. Positivt är att andelen behöriga elever till natio-
nellt gymnasieprogram ökat något. Samarbete med socialnämnden 
om att få ner elevers ogiltiga frånvaro (i åk 8 och 9) pågår.
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Staden Gislaved
Arbetet med att prioritera utveckling av e-samhället är uppfyllt. Övriga 
mål under målområdet är delvis uppfyllda och flera av dessa är ut-
vecklingsmål där arbetet fortsätter under 2016. Arbete med att öka 
integrationen i Gislaved tätort har påbörjats. Organisationsföränd-
ringar föra att utnyttja lokalerna bättre har beslutas i budget 2016 
och verkställs under 2016.
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Företagsklimat och näringslivsamverkan
Måluppfyllelsen är god och nämnden har i huvudsak uppnått de mål 
som beslutats. Arbete för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv 
pågår. Den del i Svensk Näringslivs företagarenkät som gäller ”Skolans 
attityder till företagande visar ett bra resultat.
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Ekonomiskt resultat
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ett överskott på totalt 
3 327 tkr.

•  Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklass redo-
visar ett negativt resultat på knappt -3 400 tkr. Detta beror framför-
allt på ett ökat antal barn i förskolan med ca 4% och 10% i fritids-
hemmen.

•  Grundskolan redovisar ett resultat på -3 tkr. Fler elever i grundsko-
lan med 3% i förhållande till budget ger ett underskott, men detta 
möts av överskott såsom medel för inflationsuppräkning, medel 
för kompetensutveckling samt överskott på externa placeringar.

• Grundsärskolan redovisar ett positivt resultat på knappt 480 tkr.
• Fritidsgårdar redovisar ett positivt resultat på drygt 470 tkr.
•  Gymnasieskolans program redovisar ett resultat på drygt -850 tkr. 

Gislaveds Gymnasium redovisar ett resultat på -46 tkr. De inter-
kommunala kostnaderna visar på ett underskott med knappt 
-970 tkr.

•  Gymnasiesärskolan redovisar ett överskott på knappt 1 400 tkr. 
De externa intäkterna överstiger budget med 650 tkr. 760 tkr är 
överskott på personal. Under året har antalet mottagna minskat 
från 29 till 25.

•  Vuxenutbildningen redovisar ett överskott med drygt 2 300 tkr. 
Överskottet består främst av högre statsbidrag i form av schablo-
nersättning till elever i SFI, samtidigt har det inte varit möjligt att 
rekrytera pedagoger i takt med ökat antal elever.

•  Högskolan på hemmaplan redovisar ett positivt resultat på drygt 
110 tkr.

•  Musikskolan redovisar ett positivt resultat på 890 tkr. Överskottet 
beror på lägre personal- och materialkostnader.

•  Den gemensamma administrationen tillsammans med nämnden 
redovisar ett underskott med knappt -130 tkr. Nämnden redovisar 
ett underskott med drygt -340 tkr vilket möts av lägre personal-
kostnader för administrationen.

•  Gemensamma verksamheter redovisar ett positivt resultat med 
drygt 2 060 tkr. Överskottet består av ett överskott på poolens verk-
samhet 600 tkr, skolskjutsar 600 tkr samt ej fördelade fastighets-
åtgärder 760 tkr.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämnden har för år 2015 beviljats ett investe-
ringsutrymme på totalt 13 314 tkr. Av nämndens totalt tilldelade inves-
teringsnivå har 9 794 tkr förbrukats.
 Ombudgetering begärs dels med 2 953 tkr för kvarvarande investe-
ringsutrymme avseende inköp av lärplattor, dels 150 tkr för möbler 
och inventarier till Töråsskolan.

Personal

De personalpolitiska målen inom barn- och utbildningsförvaltningen 
går i relativt positiv riktning. Den totala sjukfrånvaron ligger i princip 
kvar på samma nivå som de senaste 5 – 6 åren, som är klart under 
det gemensamma kommungemensamma målet.
 Andelen tillsvidareanställda medarbetare som arbetar heltid visar 
en klar ökning och målet att alla ska ha en grundanställning på heltid 
inom något år är sannolikt en uppnåbar målsättning.
 Personalbehovet har ökat betydligt det senaste året framförallt 
beroende på en utökning av verksamheten beroende på en kraftig 
befolkningsutveckling och fler asylsökande. Allmänt har de olika lärar-
kategorierna blivit bristyrken. Konkurrensen om de få utbildade ökar 
samtidigt som verksamheten expanderar vilket riskerar att skapa en 
obalans och särskilda ansträngningar för att bibehålla kvaliteten.
 Ytterligare ett femtontal förstelärare har tillsatts under året.
 Medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2015 visar att 
medarbetarna inom förvaltningen ökat NMI (nöjd medarbetarindex 
på en femgradig skala) från cirka 3,8 (2013) till drygt 4,1.
 Riktade kompetensinsatser sker inom flera områden. Matematik-
lyftet har fortsatt med pedagoger från de skolor som inte tidigare 
deltagit. Utbildningar som bygger på Bo Hejlskovs erfarenheter av att 
arbeta med lågaffektivt bemötande har genomförts. Även 2015 har 
en GETT-mässa där pedagoger inom kommunen utbildade kollegor 
i arbetet med att utveckla lärandet med stöd av digitala lärverktyg. 
De nytillträdda förstelärarna har genomgått en processledarutbildning.
 Den 10 augusti samlades alla anställda inom förvaltningen till en 
”kickoff” med föreläsaren Troed Treodsson och skolchef Mats Spån-
berg på temat Framtidsutmaningar och ”Kompetenta medarbetare i 
en kompetent organisation! – Ökat fokus på lärande och högre mål-
uppfyllelse!”.
 Under året har ett flertal chefer deltagit i UGL och nya rektorer och 
förskolechefer genomgår den statliga rektorsutbildningen. Samtliga 
chefer har genomgått en analys- och ledarskapsutbildning som  
genomförs i samarbete med utbildare från Umeå Universitet.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2012 2013 2014 2015

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 3,8 4,3 3,9 4,3

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 49,2 48,7 50,0 49,4

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Finns inget 
jämförbart  

resultat
82* 79,06 

**

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 80,52 81,13 81 84,17

Andel män som  
arbetar heltid 93,21 94,41 96,1 96,27

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 13,85 13,58 14,1 11,78

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 0 1,3 1,24

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 5,6 5,3 5 4,04

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 6,78 5,59 2,6 2,48

*Varav 61% av alla tillsvidareanställda har besvarat frågan.
**Varav 80,79% (850/1 052) av alla tillsvidareanställda har besvarat frågan.
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Resultat
•  Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,4% från föregående år 

(2014) och är tillbaka på 2013 års nivå.
•  Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har mins-

kat med 0,6% från 2014. Nivån ligger ca 10% över 2011 års nivå.
•  Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat med 4,53% vilket är 

ny högsta nivå (2011 – 2015), för männen har det ökat med 3,17% i 
förhållande till 2014 års resultat, vilket också är ny högsta nivå.

•  Andelen kvinnor som arbetar 75 – 99% har minskat med 2,61% 
sedan 2014, för männen har det ökat med 0,9%.

•  Andelen kvinnor som arbetar mindre än 75% har minskat med 
1,93% sedan 2014, för männen är minskningen 3,26%. För båda 
grupperna är detta ny lägsta nivå (2011 – 2015).

•  Av de som har svarat att de inte har haft eller att tid är inbokat 
under 2015 till utvecklingssamtal (20,94% av de svarande, dvs. 
179 personer) uppger man följande orsak till detta:

 o  Jag började min anställning under 2015 och då hade mina kolle-
gor redan haft sina samtal: 6,7%

 o  Jag började nyligen min anställning: 6,15%
 o Vi har under 2015 fått ny chef: 12,29%
 o  Jag har inte varit på arbetsplatsen under 2015 då jag studerat, 

varit sjuk eller föräldraledig: 9,5%
 o Annan orsak: 65,36%

Analys och slutsatser
Höjningen av sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro mellan 2011 och 2012 
verkar hålla sig på samma nivå. Baserat på perioden 2011 – 2015 
skulle man då kunde anta att det finns ett behov av att se på varför 
denna höjning kom 2011 – 2012 och varför den förblir konstant. Blickar 
man dock ännu längre tillbaka var siffrorna för 2010: 3,7% och 2009 
4,6%. Med bakgrund i detta är det mer rimligt att anta att man är till-
baka på tidigare nivå och att 2011 – 2012 istället beror på att långtids-
sjuka av olika skäl slutade.
 Andelen heltidsanställda ökar helt i enlighet med intentionerna i 
heltidsprojektet.
 Att 1 av 5 inte har haft medarbetarsamtal kan ha ett visst samband 
med byten av närmaste chef, speciellt på två av kommunens större 
skolor.

Miljö

Verksamheterna följer resepolicyn. Bilpool nyttjas oftast eftersom 
det inte alltid stämmer överens tidsmässigt med kollektivtrafik. Inom 
några områden finns cyklar för utlåning som kan nyttjas för kortare 
resor. Vid längre resor bokar man kommunens poolbilar eller nyttjar 
kommunens hyrbilsavtal. Eftersom bilarna är placerade i Gislaved blir 
logistiken tidskrävande och omständig vid användandet för de verk-
samheter som bedrivs utanför huvudorten.
 Genomsnittet av ekologiska och rättvisemärkta livsmedel för samt-
liga enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen är 39% 2015. 
Samtliga enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen uppnår 
målet 25% ekologiska och rättvisemärkta livsmedel.
 Miljö och miljöarbete är av både intresse och tradition centrala delar 
av vår verksamhet. Närheten till skog, mark, sjöar och andra vatten-
drag ger stora möjligheter till mycket vistelse i naturen och även till 
aktivt natur- och miljöarbete. Miljöarbeten är kopplade till barnens 
lärande med aktiviteter som syftar till kunskap om och utvecklar in-
tresse och förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar 
varandra. Skräpplockardagar och sopsortering görs på de flesta en-
heter. Alla enheter har miljöstationer och barnen görs delaktiga i sor-
teringen på olika sätt.
 Både inom förskola och skola arbetar man kontinuerligt med de 15 
miljömålen, på olika nivåer.

Intern kontroll

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-03-23, § 38, att god-
känna intern kontrollplan 2015. I kontrollplanen ingår tre särskilda 
granskningsområden.

Särskilda granskningsområden 2015:
•  Frånvaro i grundskolan
•  Kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier, 

enligt Skollagen 6 kap. § 10
•  Mat i förskola och skola, kontrollpunkten ”Att mäta mängden mjölk 

per barn i grundskolan”

I intern kontrollplan 2015 ingår 15 kontrollmoment. Uppföljningen visar 
att 8 kontrollpunkter har positivt svar (grön), 6 delvis positivt svar (gul) 
samt 1 kontrollpunkt negativt kontrollsvar (röd).
 Positivt kontrollsvar visas på följande kontrollpunkter: Anmälan och 
rapportering av kommunal delegation, registerkontroll, uppföljning av 
frånvaro i grundskolan, att betalning sker i överensstämmelse med 
ingångna avtal och att inköpsavtal följs, att krisplan uppdateras, att 
utrymningsövning genomförs, andel ekologiska livsmedel uppgår till 
minst 25% samt mätning av mängden mjölk per barn i grundskolan.
 Kontrollpunkter som delvis redovisar brister är följande: Behörig-
hetskrav inom förskola/skola, behörighetsadministration vid avslutad 
eller byte av anställning, skyddsrond, tillbudsrapporter vid olycksfall 
samt hot och våld, anmälan om kränkande behandling till huvudman-
nen samt nöjdheten bland äldre elever som äter skolmat.
 En kontrollpunkt visar negativt kontrollsvar och det är årlig uppdate-
ring av dokumenthanteringsplan.
 I det fortsatta arbetet kommer barn- och utbildningsnämnden att 
följa upp avvikande kontrollpunkter.

Framtid

Huvudmannens uppdrag att säkerställa en likvärdig utbildning för alla 
barn och elever är den helt överskuggande uppgiften. Gislaveds kom-
mun har därför flera olika utmaningar för att kunna efterleva kravet. 
Inom kommunen och de olika förskolorna och skolorna finns skillnader 
som behöver minskas. Det kraftigt ökande barn- och elevantalet som 
skett framförallt det senaste året och som kan förutspås att fortsätta, 
innebär ytterligare behov av rekrytering av behöriga och legitimerade 
pedagoger. Eftersom det är en generell brist på utbildade pedagoger 
ökar konkurrensen och för att klara kommunens långsiktiga personal-
försörjning krävs särskilda insatser. Utökade insatser för att vidare-
utbilda befintlig personal är en nödvändig åtgärd. Förutsättningarna 
för att med befintlig organisation säkerställa högsta möjliga kvalitet 
innebär att en fortlöpande översyn av skolstrukturen också är nödvän-
dig. Förslaget att förändra i grundskolan bl.a. till F – 3- och 4 – 6-skolor 
kan vara en möjlighet att samla och stärka vår kompetens kring läro-
planens olika mål samtidigt som de ger en möjlighet att överbrygga 
påverkan av socioekonomiska bakgrundsfaktorer.
 En tydlig satsning på språkutveckling inom alla verksamheter är av 
stor betydelse, inte minst beroende på antalet ökande nyanlända och 
då krävs ökade satsningar på kunskaper bl.a. i ämnet Svenska som 
andraspråk.
 Ett ökat fokus på ökat lärande och en högre målluppfyllelse kräver 
ett aktivt och utvecklat ledarskap. Behovet att se över, utveckla och 
underlätta för verksamheternas chefer är en prioriterad uppgift. För att 
ett aktivt ledarskap ska vara möjligt att utöva behöver omfattningen 
av uppdraget för respektive område ses över.
 För att möta behovet av bl.a. förskoleplatser är projekten för nya 
lokaler i Anderstorp, Gislaved och Hestra prioriterade.
 För att vidmakthålla gymnasiets profil med inriktning på kultur, 
teknik och entreprenörskap behöver samverkan med olika intres-
senter utvecklas. Musikskolan utgör en viktig partner för att stärka 
inte minst den estetiska profilen men ett fortsatt samarbete med 
närings liv och Teknikcollege är också betydelsefullt.
 Inom vuxenutbildningen är samarbetet med näringsliv, övriga förvalt-
ningar och myndigheter en del av uppdraget. Ett fördjupat samarbete 
inom GGVV-regionen kan också stärka utbudet av eftergymnasial 
utbildning.
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Ordförande: Ylva Samuelsson (S)
Förvaltningschef: Magnus Jonsson
Andel av kommunens driftbudget: 1,9%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Bruttokostnad 29 486 32 675 32 182 493

./, intäkter -4 074 -4 004 -4 321 317

Nettokostnader 25 412 28 671 27 861 810

Nettoinvesteringar 2 719 1 675 1 152 523

Nedsatt hyra med 428 tkr för Kulturplatån, försenad inflyttning.

Programområden inom nämnden (nettokostnader) 

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Nämnd 146 193 246 -53

Kulturverksamhet 23 898 27 036 26 033 1 003

Föreningsanslag 1 368 1 442 1 582 -140

Totalt 25 412 28 671 27 861 810

Uppgift
Kulturnämndens uppgift är att med utgångspunkt i Gislaved kommuns 
kulturpolitiska program bedriva biblioteksverksamhet, allmänkulturell 
verksamhet, konsumentinformation, samt ge föreningsstöd.
 Biblioteken ger invånarna fri tillgång till kunskap, information och 
kultur genom att erbjuda olika typer av medier och programverksam-
het för både barn och vuxna.
 Konsumentinformationen sker genom direktrådgivning över tele-
fon, besök, e-post och brev. Gymnasieelever och personer med annat 
modermål än svenska är prioriterade grupper.
 Gislaveds konsthall bedriver konst- och utställningsverksamhet för 
den konstintresserade allmänheten. Genom att erbjuda skolvisningar 
ges barn- och ungdomar möjligheter att ta del av konstutbudet.
 Kulturplatån är en plattform för alla som vill förverkliga sina kultu-
rella idéer och projekt. En viktig uppgift är att medverka till att ung-
domar får möjlighet att skapa och framföra sin egen musik, teater, 
dans, konst etc.
 Barnkulturen är integrerad i alla delar av verksamheten. Utöver 
verksamheten på biblioteken och kulturhusen, ges ett professionellt 
utbud av teater för elever i förskolan och grundskolan.
 Kulturmiljö- och kulturminnesvården ska vårda, bevara och 
levande göra kommunens kulturella särart.
 Ideell sektor stöds genom verksamhetsbidrag till kulturföreningar 
och organisationer. Nämnden beslutar också om arrangemangs- och 
projektbidrag.

Måluppfyllelse
Kulturnämndens verksamhet och bidragsgivning ger förutsättningar 
för upplevelser, eget skapande och bildning. Biblioteken ska främja 
läsning, eget skapande och intresset för självstudier och utbildning på 
alla nivåer. Detta uppnås genom läsfrämjande insatser och en utveck-
lad programverksamhet med möjligheter till möten mellan kommun-
invånare, artister, konstnärer och föredragshållare.
 Ett annat viktigt mål är att barn och ungdomar ska ges möjlighet att 
uppleva och vara delaktiga i kommunens kulturliv. Målet nås genom 
ett stort utbud av professionella kulturprogram och skapande verk-
samheter som vänder sig till att barn och ungdomar.
 För att bidra till att nå kommunen vision arbetar kulturnämnden 
långsiktigt med sin verksamhet. Inom samtliga verksamhetsområden 
pågår det projekt och verksamhetsutveckling vars genomförande om-
sluter flera år i långtidsbudgeten. Det största projektet är Glashuset/ 

Kulturplatån (Mötesplats Gisle), som i sig genererar andra delprojekt 
i verksamheterna. Syftet är att implementera dessa projekt i den nya 
kreativa mötesplatsen efterhand som den färdigställs. Målet är att 
Gislaveds kommun ska vara synonymt med ord som kultur, kreativitet, 
utveckling och öppenhet.
 Verksamheten har genomförts på sådant sätt att betydande steg 
har tagits mot uppfyllelse av de konkretiserade målen. Uppsatta mål 
för 2015 kan därför anses vara uppfyllda. Bokslutet visar en god mål-
uppfyllelse och att verksamheten har genomförts inom de ekono-
miska ramarna. Kulturnämnden anser sig därför uppfylla kravet på 
en god ekonomisk hushållning.

Barns lärande
Kulturnämnden har en god måluppfyllelse under målområdet. Dock 
har inte repetitions- och studiolokalerna varit bokade i den omfattning 
som kulturnämnden hade som mål.
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Staden Gislaved
Kulturnämnden har en god måluppfyllese vad gäller ”Staden Gisla-
ved”. Dock har ingen utbildning i barnkonventionen genomförts.
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Företagsklimat och näringslivsamverkan
Målet under området har inte uppfyllts pga. tidbrist.

Ekonomiskt resultat
Bokslutet visar ett positivt ekonomiskt resultat på 810 tkr. Överskottet 
har uppstått genom ökade intäkter med 317 tkr och minskade kostna-
der med 492 tkr. De ökade intäkterna är tillfälliga statliga bidrag samt 
interna intäkter för verksamhetssamarbeten. På kostnadssidan har 
det uppstått vakanser i samband med rekryteringar efter pensions-
avgångar och lägre kapitalkostnader för konstinköp och inventarier. 
På grund av det generella budgetläget i kommunen har förvaltningen 
varit återhållsam under andra halvåret av 2015, vilket förklarar ca 150 
tkr av överskottet.
 Investeringarna under 2015 uppgår till 1 152 tkr och är fördelade 
mellan biblioteken 232 tkr, Kulturplatån 261 tkr, konstinköp 659 tkr. 
Investeringsbudgeten visar ett överskott på 523 tkr. Av dessa medel 
begärs 388 tkr ombudgeterade till 2016 för pågående projekt inom 
konst- och biblioteksområdet.
 Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med 
en god ekonomisk hushållning.

Investeringsredovisning

Investeringarna under 2015 uppgår till 1 152 tkr och är fördelade mellan 
biblioteken 232 tkr, Kulturplatån 261 tkr, konstinköp 659 tkr.
 Bibliotekens investeringar har använts för att köpa in tre stycken 
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3D-skrivare och annan teknisk utrustning till verksamheten ”Maker-
space”. Dessutom har det köpts in en kopiator samt möbler. Kultur-
platåns investeringar har bestått av inredning i form av möbler och 
inventarier till kontor och verksamhetslokaler, samt till en ny webb-
plats. Konstinköpen har bland annat inneburit att samtliga offentliga 
konstverk i Gislaveds tätort har fått informationsskyltar. Under 2016 
kommer informationsskyltar att placeras vid skulpturer i övriga tät-
orter. I maj invigdes skulpturen ”Den svenska tanten” av konstnären 
Susanna Arwin på Stortorget i Gislaved. Dessutom har konst place-
rats i olika kommunala verksamhet, däribland Sörgårdsskolan som 
fick en större placering.

Personal

I november 2015 hade kulturförvaltningen 26 tillsvidareanställda och 2 
provanställningar varav 20 kvinnor och 8 män. Från och med 1 januari 
2016 är samtliga tillsvidareanställda. Detta innebär en utökning med 
en tillsvidareanställd jämfört med 2014. Förvaltningen har satsat på 
kompetensutveckling och omvärldsbevakning under året i form av 
kurser, konferenser och studieresor. Även personalmöten har an-
vänts för kompetensutveckling. Samtlig personal har vid något tillfälle 
under året tagit del av planerad kompetensutveckling.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2012 2013 2014 2015

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 2,5 7,3 9,6 8,8

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 10,9 73,0 70,5 66,9

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Finns inget 
jämförbart  

resultat
95 90,91

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 68,4 79,0 80,0 77,8

Andel män som  
arbetar heltid 71,4 85,7 85,7 87,5

Andel kvinnor som  
arbetar 75-99% 21,0 10,5 10,0 11,1

Andel män som  
arbetar 75-99% 28,6 14,3 14,3 12,5

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 6,7 10,6 10,5 11,1

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 0 0 0 0

Resultat
Kulturförvaltningens totala sjukfrånvaro uppgick 2015 till 8,8%. Det är 
en minskning med 0,8%. Statistiken för den totala sjukfrånvaron visar 
på en väldigt hög siffra i förhållande till vårt styrmått på 4,8%. Dock 
slår den totala sjukfrånvaron statistiskt mycket hårdare i en mindre 
förvaltning med färre anställda än en större förvaltning.
 Vad gäller långtidssjukfrånvaron så har denna sjunkit med 3,6%, 
från 70,5% till 66,9%. Dock svarar långtidssjukfrånvaron fortfarande 
för majoriteten av den totala sjukfrånvaron i förvaltningen.
 Gislaveds kommun har antagit ett gemensamt styrmått vad gäller 
utvecklingssamtal, att alla tillsvidareanställda ska ha haft utvecklings-
samtal med sin chef under året. En enkät skickades därför ut till 
samtliga tillsvidareanställda efter årsskiftet, för att få statistik kring 
denna fråga. Av samtliga tillsvidareanställda på kulturförvaltningen 
så var det 85% som besvarade enkäten. Av de totala svarande så var 
det 90,91% av förvaltningens anställda som uppgav att de haft ut-
vecklingssamtal under 2015.
 Gällande sysselsättningsgrad har andelen heltidsarbetande kvinnor 
minskat med 2,2%. Andelen kvinnor som arbetar 75 – 99% samt 
mindre än 75% har ökat från 10% (2014) till 11,1% (2015).
 Sysselsättningsgraden vad gäller heltidsarbetande män har ökat 
med 1,8%. Andelen män som arbetar deltid har minskat från 14,3% 
till 12,5%.

Analys och slutsatser
Den totala sjukfrånvaron för kulturförvaltningen har minskat sedan 
förra årets mätning. 2015 hade förvaltningen 4 stycken långtidssjuk-
skrivna varav 2 stycken som är helt sjukskrivna. Långtidsfrånvaron 
har också minskat då två av de långtidssjukskrivna är tillbaka i arbete. 
Den befintliga långtidssjukfrånvaron i förvaltningen har sin grund i 
såväl fysiska och psykiska orsaker.
 90,91% av de svarande har haft ett utvecklingssamtal under 2015. 
2 personer anger att de inte haft ett utvecklingssamtal men dessa 
samtal har bokats in efter årsskiftet med berörd chef.
 Anledningen till att heltidsarbetande kvinnor minskat är att två hel-
tidstjänster, i samband med återbesättning efter pensioneringar, har 
varit i form av provanställningar under 6 månader. De räknas då inte 
in i statistiken. En manligt anställd har fått utökad sysselsättningsgrad 
från 75% till heltid.

Miljö

Miljöarbetet i förvaltningen har innefattat programverksamhet på 
biblioteken och Gislaveds konsthall i form av föreläsningar och ut-
ställningar med olika miljöteman. Aktiviteter har även genomförts 
inom kulturmiljö. I största möjligaste mån sker resor kollektivt inom 
kommunen, men även regionalt och nationellt. Inom ramen för konsu-
mentinformation har aktiviteter genomförts för att sprida kunskap 
kring sambandet mellan produkter och miljö.

Intern kontroll

Internkontrollen under 2015 har bestått av kontroll av konstsamlingen. 
Inga avvikelser som föranleder några åtgärder har påträffats. Kon-
trollen har omfattat den offentliga konsten som är placerad i Gislaveds 
tätort.

Framtid

För kulturområdet, och för Gislaved kommun i sin helhet, är projektet 
som går under namnet Glashuset/Mötesplats Gisle en viktig strate-
giskt satsning. Tillsammans med övriga verksamheter i området Gisle 
har projektet en avgörande bäring på vision 2040 och dess tre priorite-
rade områden. De resurser som kulturnämnden har tagit upp i sin ut-
blick 2017 – 2019 bör vara utgångspunkt för ett fortsatt genomförande. 
Nästa steg är projekteringen av etapp 2, som ska stå klar under 2017/ 
18. Det behöver också tas beslut om hur de behov som berör kultur-
verksamheten i etapp 3 ska hanteras och när de kan genomföras.
 En grundläggande förutsättning för barns lärande är barnens läs-
förmåga. Ett av bibliotekens prioriterade områden är läsfrämjande 
insatser för barn och unga. Bibliotekslagen slår fast att folkbiblioteken 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främ-
ja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Det utvecklings-
arbete som biblioteket idag bedriver inom läsfrämjande insatser rik-
tade mot barn, ungdomar och mot vuxna med annat modersmål än 
svenska, måste fortsätta och säkerställs inom utblicksperioden. 
Läsfrämjandearbetet påverkar såväl barnens resultat i skolan som 
möjligheterna till en fungerande integration.
 Smålandsstenars bibliotek har under en längre tid varit i behov av 
renovering. Under 2015 har samtal förts med Gislavedshus, Torghuset 
och Swedbank om att flytta biblioteket från sin nuvarande placering 
till nuvarande banklokal i Torghuset. Det skulle innebära nya och för-
bättrade förutsättningar för biblioteksverksamheten, samtidigt som 
Torghusets roll som mötesplats stärks. Swedbank ska i det här scena-
riot flytta in i nuvarande bibliotekslokal. En inflyttning i Torghuset kan 
tidigast bli aktuellt under 2017.
 Vid en större omprövning av de ekonomiska ramarna 2017 – 2020 
kan tillgängligheten till bibliotek och Glashuset påverkas negativt. 
Det blir troligen även konsekvenser för programverksamhetens om-
fattning och innehåll. Resultatet kan bli att den positiva utvecklingen 
av kulturverksamheten i Gislaveds kommun saktar in. I ett längre per-
spektiv kan det påverka uppfattning av Gislaveds kommun som en 
attraktiv kommun.
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Ordförande: Lisbeth Åkestrand (M)
Förvaltningschef: Mikael Fröler
Andel av kommunens driftbudget: -1,2%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Bruttokostnad 245 055 252 130 243 176 8 954

./, intäkter -250 864 -252 130 -261 115 8 985

Nettokostnader -5 809 0 -17 939 17 939

Nettoinvesteringar 113 714 64 490 22 608 41 882

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2014 2015 2015 2015

Administration 11 327 10 447 9 829 618

Hantverkare -128 -425 -181 244

Fastighets-
förvaltning -13 245 -6 994 -22 198 -15 204

Städning -3 385 -2 946 -4 620 -1 674

Tvätt -9 -100 -142 -42

Fordonsservice 99 168 -848 -1 016

Transporter -468 -150 221 371

Totalt -5 809 0 -17 939 -17 939

Uppgift
Fastighetsnämnden är en intern serviceorganisation som tillhanda-
håller lokaler och service till övriga nämnder i kommunen.
 Fastighetsnämnden svarar för att i de lokaler som kommunen äger 
ska den primära verksamheten (skola, omsorg, fritid, kultur m.m.) kun-
na bedrivas med tillräckliga ytor, en bra miljö samt med en service 
som överensstämmer med brukarnas förväntningar.
 Uppdraget ska genomföras rationellt och ekonomiskt. Dessutom 
ska fastigheterna underhållas så att kapitalförstöring undviks.
 Uppdraget innebär också att nämnden ansvarar för nybyggnad 
samt om- och tillbyggnad av kommunens skolor, förskolor, särskilda 
boenden m.m. för övriga nämnders behov.
 När lokaler blir överflödiga är det fastighetsnämndens ansvar att 
hitta andra hyresgäster till lokalerna eller avyttra fastigheterna.

Måluppfyllelse
Fastighetsnämndens roll i den kommunala organisationen medför 
att de kortsiktiga målen till stor del handlar om att genomföra investe-
ringsprojekt, som oftast initierats av andra. Inför 2015 har nämnden 
dessutom några konkretiserade mål samt fastighetsnämndens egna 
målsättningar.
 Inför 2015 var målsättningen att bygga om del av AMO-huset till 
datacenter och stationshuset i Smålandsstenar till resecentrum 
samt påbörja ombyggnaderna av Åsenskolans hus C till förskola. 
Bland investeringsuppdragen fanns också att genomföra omfattande 
renoveringsåtgärder i kommunens simhallar så att dessa skulle kunna 
användas ytterligare 5 – 10 år. En större ombyggnad av ventilationen 
på Isabergsskolan var också planerad. Ytterligare en målsättning var 
att bygga ut datanäten på äldreboendena.
 Datacenter i AMO-huset var klar till sommaren och resecentrum i 
Smålandsstenar var i huvudsak klart till årsskiftet. Däremot har inte 
ombyggnaden av hus C vid Åsenskolan påbörjats. Det beror på att de 
anbud som kom in innebar en betydligt högre kostnad än budgeterat 
varför fastighetsnämnden beslöt att förfrågningsunderlaget ska om-
arbetas och att en ny upphandling ska genomföras. Renoveringsåt-
gärderna i simhallarna har påbörjats men kommunfullmäktige fattade 
i juni ett nytt beslut som innebär avveckling av simhallarna i Anders-

torp och Smålandsstenar. Datanätverken har endast byggts ut på 
Östergården.
 Insatserna avseende planerat underhåll på fastigheterna har inte 
genomförts som planerats av olika orsaker, som många akuta mindre 
ombyggnadsprojekt, vakanser på fastighetsförvaltningen samt en 
återhållsamhet med tanken på kommunens totala prognos för utfallet 
2015 efter delårsbokslutet. Det finns en risk att det på sikt kan leda 
till kapitalförstöring vilket påverka måluppfyllelsen negativt men 
fastighetsnämnden bedömer att vi med något undantag har relativt 
väl underhållna fastigheter.
 Ett annat viktigt mål är att klara verksamheten inom de ekonomiska 
ramar som ges av hyresintäkter och inkomster från serviceuppdrag. 
Eftersom verksamheten ger ett betydande överskott, även om under-
hållsanslaget hade förbrukats, synes måluppfyllelsen god. Men frågan 
är om kvalitet har varit tillräcklig. Fastighetsnämnden gör regelbundet 
en enkätundersökning bland de interna hyresgästerna med attityderna 
till nämndens service. Svaren ges på en 9 gradig skala och medel-
värdet vid enkäten 2015 var 6,44. Motsvarande värde 2013 var 6,59 
och 6,46 2014. En ny enkät kommer att göras 2016.
 Fordonsservice redovisade 2014 ett underskott vilket resulterade i 
en målsättning att se över verksamheten och få ordning på ekonomin. 
Under 2015 har förvaltningen vänt utvecklingen och verksamheten 
ger ett överskott som täckningsbidrag till förvaltningens administra-
tion.
 Fastighetsnämnden har också en tydlig målsättning att verksam-
heten ska bedrivas effektivt. Städningen är personalintensiv och för-
valtningen har under 2015 ökat intäkterna genom att personalen arbe-
tat mer i andra verksamheter.
 Ett av de viktigaste konkretiserade målen för fastighetsnämnden 
handlar om att prioritera förebyggande insatser för barn och ungdom 
genom bra lokaler och service samt att prioritera verksamheten i 
loka lerna före lokalernas standard, med syfte att uppnå en optimal 
lokalanvändning. På grund av vakans har ingen säkerhetsbesiktning 
genom förts på lekredskap men fastighetsnämnden anser ändå att 
lokalerna och servicen har en bra standard. Under året har förvalt-
ningen varit delaktig i övriga nämnders planering inför 2016 som 
kommer att leda till en optimalare lokalanvändning.
 Övriga konkretiserade mål handlar om marknadsföring av kommu-
nen, att beslut som avser barn och ungdomar ska utgå från barnkon-
ventionen samt näringslivsfrågor. Fastighetsnämnden är en service-
organisation till andra nämnder och styrelser, som har relativt lite 
kontakt direkt med allmänheten. Nämnden förutsätter att beställare 
har huvudansvaret för marknadsföring och barnkonventionen.
 Andra konkretiserade mål avser miljö och energi. Under året har 
Vitsippans äldreboende anslutits till fjärrvärme. Därmed är alla plane-
rade konverteringar till fjärrvärme genomförda. Nyckelpigans förskola 
har konverterats från olja till värmepump. Därmed återstår bara brand-
stationen i Burseryd och Hörsjöbadet som helt värms med olja samt 
några fastigheter där olja används som spets när värmebehovet är 
stort. Oljan utgör mindre än 1% av fastighetsnämndens energimix. 
Fjärrvärme står för 42%, el för 40% och gas för 18%.

Ekonomiskt resultat
Resultatet för 2015, 17 939 tkr, är betydligt bättre än budgeterat.
 Intäkter överstiger budget med 9 000 tkr varav 2 200 tkr är om-
föring av personalkostnader inom förvaltningen. De interna intäkterna 
över stiger budget med 4 400 tkr och de externa med 2 400 tkr.
 Kostnaderna är 9 000 tkr lägre än budget och den största delen, 
9 300 tkr, kan hänföras till mindre planerat underhåll. Mediekostna-
derna och kapitalkostnaderna är också lägre än budgeterat, 2,7 res-
pektive 2 200 tkr. Däremot är kostnaderna för övrigt material och 
tjänster 5 000 tkr högre än budget varav 2 000 tkr är interna personal-
kostnader och en annan stor del utgörs av rivningskostnader.
 Fördelat på verksamheter har administrationen ett överskott i för-
hållande till budget på 600 tkr, fastighetsförvaltningen, inklusive vakt-
mästartjänster, ett överskott på 15 200 tkr, städning ett överskott på 
1 700 tkr och fordonsservice ett överskott på 1 000 tkr. Hantverkare 
och transporter har ett underskott jämfört med budget på 600 tkr 
tillsammans och tvätten har endast ett lite överskott i förhållande till 
budgeten.
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 Avvikelsen på interna hyresintäkter beror till stor del på att ersätt-
ningen från socialförvaltningen för vakanta lägenheter i särskilt bo-
ende bokförts som interna hyror samt att lokaler som skulle friställas 
under andra halvåret har använts med än beräknat. En annan stor post 
är omföring av personalkostnader mellan verksamheter, aktiviteter 
och objekt. De externa hyrornas överskott berott i huvudsak på en 
felbudgetering av den provisoriska vårdcentralen i Smålandsstenar.
 Förbrukningen av el, olja, biobränslen, gas och värme är lägre än 
budgeterat, 34,6 GWh jämfört med 37,1 GWh. 2015 var ett varmt år 
som motsvarar 90% (85% 2014) av ett normalår. Energikostnaderna 
är således betydligt lägre än budgeterat, ca 3 400 tkr, eftersom även 
per kostnaden per kWh är lägre, ca 4 öre.
 Kostnaderna för planerat och oplanerat underhåll ligger under  
ramen men när det gäller det planerade underhållet har inte all åtgärder 
genomförts men även det akuta underhållet ligger under den budgete-
rade nivån.
 Fordonsservice täcker sina kostnader och redovisar ett kraftigt 
överskott på ca 1 000 tkr i förhållande till budget. Orsaken är i huvud-
sak att fastighetsförvaltningen sett över bilpoolen och avyttrat bilar 
med lågt utnyttjande samt sänkt kostnaderna.

Investeringsredovisning

Fastighetsnämnden har under året investerat för ca 22 300 tkr varav 
huvuddelen utgörs av några få projekt. De största kostnaderna har 
lagts på Nordinskolan, Glashuset, Åsenskolan hus C, Resecentrum i 
Smålandsstenar och Isabergsskolans ventilation.
 När samtliga kostnader bokförts slutredovisas projekten och under 
2015 har fastighetsförvaltningen slutredovisas 43 projekt. Dessa var 
budgeterade till ca 77 300 tkr och totala kostnaderna uppgick till ca 
78 300 tkr. De investeringsmedel som inte förbrukats hänför till bl.a. 
Nordinskolan 13 000 tkr, Gisle 6 000 tkr, ombyggnad förskolor i Anders-
torp samt ombyggnad av simhallar 6 000 tkr. 

Personal

November 2015 hade fastighetsförvaltningen 111 tillsvidareanställda, 
varav 44 män och 67 kvinnor. Det är en minskning av 6 tillsvidare-
anställda då motsvarande siffra 2014 var 117 tillsvidareanställda.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2012 2013 2014 2015

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 6,4 5,7 5,3 5,0

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 65,1 57,4 57,8 51,0

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Finns inget 
jämförbart  

resultat
94,0 92,7

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 48,6 47,2 54,2 59,7

Andel män som  
arbetar heltid 91,5 92,5 93,3 95,5

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 31,9 34,7 29,2 26,9

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 6,4 7,5 4,4 2,3

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 19,4 18,6 16,7 13,4

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 2,1 0 2,2 2,2

Vad det gäller långtidssjukfrånvaron har det däremot skett en bety-
dande minskning från 57,8% till 51,0%.
 Gislaveds kommun har antagit ett gemensamt styrmått vad gäller 
utvecklingssamtal, att alla tillsvidareanställda ska ha haft utveck-
lingssamtal med sin chef under året. En enkät skickades därför ut till 
samtliga tillsvidareanställda efter årsskiftet, för att få statistik kring 
denna fråga. Av samtliga tillsvidareanställda på fastighetsförvalt-
ningen så var det 74% som besvarade enkäten. Då svarsfrekvensen 
är relativt låg kan resultatet inte ses som helt tillförlitligt. Av de totala 
svarande så var det 92,68% av fastighetsförvaltningens anställda 
som uppgav att de haft utvecklingssamtal under 2015.
 Det kan konstateras en betydande ökning av andelen kvinnor som 
arbetar heltid inom förvaltningen, 59,7% 2015. Detta är 5,5% fler än 
2014. Som en konsekvens av detta har andelen deltidsarbetande 
kvinnor minskat under året.
 Vad gäller andelen heltidsarbetande män så har även den ökat med 
2,15%, från 93,3 år 2014 till 95,45% år 2015. Andelen män som har en 
sysselsättningsgrad om 75% eller lägre har samma procentsats 2015.

Analys och slutsatser
Gällande den totala sjukfrånvaron för fastighetsförvaltningen går det 
åt rätt håll och där Gislaveds kommun har ett mål att den totala sjuk-
frånvaron inom respektive förvaltning inte få överstiga 4,8%. Långtids-
sjukfrånvaron har sjunkit betydligt och orsaken till minskningen beror 
på att en långtidssjuk arbetstagare avslutade sin anställning under 
2015, då individen fick beviljat hel sjukersättning via Försäkringskas-
san. Fastighetsförvaltningen hade även en anställd som avled under 
2015 på grund av sjukdom.
 92,68% av de svarande har haft ett utvecklingssamtal med sin chef. 
Förvaltningen lägger mycket tid till planering av dessa samtal samt 
även genomförandet. För enheterna verksamhetsservice (lokalvård) 
samt fastighetsdrift befinner sig merparten av de anställda på annan 
ort än chefen, vilket kräver att extra tid avsätts för att uppnå målet. 
Vid årsskiftet hade ett fåtal inte fått sina utvecklingssamtal men 
dessa genomförs i början på 2016.
 Fastighetsförvaltningen har arbetat aktivt i projektet heltid – deltid där 
bl.a. de personer som önskat utökad sysselsättningsgrad har kunnat 
tillgodoses, vilket resulterat i att andelen heltidsarbetande kvinnor 
och män ökat. Av den anledningen var fastighetsförvaltningen den 
första förvaltningen i kommunen som uppfyllde det första delmålet i 
heltid – deltid-projektet.

Fastighet är första förvaltning där alla anställda har den tjänstgörings-
grad de önskat – ett resultat av heltid – deltid-projektet.
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Miljö

Fastighetsnämndens mål avseende miljö avser till stor del energi samt 
hantering och sortering av avfall.
 Under 2015 har Vitsippans äldreboende anslutits till fjärrvärmen.
 På Isabergsskolan har en ny ventilationsanläggning installerats i 
hus C. Även i Bureskolan och Musikskolans trumhus har ny ventila-
tionen installerats.
 Nyckelpigans förskola i Reftele har konverterats från olja till värme-
pump.
 Beträffande sortering av avfall är kostnaderna för avfallshanteringen 
överförd på hyresgästerna för att skapa ett incitament till att sortera 
restprodukter. Samtidigt har hyrorna reducerats motsvarande kost-
naden. Under året har ingen utbyggnad av miljöhus genomförts.

Energistatistik för kommunens fastigheter
Fastighetsnämndens energistatistik bygger på verklig förbrukning i 
nämndens fastigheter, dvs. utan att normalårskorrigering görs, efter-
som energin som enbart används för uppvärmning inte är specificerad. 
Bruksel (hyresgästernas förbrukning) i huvuddelen av våra fastig-
heter ingår också i nyckeltalen. Undantagen är där vi har externa 
hyresgäster.
 Totalt har förbrukningen i kommunens fastigheter ökat från 175 
kWh/m² 2014 till 181 kWh/m² 2015. 2015 var varmare än ett normalår, 
90%, men lite kallare än 2014 som var 85% av ett normalår.

Intern kontroll

Nämnde beslutade i oktober 2013 om en ny kontrollplan. Av beslutade 
21 kontrollmoment är endast 16 helt genomförda. 3 punkter är inte 
kontrollerade och övriga 2 är delvis genomförda.

Framtid

Fastighetsnämndens verksamhet, som intern serviceorganisation, 
är i hög grad beroende på övriga nämnders verksamhet och planer.
Behovet av lokaler har hittills varit relativt stabilt och fastighets-
nämnden förvalta ca 210 000 m2. Men inför 2016 har övriga förvalt-
ningar förvarnat att man kommer att säga upp flera lokaler eller delar 
av lokaler. Inom äldreomsorgen påverkar det inte bara de interna 
hyresintäkterna utan även de externa. Fastighetsnämnden kommer 
att behöva anpassa och bygga om lokaler till annat ändamål, sälja 
fastigheter och eventuellt också riva byggnader. För att övriga förvalt-
ningar ska kunna krympa krävs det också anpassningar i befintliga 
lokaler. Inför 2017 är det sannolikt att ytterligare uppsägningar av 
lokaler kommer att ske. Det kommer att kräva ytterligare resurser för 
investeringar men nuvarande organisation kommer också att behöva 
förstärkas för att genomföra förändringarna.
 Även nämndens verksamhetsservice påverkas av andra nämnders 
beslut. Effektiviseringen av städverksamheten kommer sannolikt att 
vara nödvändigt även kommande år.
 Det finns också en oroande tendens att förvaltningarna tar hem 
städning för att kombinera med andra uppgifter för att skapa heltids-
tjänster. I den situationen synes kostnaden för förvaltningarna inte ha 
någon avgörande betydelse liksom synen på städning och lokalvård 
som en profession som behöver utveckling och kompetenstillskott. 
Det kan i sämsta fall orsaka en övertalighet på inom fastighetsförvalt-
ningen. Fastighetsnämnden förordar att all städning läggs över till 
fastighetsförvaltningen för att ta tillvara kompetens och erfarenhet i 
städfrågor. Nämnden är övertygad om att det gagnar kommunen bäst.
 Energifrågorna är alltid aktuella och kommer att bli ännu mer bety-
delsefulla i framtiden både av ekonomiska skäl och av miljöskäl. 
Därför är det viktigt att investeringsmedel kan avsättas för energi-
besparande åtgärder även i framtiden.
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RESULTATRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2015 2014

Verksamhetens intäkter 1 44 237 47 799

Verksamhetens kostnader 2 -35 625 -39 183

Avskrivningar -5 719 -5 462

Verksamhetens nettokostnader 2 893 3 154

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -2 893 -3 154

Resultat före extraordinära poster 0 0

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 12 618 9 905

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL
 
Årsarbetare 15,3 15,3

Leverad vattenmängd tm3 2 185 2 199

Såld vattenmängd tm3 1 463 1 400

Behandlad mängd avloppsvatten tm3 4 111 4 383

Kostnad kr/m3 22,88 21,50

Antal vattenmätare 6 866 6 873

Kostnadstäckningsgrad % 100 100

BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2015 2014

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 123 520 115 788

Maskiner och inventarier 50 60

Pågående investeringar 3 246 4 172

Summa anläggningstillgångar 126 816 120 020

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 2 001 2 198

Fordringar, VA-kollektivet 7 467 6 456

Övriga fordringar 1 359 5 249

Summa omsättningstillgångar 10 827 13 903
 
Summa tillgångar 137 643 133 923

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner och  
liknande förpliktelser 0 0

Summa avsättningar 0 0
 
SKULDER

Långfristiga skulder 4 137 135 133 344

Skuld till VA-kollektivet

Kortfristiga skulder 5 508 579

Summa skulder 137 643 133 923
 
Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder

137 643 133 923

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr 2015 2014

VA-intäkter 42 683 45 802

varav reglering mot VA-kollektivet 1 010 6 955

Upplösning av anläggnings-/ 
anslutningsavgifter 2014 15 15

Upplösning av anläggnings-/ 
anslutningsavgifter 2015 40

Hyror och arrenden 36 36

Övriga intäkter 1 463 1 946

Summa verksamhetens intäkter 44 237 47 799

Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr 2015 2014

Löner och sociala avgifter -6 996 -7 169

Material och tjänster -16 416 -19 842

Lokaler -4 768 -4 893

GS personal -3 269 -3 112

Övrigt internt -1 694 -1 828

Övriga kostnader -2 482 -2 338

Summa verksamhetens kostnader -35 625 -39 183

Not 3 Materiella anläggningstillgångar, tkr 2015 2014

Mark 1 730 1 713

Fastigheter för affärsverksamhet 248 306 237 812

ack avskrivningar affärsverksamhets-
fastigheter -123 270 -119 565

Maskiner och inventarier 100 100

ack avskrivningar maskiner och inventarier -50 -40

Summa avskrivningar 126 816 120 020

Not 4 Långfristiga skulder, tkr 2015 2014

Långfristig skuld till kommunen 133 533 132 766

Anläggningsavgifter, inkl. ack upplösning 3 490 472

Investeringsbidrag, inkl. ack upplösning 112 106

Summa verksamhetens intäkter 137 135 133 344

Not 5 Kortfristiga skulder, tkr 2015 2014

Semesterlöneskuld 356 344

Övriga kortfristiga skulder 152 235

Summa kortfristiga skulder 508 579

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET – VATTEN OCH AVLOPP
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Verksamhetsberättelse – vatten och avlopp
Under 2015 har fokus varit att förbättra säkerheten på renvattnet 
samt att underhålla VA-verken och ledningsnätet. Gislaveds vatten-
verk har byggts om och ett UV-filter har tagits i drift. Larm och säker-
het har också uppdaterats på samtliga VA-verk. En ny vattentäkt är 
under framtagning i Gislaved. Två nya brunnar har borrats 2015, där 
både kvalitet och kvantitet är utmärkt bra. Ytterligare en brunn ska 
tas fram 2016.
 Utbyte av vatten- och avloppsledningar har gjorts på Torggatan i 
Smålandsstenar. Det har varit ett investeringsprojekt där både gata 
och VA har förnyats.
 Relining av spillvattenledningar på Hemgårdsgatan/Blomstervägen 
då ledningarna var i mycket dåligt skick.
 Förnyelsetakten på VA-ledningarna i Gislaveds kommun under 
2015 var ca 400 meter per år (ca 2 km ledning har förnyats). En förny-
elseplan gällande ledningar är under framtagande och beräknas bli 
klar under 2016.

Vatten
Den producerade mängden dricksvatten i de kommunala vattenverken 
år 2015 blev 2 185 000 m3.
 Den debiterade mängden dricksvatten år 2015 blev 1 463 000 m3.
 Ett flertal vattenläckor inträffade under året. Ledningsnätet börjar 
bli gammalt och slitet och behöver därför förnyas med snabbare takt. 
Smålandsstenar har utretts gällande läckor. Närmare tio lagningar 
har gjort på vattenledningsnätet och produktionen av renvatten 
minskade med ca 25%.

 Läckor på ledningsnätet bidrar till en överproduktion av vatten i våra 
vattenverk. Vi har ett slitet ledningsnät som kräver mycket underhåll 
där förnyelsetakten behöver öka framöver.
 Nya vattenledningar har anlagts från Smålandsstenar vattenverk 
till Lillgatan, ca 500 meter.

Spillvatten
Mängden renat avloppsvatten i de kommunala avloppsreningsverken 
år 2015 uppgick till 4 111 000 m3.
 Ledningsnätet gällande spillvatten har brister. Inläckage av tillskotts-
vatten från dräneringar, takvatten och brunnar ger stundom höga 
flöden till reningsverken. Konsulter har gjort mätningar på lednings-
nätet i Gislaved och funnit brister där stora mängder tillskottsvatten 
läcker in i våra ledningar. En del av dessa ledningar ska åtgärdas 
2016 med relining samt att en pumpstation ska förnyas.

Dagvatten
Dagvattensystemen blir ibland överbelastade med översvämningar 
som följd. Regn med hög intensitet blir allt vanligare i takt med klimat-
förändringarna.
 Under 2015 har nya ledningar anlagts för att avlasta dagvattenled-
ningsnätet. Mårtensgatan i Gislaved samt Alstigen i Broaryd har fått 
avlastning för att minska översvämningsrisken.
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RESULTATRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2015 2014

Verksamhetens intäkter 1 20 445 21 090

Verksamhetens kostnader 2 -19 998 -20 714

Avskrivningar -354 -318

Verksamhetens nettokostnader 93 58

Finansiella intäkter 0 16

Finansiella kostnader -93 -74

Resultat före extraordinära poster 0 0

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 0 1 363

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL 2015 2014

Antal sophämtningar 260 573 254 434

Avfall till förbränning (ton) 7 249 7 282

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr 2015 2014

Intäkter renhållning 19 060 21 090

varav reglering mot renhållningskollektivet 752 -109

Övriga intäkter 1 385 1 628

Summa verksamhetens intäkter 20 445 21 090

Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr 2015 2014

Löner och sociala avgifter -390 -292

Material och tjänster -14 298 -15 470

Lokaler -59 -68

GS personal -2 669 -2 675

Övriga kostnader -2 582 -2 209

Summa verksamhetens kostnader -19 998 -20 714

Not 3 Materiella anläggningstillgångar, tkr 2015 2014

Mark 20 20

Fastigheter för affärsverksamhet 10 103 6 772

ack avskrivningar affärsverksamhets-
fastigheter -4 696 -4 492

Maskiner och inventarier 5 085 5 085

ack avskrivningar maskiner och inventarier -5 024 -4 874

Summa avskrivningar 5 488 5 842

Not 4 Långfristiga skulder, tkr 2015 2014

Långfristiga skulder 0 0

Summa verksamhetens intäkter 0 0

Not 5 Kortfristiga skulder, tkr 2015 2014

Semesterlöneskuld

Övriga kortfristiga skulder 1 020 1 772

Summa kortfristiga skulder 1 020 1 772

Verksamhetsberättelse – renhållning
Mängden hushållsavfall till förbränning har jämfört med 2014 minskat 
med 0,5% (-33 ton) och för 2015 uppgått till 7 249 ton. Det är dels det 
brännbara avfallet som lämnas vid ÅVC som står för denna minskning 
(-13 ton) men även mängden mängden behandlade säck och kärl-
sopor. Mängden besökare som lämnar material till återvinning vid 
kommunens återvinningscentraler ligger på en hög nivå och som 
mest under sommaren.
 Överbyggnaden över omlastningsanläggningen för hushållsavfall 
som togs i drift under april 2014 har haft stora funktionsproblem med 
de portar som levererades varför problemet med fåglar inte kommit 
till lösning. Byggnaden har dock lett till minskad nedskräpning och 
att ett torrare avfall levereras till behandling. Detta har också kunnat 
konstateras genom viktkontroller.
 Under 2015 har vi deltagit i utredningen kring samverkan med 5 
andra kommuner i västra delen av Jönköpings län och där också tagit 
fram förslag på hur utökad källsortering av matavfall och annat hus-
hållsavfall ska kunna ske.
 Vi har ansvarat för kommunens deltagande i årets skräpplockar-
dagar och fördelat ut material att använda till deltagarna.
 Insamling av farligt avfall från hushåll har skett i samma omfång 
som tidigare år med miljöbil under tre lördagar samt fasta insam-
lingspunkter vid våra återvinningscentraler.
 Avfallsverksamheten har under ”Europa minskar avfallet”-veckan 
startat uppmärkningen av ”miljönärsverksamheter”. Först ut blev Röda 
korsets Kupan i Burseryd, följt av flera andra secondhandbutiker samt 
Gislaveds bibliotek. Miljönär är ett begrepp och en kampanj skapat av 
Avfall Sverige och handlar om att laga, låna och återanvända.

BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2015 2014

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 5 427 2 346

Maskiner och inventarier 61 165

Pågående arbeten 0 3 331

Summa anläggningstillgångar 5 488 5 842
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 0 0

Fordran, Gislaveds kommun 0 0

Övriga fordringar 14 316 14 714

Summa omsättningstillgångar 14 316 14 714
 
Summa tillgångar 19 804 20 556

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

AVSÄTTNINGAR

Avsättning Mossarpstippen 18 784 18 784

Avsättningar för pensioner och  
liknande förpliktelser 0 0

Summa avsättningar 18 784 18 784
 
SKULDER

Långfristiga skulder 4 0 0

Kortfristiga skulder 5 1 020 1 772

Summa skulder 1 020 1 772
 
Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder

19 804 20 556
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Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2015 2014

Rörelsens intäkter 163 810 172 991 162 824

Rörelsens kostnader -147 630 -137 377 -121 919

Rörelseresultat 16 180 35 614 40 905

Finansiella intäkter 190 309 1 300

Finansiella kostnader -10 000 -8 677 -10 252

Resultat före skatt 6 370 27 246 31 953

Bokslutsdispositioner 60 -3 800 -1 000

Skatt -1 420 -5 184 -6 845

Årets resultat 5 010 18 262 24 108

Investeringar, tkr 30 682 10 755

Nettoomsättning, tkr 172 991 162 824

Soliditet, % 32,2 29,6

Likviditet, % 102 103,0

Antal lägenheter 2 559 2 575

Antal lokaler 135 137

Vakansgrad 2,9 6,8

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2014

Anläggningstillgångar 499 342 482 664

Omsättningstillgångar 44 434 38 599

Summa tillgångar 543 776 521 263
  

Eget kapital 162 916 144 871

Obeskattade reserver 15 955 12 155

Avsättningar 7 853 6 842

Långfristiga skulder 314 143 320 169

Kortfristiga skulder 42 909 37 226

Summa eget kapital och skulder 543 776 521 263

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 287 286

Verksamhet
Den 1 januari 2015 fanns det 74 tomma lägenheter. Den 1 januari 2016 
var motsvarande siffra en. Den 1 april 2015 höjdes bostadshyrorna 
med 1,35%. Fr.o.m. den 1 april 2016 höjs de med 0,35%. Underhålls-
kostnaderna har under året uppgått till 39,1 Mkr. 2015 byggdes 14 
lägenheter på Traststigen 9 om till LSS-boende. Den påbörjade ny-
byggnationen på Köpmangatan 1 i Gislaved har fortsatt och vid års-
skiftet var det tecknat kontrakt på sex av sju lägenheter.

Ekonomi
Omsättningen har ökat med 6,2%. Främsta orsaken är minskat hyres-
bortfall. Återläggning av tidigare nedskrivningar, det minskade hyres-
bortfallet är tillsammans med låga uppvärmnings- och räntekostnader 
de största anledningarna till det goda resultatet. 
 Lån har under året amorterats med 6 194 tkr.

Personal

2015-12-31 2014-12-31

Personalkostnader, tkr 21 189 20 698

Tillsvidareanställda 37 37

Omräknat till heltidstjänster 36,25 36,25

Sjukfrånvaro % 1,19 1,75

AB GISLAVEDSHUS

Ordförande: Inga-Lill Svanberg (S)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Stanley Guldmyr
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Miljö
Bolaget är certifierat för miljö enligt ISO 14001:2004, för kvalitet enligt 
ISO 9001:2008 och arbetsmiljö enligt AFS 2001:1. Externrevisionen 
2015 visar att bolaget lever väl upp till de krav som ställs

Framtid
Under 2015 har befolkningsutvecklingen varit positiv. Vilket bland 
annat inneburit att bolaget inte har några tomma lägenheter. Förutom 
den startade nybyggnationen i centrala Gislaved, planerar bolaget att 
under 2016 starta byggnation av bostäder i Anderstorp och Smålands-
stenar. Dessa beräknas vara inflyttningsklara under hösten/vintern 
2017.
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GISLAVEDS INDUSTRILOKALER AB

Ordförande: Niclas Palmgren (M)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Mikael Fröler
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Verksamhet
Bolagets syfte är att främja lokalförsörjningen för industrier och 
hantverk, servicenäringar och offentliga behov inom kommunen.
 I januari förvärvade bolaget depåbyggnaden på fastigheten Lövås 
8:5, motorbanan i Anderstorp med inventarier.  
 Gislaveds Industrilokaler AB äger fastigheten Munin 19 som är be-
byggd med 6 637 m2 BRA (bruksarea) och innehåller 17 olika lokaler.  
Den uthyrningsbara ytan är 6 517 m2 LOA (lokalarea). Vid årsskiftet 
2015/2016 var alla lokaler uthyrda. Depåbyggnaden omfattar ca 
3 160 m².
 Gislaveds Industrilokaler har under flera år haft fullt uthyrt och svårt 
att snabbt tillgodose olika intressenters lokalbehov. Några hyres-
gäster restar med hyresbetalningarna, situationen är betydligt bättre 
än föregående år.

Ekonomi
Bolaget redovisar ett överskott på 770 tkr. 

Resultaträkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2014

Rörelsens intäkter 4 769 2 764

Rörelsens kostnader -3 692 -1 955

Rörelseresultat 1 077 809

Finansiella intäkter 3 121

Finansiella kostnader  0 0

Resultat före skatt 1 080 930

Bokslutsdispositioner -90 -30

Skatt -220 -221

Årets resultat 770 679

Investeringar, tkr 6 034 0

Nettoomsättning, tkr 4 769 2 764

Soliditet, % 82,0 88,3

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2014

Anläggningstillgångar 7 054 1 524

Omsättningstillgångar 8 490 11 964

Summa tillgångar 15 544 13 488
   
Eget kapital 11 353 10 631

Obeskattade reserver 1 971 1 881

Avsättningar  0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 2 220 976

Summa eget kapital och skulder 15 544 13 488

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Personal

2015-12-31 2014-12-31

Personalkostnader, tkr 170 66

Miljö
Huvudparten av värmeenergin kommer i från biobränsle via Gislaveds 
Energiring AB.
 Beträffande elenergi finns ett avtal med EON med rörligt energi-
pris.

Framtid
I januari 2016 godkände Bolagsverket fusionen med A-Ringen AB 
och kommunfullmäktige har beslutat att byta namn på bolaget till 
Gisletorp Lokaler AB.
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A-RINGEN AB

Ordförande: Niclas Palmgren (M)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Anders Simfors
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Verksamhet
Bolaget är ägare till fastigheten Lövås 8:5 Anderstorps motorbana 
som används för både tävlingar, träningar och utbildningar inom bild 
och mc-sport. Arrendatorn har under året övervägt att avsäga sig 
arrendet p.g.a. de begränsningar som bullerkraven medför.
 Detaljplanearbetet för motorbaneområdet har påbörjats under 
hösten och kommer vara klart tidigast 2016.

Ekonomi
Bolaget redovisar ett överskott på 279 tkr.

Resultaträkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2014

Rörelsens intäkter 517 292

Rörelsens kostnader -218 -332

Rörelseresultat 299 -40

Finansiella intäkter 0 3

Finansiella kostnader -20 -83

Resultat före skatt 279 -120

Bokslutsdispositioner 0 0

Skatt 0 0

Årets resultat 279 -120

Investeringar, tkr 0

Nettoomsättning, tkr 517 292

Soliditet, % 25,0 22,0

Likviditet, % 151

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2014

Anläggningstillgångar 10 256 10 252

Omsättningstillgångar 766 835

Summa tillgångar 11 022 11 087
  

Eget kapital 2 718 2 438

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 8 122 8 102

Kortfristiga skulder 182 547

Summa eget kapital och skulder 11 022 11 087

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Personal

2015-12-31 2014-12-31

Personalkostnader, tkr 40 75

Tillsvidareanställda 1 1

Framtid
I januari 2016 så har en fusion genomförts och bolaget har uppgått i 
Gislaveds Industrilokaler AB, under namnändring till Gislatorp Lokaler 
AB.
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STIFTELSEN ISABERGSTOPPEN

Ordförande: Bo Kärreskog (S)
Antal ledamöter: 11
Verkställande direktör: Louise Söderlund
Stiftare: Gislaveds kommun 90,74%, Gnosjö kommun 9,26%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2015 2014

Rörelsens intäkter 43 369 38 907 31 088

Rörelsens kostnader -38 215 -39 530 -34 204

Rörelseresultat 5 154 -623 -3 116

Finansiella intäkter 25 46 143

Finansiella kostnader -350 -381 -686

Resultat före skatt 4 829 -958 -3 659

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 4 829 -958 -3 659

Investeringar, tkr 4 515 5 341

Nettoomsättning, tkr 38 830 31 088

Soliditet, % 51,5 51,0

Antal gästnätter 92 377 81 137

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2014

Anläggningstillgångar 62 821 65 162

Omsättningstillgångar 5 318 5 571

Summa tillgångar 68 139 70 733
   
Eget kapital 35 107 36 066

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 24 000 25 400

Kortfristiga skulder 9 032 9 267

Summa eget kapital och skulder 68 139 70 733

Ställda säkerheter 17 000 17 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Isaberg Mountain Resort är en sport- och fritidsanläggning som er-
bjuder utomhusupplevelser året runt. Unikiteten ligger i den vackra 
naturupplevelsen i naturreservatet i form av roliga aktiviteter. Vi er-
bjuder bl.a. skidåkning, vandring, MTB-cykling, kanot- och kajak-
paddling, höghöjdsbana, guidade aktiviteter, hotellboende, camping, 
restaurang, älgpark och fastighetsuthyrning. Isaberg har under de 
senaste två åren blivit en mer gäst- och serviceinriktad anläggning 
med stor fokus på barnfamiljerna. Vi skall vara jordnära, innovativa 
och skall ge gästen berikande naturupplevelser och möten året runt. 
Verksamheten är mycket väderkänslig. I december erhöll Isaberg 
priset Årets Turistmål inom kategorin Stugor.

Ekonomi
Resultatet är en återspegling av den korta vintersäsongen. Anlägg-
ningen var öppen 31 dec – 9 mars och hade ca 72 000 besökare. 
 En fin sommar vägde upp resultatet en ökning med 25% under 
sommarmånaderna. Satsningen i utbyggnad av Höghöjdsbanan 
(8500 besökare), MTB-cykling (SM juli 2015) och parkering har givit 
anläggningen mer intäkter genom framförallt mer boendegäster. Be-
läggningen i stugbyn har ökat från 41% till 52% 2015. Ca 60% av 
våra gäster kommer från utlandet; danskar, tyskar, holländare och 
fransmän etc. Investeringar har bl.a. gjorts i busshållsplats, camping, 
snöproduktion och vändkors till liftar. Renoveringar har gjorts ut-
vändigt av bl.a. centralbyggnad och 13 st Ekorrestugor.

Personal

2015-12-31 2014-12-31

Personalkostnader, tkr 13 928 11 152

Tillsvidareanställda 16 16

Omräknat till heltidstjänster 16 16

Sjukfrånvaro % 2,00 1,09

Miljö
Under hösten kom källsorteringen i anläggningen igång.

Framtid
Planen med att bygga ett sportcenter och utveckla aktivitetsutbudet 
fortsätter under 2016 med hinderbana och Segway. Vi fortsätter re-
novera och under våren totalrenoveras ytterligare 12 stugor.  

KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER
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STIFTELSEN GISLEPARKEN

Ordförande: Staffan Sjöblom
Antal ledamöter: 7
Föreståndare: Lars Villefrance-Damgaard
Stiftare: Gislaveds kommun, Föreningen Folkets Park och Folkets Hus i Gislaved

Resultaträkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2014

Rörelsens intäkter 9 853 7 040

Rörelsens kostnader -8 946 -7 017

Rörelseresultat 907 -23

Finansiella intäkter 1 1

Finansiella kostnader -13 -32

Resultat före skatt 895 -8

Bokslutsdispositioner 0 0

Skatt 0 0

Årets resultat 895 -8

Nettoomsättning, tkr 3 331 3 661

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2014

Anläggningstillgångar 1 266 1 815

Omsättningstillgångar 3 835 4 575

Summa tillgångar 5 101 6 390
  

Eget kapital  894 -1

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 4 207 6 391

Summa eget kapital och skulder 5 101 6 390

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Under året har det arrangerats ett 20-tal evenemang i Gisleparken. 
Merparten var icke- kommersiella ungdomsfester från lågstadieålder 
till gymnasieålder. Dessutom genomfördes några konserter och 
nattklubbskvällar, bl.a. artisten Alban, idolartisten Lisa Ajax.
 Det har arbetats hårt med att marknadsföra Gisleparken som byg-
dens största och bästa nöjesställe, en plats där alla ska känna sig 
varmt välkomna. Efter byggnationen har besöksantalet succesivt 
ökat månad för månad – även om det gått långsammare än beräknat. 
Nöjesdelen och bowlinghallen har under året haft ca 20 000 besökare. 

Ekonomi
Stiftelsen redovisar ett överskott på 895 tkr, efter verksamhetsbidrag 
från kommunen på 6 mnkr.

Personal

2015-12-31 2014-12-31

Personalkostnader, tkr 3 511 2 844

Medelantal anställda under året 8 8

Framtid
Framtiden för Gisleparken var i slutet av 2015 osäker. Stiftelsen bör-
jade på allvar fundera på att lägga ner verksamheten.
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STIFTELSEN TORGHUSET

Ordförande: Ylva Samuelsson (S)
Antal ledamöter: 7
Föreståndare: Anette Josefsson
Stiftare: Gislaveds kommun 75%, föreningar och privatpersoner 25%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2015 2014

Rörelsens intäkter 5 804 5 611 5 620

Rörelsens kostnader -5 674 -5 033 -5 089

Rörelseresultat 130 578 531

Finansiella intäkter 0 1 5

Finansiella kostnader -130 -116 -258

Resultat före skatt 0 463 278

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 0 463 278

Investeringar, tkr 75 0

Nettoomsättning, tkr 3 611 3 620

Soliditet, % neg neg

Likviditet, % 116 123

Antal besökare 35 313 36 826

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2014

Anläggningstillgångar 5 082 5 447

Omsättningstillgångar 819 1 500

Summa tillgångar 5 901 6 947
   
Eget kapital -5 307 -5 769

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 10 500 11 500

Kortfristiga skulder 708 1 216

Summa eget kapital och skulder 5 901 6 947

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga arrangemang. 
 Under året har lokalerna fyllts av studiecirklar, konferenser, före-
ningsmöten, mässor, teaterföreställningar, konserter, föreläsningar, 
utställningar, barn- och ungdomsaktiviteter, filmvisning, opera och 
balett. Turistbyrån har varit öppen 10 veckor.

Ekonomi
Vi noterar att intäkterna för bion har ökat. I intäkterna ingår förutom 
vanlig film även våra konserter och övrigt vi visar i biosalongen. 
 Finansiella kostnader har minskat. Vi har amorterat ytterligare 
1 mkr och har nu lån på 10,5 mkr samt en rörelsekredit på 1 mkr. 
Hyreskontrakt finns med Swedbank till 2018-12-31. 
 Inga större investeringar har gjorts, förutom tyg till väggarna i stora 
salen som ska fungera som ljuddämpning.
 Vattenskadan från 2014 är reglerad.

Personal

2015-12-31 2014-12-31

Personalkostnader, tkr 2 111 2 063

Tillsvidareanställda 15 15

Omräknat till heltidstjänster 4 4

1 föreståndare 100%, 3 medarbetare 75%, 11 timanställda på bion.

Miljö
Avfall sorterar vi så mycket som möjligt. Vi försöker även att handla 
av lokala företag i kommunen. Vi är med i Returpack dit vi skickar våra 
returflaskor och burkar.

Framtid
Biografen är fortfarande navet i huset. En tredjedel av alla våra besök 
kan härledas till biografen. Det var den digitala tekniken som gjort 
detta möjligt. 
 Under året har vi också fått några personer som är intresserade av 
film att medverka och hjälpa oss sätta film till våra  Bio Kontrast vis-
ningar. Kan jämföra Bio Kontrast med Filmstudion som visar olika 
typer av kvalitetsfilm. Vi når ut till en större publik. Från 2015 visar all 
svensk film med svensk text. 
 Under 2016 kommer filmduk sedan 1989 bytas ut. Det kommer 
också att betyda att kvaliteten på bilden blir mycket bättre.
 Arbetet med att få till samarbete med andra aktörer när det gäller 
att ordna evenemang fortsätter. Vi måste hjälpas åt i våra samhällen 
att få människor att trivas och utvecklas. Man måste på något vis 
”dra åt varandra”. Det gäller såväl företag, föreningar, näringsidkare 
som kommun och allmänhet.
 Sedan början av 2015 pågår förhandlingar mellan Swedbank,  
Gislavedshus, Smålandsstenars biblioteket och Torghuset angående 
hyra av lokaler. Tanken är att Swedbank och biblioteket byter plats.

KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER



75

KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER

GISLAVED ENERGI AB

Ordförande: Bengt-Anders Johansson
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Joacim Cederwall
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2015 2014

Rörelsens intäkter 114 668 118 451 107 047

Rörelsens kostnader -104 094 -109 607 -96 744

Rörelseresultat 10 574 8 844 10 303

Finansiella intäkter 168 72 89

Finansiella kostnader -1 784 -1 501 -1 652

Resultat före skatt 8 958 7 415 8 740

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 -1 633 -1 927

Årets resultat 8 958 5 782 6 813

Investeringar, tkr 23 946 16 020

Nettoomsättning, tkr 116 264 105 162

Soliditet, % 46,8 49,9

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2014

Anläggningstillgångar 220 068 210 355

Omsättningstillgångar 43 625 28 865

Summa tillgångar 263 693 239 220
   
Eget kapital 123 360 119 302

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 25 082 23 469

Långfristiga skulder 89 000 78 869

Kortfristiga skulder 26 251 17 580

Summa eget kapital och skulder 263 693 239 220

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Verksamheten i bolaget omfattar distribution av el inom delar av  
Gislaveds kommun. I dotterbolaget Gislaved Energiring AB bedrivs 
produktion och handel med el och värme samt gatubelysning i hela 
Gislaveds kommun. Bolaget erbjuder även energitjänster, entrepre-
nader och serviceavtal. Dotterbolaget Gislaved Energi Vindkraft AB 
ska bedriva produktion samt försäljning av energi. Bolaget äger 15% 
av aktierna i intressebolaget Klämman Vind AB. 

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster för koncernen uppgick till 7 415 tkr. 
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 5 351 tkr 
vilket är 324 tkr över budget. Gislaved Energirings resultat efter finan-
siella poster uppgick till 2 065 tkr vilket är 1 866 tkr under budget. 
Minskad efterfrågan på el och värme, främst beroende på en ovan-
ligt hög medeltemperatur under hela 2015 har påverkat resultatet 
negativt.
 Utdelning till Gislaveds kommun föreslås ske med 1 462 350 kr.

Personal

2015-12-31 2014-12-31

Personalkostnader, tkr 12 425 11 146

Tillsvidareanställda 19 17

Omräknat till heltidstjänster  17 16

Visstidsanställda 13 -

Omräknat till heltidstjänster 0,34 -

Sjukfrånvaro % 2,37 3,34

Miljö
Flera av bolagens anläggningar för energiproduktion omfattas av till-
stånds- respektive anmälningsplikt enligt Miljöbalken. Bolaget be-
driver ett långsiktigt arbete i syfte att med god marginal klara de i 
tillstånden angivna gränsvärdena.
 Bolagen är certifierade enligt ISO14001 och har arbetat vidare 
med miljöfrågor under verksamhetsåret. En uppföljande revision har 
genomförts med bra resultat. Koncernen arbetar fortlöpande med åt-
gärder för minskad energianvändning och samverkar med Gislaveds 
kommun för energieffektivisering av gatubelysningen i kommunen. 
Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gislaved har minskat koldioxid-
utsläppen med ca 3 500 ton per år från och med 2014, jämfört med 
tidigare. 
 Bolagen arbetar även vidare med att inköpt elkraft ska vara förny-
bar samt att öka andelen biobränsle i koncernens värmeanläggningar. 
Samtliga kunder har ursprungsmärkt förnybar el utan extra kostnad. 

Framtid
Gislaved Energi AB kommer att fortsätta genomföra investeringar 
som stärker leveranssäkerheten i elnätet. Koncernen kommer under 
2016 att arbeta vidare med kompetensutveckling, en strävan mot 
ständiga förbättringar. 
 Gislaved Energiring AB fortsätter under 2016 med planering för en 
vidare utveckling av fjärrvärmeverksamheten. En förstudie om förut-
sättningarna att bygga ett fjärrvärmenät i Anderstorp genomförs  
under våren 2016.
 En av bolagets målsättningar är att öka andelen egenproducerad 
Naturel genom nyinvesteringar i vindkraft, solkraft och på längre sikt 
kraftvärme. 
 Bolaget planerar att fortsätta utveckla nya energitjänster som ska 
leda till en effektivare energianvändning för bolagets kunder.
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GISLAVED NÄRINGSLIV AB

Ordförande: Morgan Ryhman
Antal ledamöter: 8
Verkställande direktör: Leif Österlind
Ägare: Gislaveds kommun 50%, Gislaveds Näringslivsråd 50%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2015 2014

Rörelsens intäkter 9 256 10 962 9 055

Rörelsens kostnader -9 268 -10 947 -9 041

Rörelseresultat -12 15 14

Finansiella intäkter 0 2 0

Finansiella kostnader 0 0 -6

Resultat före skatt -12 17 8

Bokslutsdispositioner 0 0 9

Skatt 0 -5 -15

Årets resultat -12 12 2

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 10 962 9 055

Soliditet, % 31,8 11,9

Likviditet, % 148,4 113,9

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2015 2014

Anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar 1 560 4 075

Summa tillgångar 1 560 4 075
   
Eget kapital 449 437

Obeskattade reserver 60 60

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 1 051 3 578

Summa eget kapital och skulder 1 560 4 075

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Bolaget ska verka för näringslivets utveckling inom Gislaveds kommun. 
GNAB samverkar med Business Gnosjöregion AB som är en plattform 
för att öka regionens konkurrenskraft och attraktivitet. I verksamheten 
ingår även affärscoachning enligt Science Park programmet. Bolaget 
skall då verka för kompetensutveckling samt genomföra projekt vars 
syfte är att utveckla infrastruktur, tillgänglighet och attraktivitet för 
befintliga och tillkommande företag. 

Ekonomi
Omsättningen blev 10 962 miljoner, en ökning med 1,9 miljoner (21%) 
mot föregående år. I för GNAB:s lämnade uppgifter ingår även genom-
förda projekt; BGR, Automation, Innovationsfabriken och Affärsracet. 
Affärsracet genererade ett negativt resultat vilket tvingat bolaget till 
en återhållsam verksamhet och medel avsatta för personal, IT och 
marknadsaktiviteter har omdisponerats. En prognostiserad förlust 
kunde därmed vändas till en liten vinst. 

Personal

2015-12-31 2014-12-31

Personalkostnader, tkr 4 272 4 349

Tillsvidareanställda 9 12

Omräknat till heltidstjänster 7 7

Sjukfrånvaro % 0,55 0,26

Framtid
Framtid
Utmaningarna är många. Ett aktivt samarbete med fokus på närings-
livets behov kan göra en positiv skillnad lokalt. Genom samverkan 
med näringslivet i Business Gnosjöregion ser vi positiva effekter 
inom våra gemensamma fokusområden. Prioriterade områden för att 
stärka konkurrenskraften är kompetensförsörjning, internationalisering 
och marknad, omvärldsbevakning och attraktivitet. Viktiga frågor är 

infrastruktur, bostäder, personal behov och framtidstro. Beredskap 
på omställningar mot en ökande tjänstesektor, ökad integration och 
lyhördhet mot nya affärsområden. Handeln har ett ökat fokus. Ett 
attraktivt utbud inom handel, kultur, restauranger och mötesplatser 
är viktiga komponenter för trivsel och tillväxt. E-handel är ett område 
som kan utvecklas. 
 Näringsliv och samhälle kan bara utvecklas tillsammans och det 
krävs lyhördhet, handlingskraft och framtidstro. Att investera i sam-
hällsutveckling bidrar till ett starkare näringsliv och ökad attraktivitet. 
Områden inom attraktivitet som infrastruktur, boende, skolor måste 
samverka med näringslivets behov av kompetenser, kompletterande 
tjänster, produkter och omvärldsbevakning
 Det fortsatta arbetet för 2016 och framåt bör ha följande fokus: 

Lokalt
• Närvaro och dialog med näringslivet
• Förmåga att parera och genomföra 
• Marknadsföra teknik mot ungdomar
• Etableringar, nystart och UF-företag
• Utbildning och kompetensförsörjning
• HR-nätverk

Kommunöverskridande
• Tillgodose näringslivet kompetens behov
• Stödja utveckling av nya marknader
• Utveckla koncept för omvärldsanalys
• Infrastruktur
• Automationsprojekt

Kommun
•  Utveckling av attraktivitet i form av bästa skolor, boende, mötes-

platser, infrastrukturer samt kollektivtrafik.
• Svenskt Näringsliv ranking 2016

KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redo-
visning (RKR) vilket innebär att:
•  Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekono-

miska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäk-
terna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

•  Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
•  Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där 

inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga place-
ringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärde. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not 
till respektive post i resultaträkningen.
 Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekom-
mande och överstiger 5 mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens 
realisationsvinster/förluster. 

INTÄKTER

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på 
SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR4.2. 
SKL har publicerat en ny prognos i februari där det inte är någon 
förändring av skatteunderlaget för 2015.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag tas fr.o.m. 2013 upp som en förutbetald intäkt 
och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över  
anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att 
de reducerade det bokförda värdet. Anslutningsavgifter för vatten 
och avlopp periodiseras fr.o.m. 2014 på samma sätt. 

Tillfälligt flyktingbidrag 2015
I december betalades 34,5 mnkr ut i tillfälligt flyktingbidrag. Bidraget 
är bokfört som kortfristig skuld och inte periodiserad från december 
2015 enligt rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning. 
Bidraget kommer at fördelas under 2016 efter att berörda nämnder 
har ansökt om medel och efter beslut i KS om tilläggsanslag.

KOSTNADER

Löner m.m.
Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende de-
cember men som utbetalas i januari har inte periodiserats. Ej uttagen 
semester tillsammans med övertid har periodiserats.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Investeringar 
Exploateringstillgångar är bokförd som materiella anläggningstill-
gångar. Detta beroende på svårigheten at bedöma tidpunkten för 
avyttring, enligt rekommendation ska exploatering hanteras som 
omsättningstillgång.
 Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde.

Avskrivningstider t.o.m. 2014:
Konst 0 år
Mark och saneringsfastigheter 0 år
Inventarier 3 – 10 år
Transportmedel 5 – 10 år
Fastighetsinventarier 10 – 20 år
Byggnader 20 – 50 år
Affärsfastigheter 20 – 33 år
Vattenledningar 33 år

Avskrivningar investeringar fr.o.m. 2014:
Mark, fjärrvärmeanslutning, konst 0 år
Mark, byggnad o tekniska anläggningar 10 – 60 år 
Maskiner 3 – 20 år 
Transportmedel 5 – 20 år
Inventarier 3 – 20 år
Byggnadsinventarier 3 – 20 år
Affärsfastigheter 20 – 33 år 
Vattenledningar 33 år

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivningsmetod tillämpas, dvs. lika stora nominella belopp 
varje år. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nytt-
jandeperiod om minst 3 år klassificeras som en anläggningstillgång 
om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre 
värde har satts till ett halvt basbelopp, 22 250 kr 2015. 
 Under 2014 gjordes en översyn av anläggningsregistret. De fastig-
hetsanläggningarna som tidigare inte har haft markvärde har nu fått 
det. Rutinerna för komponentavskrivningar har diskuterats och det 
har tagits fram fler komponenter för fastighetsanläggningar. Reglerna 
har tillämpats på de fastighetsinvesteringar som avslutats under 
2014. Under 2015 har det införts två komponenter inom gata, kropp 
med 0 års avskrivning och topp med 10 – 40 års avskrivning. För att en 
tillgång ska delas upp i komponenter ska tillgångens anskaffnings-
värde uppgå till minst 1 000 000 kr. Det pågår en utredning om hur 
reglerna för komponentavskrivningar ska tillämpas på fastighets-
investeringar gjorda före 2014 och gatuinvesteringar före 2015, som 
kommer avslutas under 2016.
 Under 2015 har anläggningsregistret uppdaterats med de ägda 
fastigheterna, vars markvärden ej tidigare har bokförts. Denna rättelse 
har ökat det egna kapitalet med ca 20 miljoner.

Förråd
Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde.

Kortfristig fordran
Underskott för VA-verksamheten redovisas som kortfristig fordran. 

Samordnade insatser från myndig heter och förvaltningar under hösten 
skapade goda förutsättningar för flyktingmottagning i kommunen.
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är  
beräknade enligt RIPS07. 

Avsättningar
Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendatio-
nen om att nuvärdesberäknas. Kostnaden för att återställa deponi är 
så osäker i sig att därtill att nuvärdesberäkna den med en osäker 
ränta.

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell leasing. Av-
talen avser främst leasing av bilar och maskiner. Avtalstiderna är 
mellan 3 – 5 år. En inventering av fastighets hyresavtal ska påbörjas.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolidering. Den omfattar förutom kom-
munen, AB Gislavedshus, Gislaved Energi AB och Stiftelsen Isabergs-
toppen. Övriga företag i koncernen har en omsättning och omslutning 
som understiger 2% av kommunen skatteintäkter och generella stats-
bidrag. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens 
sammansättning. 

INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER KOMMUNEN

Personalkostnader
Arbetsgivaravgifter m.m. har interndebiterats förvaltningarna i sam-
band löneredovisningen. Den följer Sveriges Kommuner och Lands-
tings rekommendation. Det tas även ut ett påslag på lönesumman 
från förvaltningarna för att täcka gemensamma kostnader som t.ex. 
Kommunhälsan, Facklig verksamhet.

Kapitalkostnader
Räntan beräknas med nominell metod 2,5% på bokfört värde. På 
årets investeringar har ränta tillgodoräknats fr.o.m. anskaffnings-
månaden. 

Ett uruppförande inspirerat av konstverket Stjärnfall dirigerades av kompositionseleverna på musikestetiska programmet vid Gislaveds 
Gymnasium och uppfördes av Gislaveds Kammarorkester under ledning av Annika Björkenbo.
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ORD OCH BEGREPP

Anläggningskapital 
Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar.

Anläggningstillgångar 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella (t.ex.  
byggnader, mark, inventarier m.m.) eller finansiella (aktier, andelar 
m.m.).

Avskrivningar 
Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad 
utifrån förväntad ekonomisk livslängd.

Avsättningar
Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sanno-
lik till sin förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp 
eller till den tidpunkt den skall infrias.

Eget kapital 
Visar hur stor del av tillgångarna som ej finansierats med skulder.

Finansiella intäkter 
Intäkter som kommer från placerade medel (t.ex. ränta på bankkonto).

Finansiella kostnader
Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader 
för pensionsförvaltningen.

Kapitalkostnader
Avskrivningar och intern ränta.

Kortfristiga fordringar
Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Likviditet 
Betalningsförmågan på kort sikt, omsättningstillgångar i relation till 
kortfristiga skulder.

Nettoinvesteringar 
Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Omsättningstillgångar 
Tillgångar avsedda att inneha en kortare tid (t.ex. likvida medel, kort-
fristiga fordringar, förråd).

Rörelsekapital 
Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar minus 
kortfristiga skulder.

Soliditet 
Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Eget kapital 
dividerat med totala tillgångar.

Oscar Hiljemark uppvaktades i Gislaveds centrum efter att det 
svenska U21-landslaget tagit EM-guld. 

Den 6 juni var det ceremoni för nya medborgare i kommunhusets 
ljushall. Gislaveds Manskör tog ton och bjöd på skönsång.

Skulpturen ”Den Svenska Tanten” invigdes i maj med konstnären 
Susanna Arwin på plats. 
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Gislaveds kommuns miljöbokslut är ett 
underlagsmaterial till kommunens årsredovisning som 
beskriver kommunens samlade miljöarbete under 
2015. Miljöbokslutet syftar till att ge en överblick 
över vad som hänt under året och uppmärksamma 
vilka områden vi gör bra ifrån oss på och vilka 
vi behöver jobba mer aktivt med. Miljöbokslutet 
redovisar kommunens miljöarbete utifrån de nationella 
miljömålen för att harmonisera med regionalt och 
nationellt miljöarbete. Gislaveds kommuns miljöarbete 
berörs av 14 av de 16 nationella miljömålen. 
Undantagna är miljömålen Storslagen fjällmiljö och 
Hav i balans samt levande kust och skärgård. En 
indelning av miljömålen har gjorts i fyra grupper; 
Klimat, luft och hälsa, Vatten, God bebyggd miljö och 
Landskap, djur och växter. Utöver detta finns också 
ett avsnitt om Övrigt miljöarbete och projekt samt 
Framtid. I miljöbokslutet görs också bedömning utifrån 
ett kommunalt perspektiv över måluppfyllelsen för 
några av miljömålen eller för delar av miljömål. I slutet 
redovisas nyckeltal samt avfallsmängder. Avslutningsvis 
gör vi en framåtblick där vi beskriver de största 
utmaningarna vi står inför i vårt fortsatta miljöarbete.

 INLEDNING
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VÄXTHUSGASUTSLÄPP
Växthusgaser är gaser i atmosfären som bidrar till 
att medeltemperaturen på jorden ökar. De vanligaste 
växthusgaserna är koldioxid, metan, lustgas och 
fluorföreningar. På klimatmötet i Paris bestämdes det 
att vi måste jobba mot en maximal uppvärmning på 
2°C och sträva efter 1,5°C. Regeringen håller på att 
ta fram riktlinjer för hur vi ska arbeta nationellt och 
regionalt utifrån dessa nya mål. 

Under 2015 har en ny handlingsplan för klimat- 
och energistrategierna i Gislaveds kommun 
tagits fram. Där finns åtgärder inom områdena 
förnybar energiproduktion, energieffektivisering, 
transportsektorn, samhällsplanering/utveckling samt 
driftsäkerhet/energiförsörjning. Handlingsplanen syftar 
till att vi ska nå klimatmålen kommunen satt upp inför 
2020 respektive 2050. De viktigaste klimatmålen är: 

- 2020: Utsläppen av koldioxid ska vara högst 2,5 ton    
            per capita. 

- 2050: Energin för uppvärmning och transporter  
             inom Gislaveds kommun ska utgöras av 100%  
 fossilbränslefri energi.

Koldioxid är den växthusgas vi släpper ut allra 
mest utav, men då de övriga växthusgaserna har 
en högre förmåga att bidra till växthuseffekten har 
även de stor påverkan även om vi släpper ut mindre 
av dem (se diagram 1). För att kunna jämföra olika 
växthusgaser använder man sig utav något som 
kallas koldioxidekvivalent. Den visar till exempel 

Nationella miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö.

begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska 
i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en 
nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål 
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås.

BEDÖMNING MÅLUPPFYLLELSE 
Den totala mängden utsläpp av växthusgaser 
fortsätter att minska, medan mängden koldioxid 
ökat. Den stora utmaningen är att ställa om till en 
fossilbränslefri fordonsflotta i kommunen.

BEDÖMNING ÅTGÄRDSARBETE 
Det har under året tagits fram en ny handlingsplan 
som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser 
inom den kommunala organisationen. Vi behöver 
dock bli bättre på att jobba mer utåtriktat med 
frågorna för att minska utsläppen totalt, främst vad 
gäller transportsidan.

 

att metan är 25 gånger starkare än koldioxid och 
lustgas är 298 gånger starkare. Man multiplicerar 
antal kilo växthusgas med ekvivalenten för att få fram 
motsvarande växthusgas i koldioxid. 

Den totala mängden växthusgaser fortsätter minska 
något. Från 141 881 ton år 2012 till 140 000 ton år 
2013. Det ger en mängd på 4 875 kg per invånare. 
Vi har inget mål för den totala mängden växthusgaser 
per invånare, utan bara för koldioxid. Detta är något vi 
behöver titta på i nästa klimatstrategi då växthusgaser 
totalt ger en bättre helhetsbild än att bara mäta 
koldioxidmängder.

MILJÖMÅL

KLIMAT, LUFT OCH HÄLSA
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Diagram 1: Utsläpp av växthusgaser i Gislaved 2013
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Av den totala mängden växthusgasutsläpp står 
koldioxiden för 66% och övriga för 34%. Utsläppen 
av koldioxid har ökat från år 2012 till år 2013. 
Kommunens mål till år 2020 är 2 500 kilo koldioxid 
per invånare. Idag ligger vi på 3 248 kilo så vi 
behöver arbeta ännu mer aktivt med att minska 
koldioxidutsläppen (se diagram 2). Det mesta av 
koldioxidutsläppen kommer från transportsektorn så 
det är där vi måste fokusera framåt.

Vad gäller utsläpp i utlandet orsakade av svensk 
konsumtion finns inga kommunala siffror att få 
fram. Det är dock väldigt viktigt att belysa även de 
växthusgaser vårt beteende ger upphov till även i 
andra länder, då detta är ett globalt problem. Under 
de senaste tjugo åren har andelen utsläpp som sker 
i andra länder orsakad av vår svenska konsumtion 
ökat med 50%. Under samma period har våra 
inhemska utsläpp orsakade av konsumtion minskat 
med 30%. Detta kan förklaras med att vår konsumtion 

av importerad mat har ökat. Importerade livsmedel 
och framför allt nötkött står för de största utsläppen 
av växthusgaser, de har de senaste åren gått om 
transporter. Samtidigt har den svenska produktionen 
av varor och tjänster blivit alltmer klimatvänlig 
de senaste åren vilket har gjort att de inhemskt 
producerade utsläppen har minskat. Ska vi få ner 
utsläppen från vår livsmedelskonsumtion behöver vi 
minska mängden nötkött och mjölkprodukter och när 
vi äter kött välja klimatsmart svenskt kött.

RESANDE I GISLAVEDS KOMMUN
Transportsektorn är den sektor som med god marginal 
står för den största delen av utsläppen av koldioxid i 
kommunen. Resandet i kommunen fortsätter att öka 
(se tabell 1). Trots detta minskar mängden levererade 
drivmedel något (se diagram 3, s. 7). Detta beror 
troligtvis på att fordonsflottan blivit mer bränslesnål, 
men ändå ligger Gislaved under riksgenomsnittet när 
det gäller andel miljöbilar. I december 2015 fanns 36 
elbilar registrerade i Gislaveds kommun. Av dessa 
tillhörde sex stycken Gislaveds kommun. Ska vi nå vårt 
mål med en fossilfri fordonsflotta behöver resandet 
minska till förmån för kollektivtrafik och cykel, samtidigt 
som bilarna behöver bli mer bränslesnåla och köras på 
alternativa drivmedel som el, biodiesel, biobensin eller 
etanol. Omställningen till en fossilfri fordonsflotta är en 
av de största utmaningarna vi står inför idag.

RESANDE I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN
Buss och cykel
Gislaveds kommun jobbar kontinuerligt med att 
minska antalet resor som görs med bil i tjänsten 
för att istället öka andelen resor med kollektivtrafik 
och/eller cykel. Det finns både vanliga cyklar och 
elcyklar på flera arbetsplatser för tjänsteresor inom 

Körsträcka mil per invånare
2012 2013 2014

Riket 658 652 662
Jönköpings län 720 718 728
Gislaveds kommun 771 773 797
Norrbottens län 752 751 758

TRAFIKENS MILJÖPÅVERKAN
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Diagram 2: Utsläpp av koldioxid i antal kilo per   
invånare
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användas i tjänsten. Under året har 150 stycken resor 
genomförts (se tabell 3). Detta är en minskning med 
76 resor från föregående år. Det är svårt att säga vad 
minskningen kan bero på. Vi behöver därför göra 
någon form av aktivitet, marknadsföra eller lyfta fram 
användningen av korten så att de blir mer aktuella 
igen. 

Miljöbilar
Kommunens organisation hade totalt 113 personbilar 
och 50 lätta lastbilar 31 december 2015. Av dessa 
var 79 personbilar och elva lätta lastbilar miljöbilar. 
Totalt var 55% av alla bilarna miljöbilar vilket visar en 

Andel miljöbilar 2015
Riket 18%
Jönköpings län 17%
Gislaveds kommun 16%
Gislaved kommunal förvaltning 55%

Andel miljöbilar 2014 (ny 21 mars)
Riket 18%
Jönköpings län 17%
Gislaveds kommun 16%
Gislaved kommunal förvaltning 47%

ökning från föregående år (se tabell 2). De etanolbilar 
som finns i kommunens bilpool tankades till 87% med 
etanol. Andelen miljöbilar drivna med gas är de som 
dominerar (se tabell 4).  

Körsträckor
Antal körda mil totalt inom den kommunala 
organisationen har återigen ökat sedan föregående år 
med 12 046 mil. Under året kördes totalt 341 502 mil 
(se diagram 4, s 8). 

Antal körda mil med förvaltningsbil var totalt 
268 013 mil år 2015. Detta är en ökning med 

tätorten. Socialförvaltningen har under året köpt in fler 
elcyklar. Det finns även två elcyklar på utlåning som 
verksamheterna kan låna för att prova på hur det är att 
ha en egen elcykel. Låneperioden är på sex månader 
per verksamhet. Elcyklarna har varit utlånade under 
hela året och fler står på kö. Under sommaren lånades 
även en av kommunens cyklar ut till Smålandsstenar 
för att personalen skulle ta sig fram smidigt 
mellan verksamheterna i Hörsjöns friluftsområde, 
skateanläggningen och sim- och sporthallen.
För att underlätta för kommunanställda att åka 
kollektivt finns det 13 stycken reskort för kollektivtrafik 
utspridda på ett antal platser i Gislaved som kan 

Antal miljöbilar per drivmedel 2013 2014 2015
Gas 25 28 42
Etanol 35 33 30
El 1 1 6
Diesel 10 9 11
Bensin 0 0 1

TRAFIKENS MILJÖPÅVERKAN
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Kommunens organisation Antal resor
Kommunstyrelseförvaltningen 28
Bygg- och miljöförvaltningen 14
Socialförvaltningen 82
BUN kontoret 20
Kulturförvaltningen 5
Tekniska kontoret 1

Diagram 3: Levererade mängder drivmedel i Gislaved Tabell 2: Statistik miljöbilar 

Tabell 4: Antal miljöbilar per drivmedel

Tabell 3: Antal resor med kollektivtrafik 
inom kommunens organisation
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53 789 mil från föregående år. Socialförvaltningen, 
bygg- och miljöförvaltningen, fastighetsförvaltningen, 
kulturförvaltningen, tekniska kontoret och 
kommunstyrelseförvaltningen har kört mer med 
förvaltningsbilarna under år 2015 än föregående år (se 
diagram 5). 

År 2014 kördes 2 720 mil med hyrbilarna medan det år 
2015 kördes 3 925 mil. Detta ger en ökning på  
1 205 mil. 

Körda mil i tjänsten med egen bil var 69 563 mil 
år 2015. Körningen har ökat med 2 412 mil från 
föregående år. Räddningstjänsten är den förvaltning 

som ökat mest när det gäller körning med egen bil 
från år 2014 till år 2015. Förklaringen är att det under 
året har utbildats fler deltidsbrandmän, befäl och 
tillsynsförrättare på olika platser i landet. Tidigare 
år har bil från förvaltningen använts för resor med 
konsekvensen att det blivit brist på tjänstebilar dagtid. 
Antal körda mil med bilpool år 2015 var 25 165 medan 
antalet körda mil år 2014 var 45 360. Detta är en 
minskning med 20 195 mil vilket motsvarar 44,5%. 
Detta beror på att fastighetsnämnden dels tagit beslut 
om att lönsamheten i bilpoolen behöver ses över, 
vilket gett effekten att bilar utplacerade i kommunen 
som inte använts så mycket tagits bort från bilpoolen 
och istället blivit förvaltningsbilar. Vissa bilar i bilpoolen 

bokades månadsvis av socialförvaltningen. Det togs 
då beslut om att även dessa skulle bli förvaltningsbilar 
istället. Därför har körsträckorna för bilpoolen minskat 
medan socialförvaltningen ökat antal körda mil.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi 
behöver arbeta mer aktivt för att minska bilkörandet 
i den kommunala förvaltningen till förmån för buss 
och tåg. Vi behöver också ta ställning till hur vi ska 
jobba med bilpoolen respektive förvaltningsbilar 
framöver. Det är oroväckande att körning med egen 
bil, hyrbil och förvaltningsbil ökar medan resande 
med bilpoolen och kollektivtrafik minskar. Det har 
varit en allmän uppfattning att det varit svårt att hitta 
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9

lediga bilpoolsbilar under året, vilket kan ha lett till en 
ökning av användning av egen bil i tjänsten. Vi behöver 
även öka andelen miljöbilar ytterligare. I den nya 
handlingsplanen för klimat- och energistrategerna togs 
delmålet till 2017 att 69% av fordonen ska ha 0 gram 
koldioxidutsläpp per kilometer och/eller vara fossilfria.

Resande med tåg och flyg
Antalet resor gjorda med tåg år 2015 var 410 stycken. 
Under året har även ett antal resor blivit genomförda 
med flyg. Dessa uppgår till 59 stycken. Detta är 
första gången vi följer upp statistik vad gäller tåg- och 
flygresor inom den kommunala verksamheten. Det 
finns därför inga tidigare siffror att jämföra med. 

UTVECKLINGSARBETE KRING FÖRNYBARA 
DRIVMEDEL
Kommunen tog år 2015 beslut om att fortsätta 
medverkan i Green Chargeprojektet. För den nya 
projektperioden satsar Green Charge inte bara på 

att öka andelen elbilar, utan fokus ligger på alla 
bilar med förnybart bränsle. En viktig del i den nya 
projektperioden kommer också vara att jobba med 
infrastrukturlösningar för elladdning, så kallade 
intelligenta stolpar för att kunna ladda och ta betalt på 
ett enhetligt sätt i hela södra Sverige. Kommunen har 
genom medverkan i projektet åtagit sig följande: 
- 50 fossilfria fordon (el, etanol, biogas etc) under     
   projekttiden i hela kommunen
- En bilpool (minst fyra fordon) med enbart fossilfria 
   fordon
- Grön infrastruktur, minst en mack/station för varje 
   tillgängligt förnybart drivmedel som minst tio fordon 
   kan köras på i kommunen (t ex biogas, 
   snabbladdning, etanol, vätgas)
- 10 ytterligare publika laddplatser för elfordon

Vi har under året arbetat med handlingsplanen för 
klimat och energistrategin 2015-2017. Där finns ett 
flertal åtgärder med för att öka andelen förnybara 

  drivmedel i kommunen. Åtgärderna lyder som 
  följande:
År 2015
- Försöksprojekt: Byta ut dieseln som används   
  av tekniska kontoret på Mårtensgatan mot EcoPar. 
År 2015-2017
- 2-3 elmackar (snabbladdningsstationer) i kommunen  
  samt vidareutveckling av laddstationer eller 
  laddstolpar.
År 2017
- Mål att vara 69% fossilfria, 80% personbilar och lätta 
  lastbilar som har 0 gram koldioxidutsläpp per 
  kilometer och/eller som är fossilfria. 

Sponsring elbil
Under året har Gislaved Energi inlett ett nytt samarbete 
med Anderstorps Sportklubb (ASK) Handboll. 
Istället för traditionell sponsring har Gislaved Energi 
valt att under säsongen låna ut en elbil till klubbens 
olika ändamål. ASK har tillsammans med GARO 
även investerat i en semisnabb laddstolpe belägen 
vid sporthallen i Anderstorp för att underlätta 
användningen av elbilen. Laddstolpen kan också 
användas av besökare som kommer till sporthallen 
eller skolan. ASK vill på detta sätt visa medlemmar och 
skolelever vid Åsenskolan och Ekenskolan att de vill 
vara aktiva för en bättre miljö.

Bilen lånas ut till föreningen augusti 2015 till maj 
2016. Projektet ska sedan utvärderas av Gislaved 
energi för att se om det är ett samarbete som kan 
passa fler föreningar. 80% av Gislaveds energis 
marknadsföringsbudget går till lokala föreningar.

KLIMAT, LUFT OCH HÄLSA

Elbil
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EcoPar 
Under fyra månader hösten år 2015 genomfördes ett 
försöksprojekt på tekniska förvaltningen som gick ut 
på att under en testperiod prova drivmedlet EcoPar, ett 
biodrivmedel framtaget för dieselmotorer. Drivmedlet 
tillverkas ur ”syntetgas”, vilket är en blandning av 
vätgas och kolmonoxid. Syntetgasen kan bland annat 
framställas av biomassa, biogas och naturgas. En 
stor fördel med EcoPar är att drivmedlet kan köras 
i alla typer av tunga dieselmotorer utan att någon 
anpassning behöver göras. Bränsleförbrukningen 
sänks med i genomsnitt 5-10%. Genom att använda 
drivmedlet EcoPar istället för vanlig diesel sänks 
koldioxidutsläppen med 30-50%. 

Efter försöksprojektets slut gjorde tekniska 
förvaltningen en utvärdering. Slutsatserna som dragits 
är att drivmedlet inte har några väsentliga nackdelar 
mer än att det är något dyrare per liter. Då drivmedlet 
förvarats i en tank vid förrådet på Mårtensgatan sparas 
tid och pengar långsiktigt genom att till exempel inte 
behöva åka till en mack och tanka. Användningen 
utgör inte någon skada på miljön och det är ingen 
skillnad på motorprestanda när det gäller EcoPar 
och diesel. Deltagarna i försöksprojektet har över lag 
varit nöjda med användningen av EcoPar. Tekniska 
förvaltningen ser positivt på att fortsätta använda sig av 
biodiesel även i framtiden.

ENERGIANVÄNDNING I KOMMUNEN SOM 
HELHET
Kommunen har som långsiktigt mål till år 2050 att all 
energi för uppvärmning och transporter ska utgöras 
av 100% fossilfri energi. Vi har också ett mål att år 
2020 ska 20% av den tillförda energin produceras i 
kommunen. För att få bort de fossila bränslena som 
används inom områdena uppvärmning och transporter 
pågår arbete på flera olika fronter. 

ÖPPNA JÄMFÖRELSER FÖR ENERGI OCH 
KLIMAT ÅR 2015
Under hösten fick vi resultatet i den öppna jämförelsen 
Energi och klimat 2015 – byggnader och transporter i 
kommun och landsting som bygger på inrapporterade 
siffror i samband med energieffektiviseringsstödet 
2009-2014. Gislaveds resultat var en positiv 
överraskning. Vad gäller energianvändning i 
kommunala lokaler och bostäder har vi minskat 
energianvändningen med 16,8% under perioden. 
Målet var 5%. Därmed hamnade vi på en andraplats i 
länet. Vad gäller förnybar energi i byggnader ligger vi 
på 98% förnybart år 2014 jämfört med 55% år 2009. 
Där hamnar vi på tredjeplats i länet. 

På transportsidan har vi ökat från 28% miljöbilar år 
2009 till 47% år 2014. Här hamnar vi på tredje plats i 
länet. Vad gäller energiprestanda på bilarna hamnar vi 
istället näst sist i länet med 69 kWh per 100 km. Detta 
indikerar att vi har en fordonspark med många stora 
bilar med hög bränsleförbrukning. Vi hade ett uppsatt 
mål på en energibesparing på 10% för transporter, 
men nådde bara upp till 6% minskning.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
energieffektiviseringsåtgärderna under perioden 
2009-2014 varit framgångsrika och gett ett bättre 
resultat än väntat. Det vi behöver jobba mer med är 
transportsidan där vi måste fortsätta omställningen till 
miljöbilar drivna med fossilfria drivmedel.

ENERGITILLFÖRSEL GISLAVEDS KOMMUN 
Länsstyrelsen har tillsammans med kommunerna 
beställt nya energibalanser för år 2013 (se diagram 
6, s 11). De tidigare uppgifterna är från år 2011. 
Energitillförseln totalt har minskat med 60 GWh. 
Den mest markanta förändringen som kan ses är 
minskningen av oljeanvändningen från 387 GWh år 
2011 till 317 GWh år 2013 samt ökningen av mängden 
biodrivmedel från 21 GWh år 2011 till 27 GWh år 
2013. Orsaken är främst att låginblandningen av 
biodrivmedel, främst i diesel, har ökat under perioden. 
Att den totala mängden bränsle till transportsektorn 
minskat beror troligtvis på att fordonsparken blivit 
bränslesnålare, då körsträckan per invånare är 
oförändrad under perioden. Användningen av 
biobränsle har ökat från 84 GWh från år 2011 till  
97 GWh år 2013, vilket dels kan förklaras med ökad 
fjärrvärmeutbyggnad dels med att 2013 var ett kallare 
år än 2011. Biogas finns tyvärr inte med i diagrammet, 
vilket beror på att det inte finns tillräckliga kommundata 
att få tag på och heller inte statistik om värmepumpar.

ENERGIEFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER
Tekniska förvaltningen har börjat använda LED-
belysning till gatubelysning. Samtliga nyinvesteringar 
är LED. Under året har inventering av samtliga 

ENERGIANVÄNDNING OCH PRODUKTION

KLIMAT, LUFT OCH HÄLSA
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Diagram 6: Sankey-diagram (flödesschema) över energitillförsel
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elljusspår i Gislaveds kommun gjorts. Inventeringen 
har legat till grund för en handlingsplan som innebär 
att fritidsnämnden ämnar byta ut armaturer på 
två elljusspår per år. Utbyte av kvicksilverlampor 
är av högsta prioritet, därefter utbyte av 
högtrycksnatriumlampor. 

Under 2015 har Vitsippans äldreboende anslutits 
till fjärrvärmen och gasabonnemanget avslutats. 
Nyckelpigans förskola har konverterats från olja 
till värmepump. Därmed är endast brandstationen 
i Burseryd och Hörsjöbadet helt upvärmda med 
olja. Brandstationen i Burseryd ska säljas och man 
tittar nu på alternativa energislag för Hörsjöbadet i 
Smålandsstenar för att få bort oljepannan så snart som 
möjligt.

ENERGIRÅDGIVNING
Kommunen har en energirådgivare anställd på 
halvtid. Energirådgivarens uppgift är att arbeta 
aktivt mot allmänheten för att ge stöd och råd till 
energieffektivisering och förnybar energiproduktion. 
Energirådgivarna i länet hade en monter på villamässan 
där information gavs om energieffektivisering i hemmet. 
På Affärsracet i Anderstorp hade Gislaved och 
Gnosjö en gemensam monter med information om  
energikarläggningschecken samt energikartläggning. 
Energirådgivaren har också medverkat internt i 
kommunen med att utarbeta förslag till handlingsplan 
för klimat- och energistrategierna. 

Under året har ett erbjudande gått ut till föreningarna  
om möjlighet att få energirådgivning, besök har gjorts 

hos Atletklubben. Energirådgivaren har deltagit vid 
klimatveckan. Rådgivning till privatpersoner har skett 
vid ett tiotal enskilda tillfällen och energirådgivaren 
deltar aktivt i arrangemang och utbildningar som 
förekommer inom regionen. 

FÖRNYBAR ENERGIPRODUKTION 2013
Produktionen av förnybar energi är inte särskilt 
omfattande i kommunen. Den förnybara produktionen 
står för cirka 10% av den totala energitillförseln till 
kommunen. Kommunens mål är att den förnybara 
energiproduktionen år 2020 ska vara 20% av den 
tillförda energin. En fortsatt utbyggnation av fjärrvärmen 
kommer att reducera naturgas- och oljeanvändningen 
inom kommunen. Den fjärrvärme som produceras i 
kommunen består till största delen av bioenergi från 
lokalt skogsbruk. Det som räknas som bioenergi 
är det skogsmaterial, som utöver det som går till 
fjärrvärmen, tas ut från skogen i kommunen. När det 
gäller vattenkraft är utbyggnadsmöjligheterna mycket 
begränsade och skulle inte ge särskilt stort tillskott till 
energiproduktionen i förhållande till den miljöpåverkan 
som en utbyggnad medför. Ska målet nås till år 2020 
måste vindkraftverk samt fler solceller etableras i 
kommunen samtidigt som vi behöver minska vår 
energiförbrukning.

Vindkraft
I slutet av året uppfördes de första vindkraftverken 
i Gislaveds kommun. Det är ett lokalt initiativ 
Klämman Vind AB, med bland annat det kommunala 
energibolaget Gislaved Energi AB som delägare, som 

har byggt och tagit i drift två vindkraftverk på höjden 
Klämman cirka 4 km nordost om Reftele. Verken har 
en totalhöjd på 200 m och beräknas producera 
24 GWh el per år. 

Vindkraftsfrågorna har varit i fokus under 2015 
då tillstyrkansprocesser för tre olika parker varit 
aktuella. EONS vindkraftpark Palsbo och Vattenfalls 
vindkraftpark Grönhult tillstyrktes av kommunen medan 
tillstyrkansprocessen för Kraftös park Tranhult avbröts 
då bolaget drog tillbaka sin ansökan. 

Sedan 2009 har 13 olika vindkraftsprojekt varit aktuella 
i kommunen och etableringen av vindkraft i kommunen 
verkade i ett inledande skede bli omfattande. Så har 
inte blivit fallet då sex projekt fått slutgiltigt avslag 
i prövningen, avbrutits eller, i ett fall, har bygglovet 
gått ut. Ytterligare fem befinner sig fortfarande i ett 
prövnings- eller överprövningsläge och två objekt har 
fått tillstånd. Ett av dessa, Klämman, har nu uppförts. 

Främsta anledningen till att vindkraftsetableringar har 
fått avslag i prövning i kommunen är förekomst av 
hotade fågelarter. Kunskapen om fågelförekomsterna 
har inte varit tillräckligt känd för att avstyrka 
projekten i inledningsstadiet utan har klarlagts 
genom de undersökningar och inventeringar som 
legat till grund för miljökonsekvensbeskrivningarna i 
prövningsprocessen. Även det allmänna kunskapsläget 
om vindkraftens påverkan på fåglar har ökat och fått 
till följd att bedömningar av påverkan på fågelbestånd 
har skärpts. Flera av de stora parker som har varit 

12KLIMAT, LUFT OCH HÄLSA
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eller fortfarande är aktuella har också varit föremål 
för omfattande diskussion från närboende. Oron för 
buller och skuggning, påverkan på landskapsbild och 
försämrade fastighetsvärden är några av de orsaker 
som förts fram mot etableringar av vindkraft.

Fjärrvärme
Under 2015 såldes 33 GWh i Gislaveds energis 
fjärrvärmenät i kommunen, en ökning från 2014 med 
2 GWh. Energimixen består nu till nästan 100% av 
förnybart bränsle.

Nya fjärrvärmeinstallationer under året:
-Vitsippans ålderdomshem, konverterat från gas.
-Dollarstore, butik på Smålandiaområdet.
-Installation av en rökgaskondensering på börjades  
  hösten 2015 i panncentralen i Mossarp Gislaved, 
  driftsättning slutet januari 2016.
-Företaget NEOVA har under året sökt och 
  fått pengar från Klimatklivet för att anlägga en 
  fjärrvärmeanläggning i Smålandsstenar.

13 KLIMAT, LUFT OCH HÄLSA

Vindkraft, sökta tillstånd och byggda verk

Byggda
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2. Luxaflex Scandinavia AB/f.d. Metallhyttan,   
    Anderstorp
3. Impregneringsanläggningen i Norlida, norr om    
    Gislaved
4. EMAB, Erlandssons Metallfabrik AB, Anderstorp
5. Enoc System AB, Älgarem, norr om Anderstorp

Ytterligare 45 objekt finns för närvarande i 
riskklass 2, stor risk. Av dessa utgör 24 stycken 
användare av trikloretylen, tri, sex stycken kemiska 
ytbehandlingsindustrier, fem kemtvättar och 
två plastindustrier samt ett antal enstaka andra 
verksamheter som bensinstation och skrothandel. 
Bland de objekt som inte är riskklassade återfinns 
ett drygt 30-tal äldre deponier. Förorenad mark kan 
innebära risker för hälsa och miljö men utgör också 
ett stort hinder mot möjligheten att använda mark 
för nya ändamål, exempelvis bostadsbyggnation. I 
Anderstorpsområdet innebär mängden misstänkt 
förorenad mark negativa konsekvenser för ortens 
utveckling.      

Några av de objekt som har varit aktuella under året 
är arbete med att ta fram ett förslag för återställning 
av Västbo Transports tidigare anläggning och förslag 
till växtsanering av ett förorenat markområde i 
Anderstorp. Samtidigt pågår också ett arbete för att 
utveckla efterbehandlingsarbete kring Anderstorpsån 
tillsammans med Nissans vattenråd, länsstyrelse och 
Gnosjö kommun.

Vidare har kommunen erhållit statsbidrag för och 
genomfört en huvudstudie till efterbehandlingen av 

BEDÖMNING MÅLUPPFYLLELSE 
Vi har stora problem med förorenade områden 
i kommunen och har också börjat titta på vilka 
kemikalier och hormonstörande ämnen vi blir utsatta 
för i vardagen.

BEDÖMNING ÅTGÄRDSARBETE  
Under året har en miljöombudsutbildning med tema 
kemikalier genomförts. Ett nytt åtgärdsprogram för 
Hälsans miljömål har kommit med flera åtgärder inom 
giftfri miljö. En projektplan för det fortsatta arbetet har 
tagits fram. Det har också getts ekonomiska resurser 
till två tjänster som under två års tid, med start 2016, 
ska arbeta med att inventera förorenade områden 
och deponier.  Sammanfattningsvis så har de första 
stegen tagits mot ett mer samordnat och organiserat 
arbete men konkreta åtgärder saknas ännu. 

MILJÖMÅL
giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället ska 
inte hota människors hälsa eller den bio-
logiska mångfalden. Halterna av natur-
främmande ämnen är nära noll och deras 
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen 
är nära bakgrundsnivåerna.

OLYCKOR
Två incidenter har rapporterats till bygg och 
miljöförvaltningen under året. En tankbil började på 
grund av snö och halka vid påfyllnad av cisterner på 
Q-Star i Anderstorp glida nedför en slänt. Slangarna 
lossade från sina fästen i mackens anslutningar och 
både diesel och bensin rann ut. Senare bedömdes 
att totalt 300 liter runnit ut vilket togs omhand. En 
brand inträffade på JRAB i Gislaved. Plastavfall hade 
självantänt och branden kunde släckas relativt snabbt. 
Släckvattnet kunde tas omhand och inget nådde 
Nissan.

FÖRORENADE OMRÅDEN
Förorenade områden utgör ett av kommunens största 
miljöproblem. I kommunen finns drygt 500 misstänkt 
förorenade områden. Av dessa har 111 studerats 
närmare och riskklassats. Fem objekt finns i 
riskklass 1, mycket stor risk:
1. Lacko, Anderstorp

MILJÖFARLIGA UTSLÄPP OCH OLYCKOR

Tankbil i Anderstorp som läckte bensin och diesel på grund av 
halka.
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Lacko i Anderstorp. Grundvattnet i anslutning till Lacko 
är starkt förorenat av trikloretylen vilket fått till följd att 
flera enskilda vattentäkter i närområdet är obrukbara. 
Företaget har försatts i konkurs och fastigheten 
har lämnats herrelös. Tekniska kontoret sköter via 
statsbidragsfinansiering den skyddspumpning som 
hindrar föroreningarna att sprida sig. Syftet med 
huvudstudien är att hitta långsiktiga lösningar på hur 
området ska kunna saneras.   

RADON
Radon i hus kan komma från marken, 
byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon är 
näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till 
lungcancer. Ju längre tid man tillbringar i radonhus 
och ju högre halter man utsätter sig för, desto större är 
risken. För rökare är risken särskilt stor. 

Bygg- och miljönämnden har under 2015 fortsatt 
arbetet med undersökningar och åtgärder av radon i 
flerbostadshus. I kommunen finns närmare 20 bolag 
med tillsammans ca 3 500 hyreslägenheter. Som ägare 
till flerbostadshus är man skyldig att utföra egenkontroll 
av sin verksamhet. I egenkontrollen ingår bland annat 
mätning av radon för att förvissa sig om att halterna 
inte överskrider riktvärdet 200 Bq/m³. Vid högre halter 
har fastighetsägaren skyldighet att åtgärda dessa. 
Senast år 2020 ska radonhalter underskrida 
200 Bq/m³ luft enligt miljömålet ”God bebyggd miljö”. 

Under 2015 har radonmätningar i drygt 160 fastigheter 
gjorts och redovisats. Av dessa har tolv fastigheter 
haft för höga radongashalter. Åtgärder har gjorts i tio 

KLIMAT, LUFT OCH HÄLSA

av dessa. Mätning av ytterligare 190 fastigheter ska 
göras, där flertalet har påbörjats under hösten. Under 
2016 kommer ytterligare arbete inom området att 
krävas.
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SKYDD AV DRICKSVATTEN OCH 
VATTENTÄKTER
Under året har processen med att bilda 
vattenskyddsområde för Bolmen fortsatt. Det är 
Sydvatten AB som via Bolmentunneln försörjer 
16 kommuner i Skåne med dricksvatten. Ett förslag till 
avgränsning och skyddsföreskrifter har presenterats 
och varit ute på samråd hos kommunerna och 
berörda runt sjön. Sydvatten har efter remissrunda och 
överläggningar med vägledande myndigheter aviserat 
att förslaget kommer att omarbetas.
I den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket under året 
genomfört för väg 26, sträckan Smålandsstenar 
– Gislaved, ingår åtgärder för att säkerställa 
Smålandsstenars vattentäkt. I det inledande arbetet 
var sträckningen Villstad – Gislaved men utökades 
söderut för att omfatta också vattentäkten. Gislaveds 
kommun har under året också antagit en VA-
policy där huvudinriktningen är att den allmänna 
vattenförsörjningen i kommunen ska baseras på 
grundvatten och att skyddet av vattentäkter ska ha 
företräde gentemot andra intressen.

ANDERSTORPSÅN
Anderstorpsån är ett av Nissans större biflöden, 
avrinningsområdet är cirka 190 km stort och omfattar 
delar av både Gnosjö och Gislaveds kommuner. Inom 
Anderstorpsån avrinningsområde har funnits och 
finns många metallindustrier. Utsläpp och deponier 
i anslutning till dessa har under lång tid påverkat 
vattenkvaliteten i områdets sjöar och vattendrag. Det 
är främst förhöjda metallhalter som förekommer. På 
senare år har också lösningsmedlet trikloretylen, tri, 

påträffats i grundvatten i området. Den främsta källan 
till föroreningar bedöms vara förorenade marker och 
sediment. Ån bedöms av vattenmyndigheten inte ha 
vare sig god ekologisk eller kemisk status. 

Ett samarbete mellan Nissans vattenråd, länsstyrelsen 
och Gislaveds och Gnosjö kommuner har etablerats 
i syfte att arbeta gemensamt för att förbättra 
vattenkvaliteteten i ån. De senaste genomgripande 
utvärderingarna av ån gjordes för drygt 15 år sedan. 
Därför har länsstyrelsen åtagit sig att göra en 
kunskapsuppdatering kring föroreningsbelastningen 
av ån samt kompletterande provtagningar under det 
kommande året. Vattenrådet och kommunerna avser 
att tillsammans göra en förstudie kring hur saneringen 
av förorenade områden kan påskyndas, samordnas 
och utvecklas. Förstudien kommer att inledas under 
2016 om finansieringsfrågorna kan lösas. 

Nationella miljömål: Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig försurning

  VATTEN

BEDÖMNING MÅLUPPFYLLELSE 
Kommunens grundvattenkvalitet bedöms som 
relativt god baserat på fortfarande ett begränsat 
kunskapsunderlag. Generell påverkan av försurning 
finns och oroväckande indikationer av påverkan från 
förorenade områden samt risker med vägar.

BEDÖMNING ÅTGÄRDSARBETE  
Arbetet med att skydda kommunala 
grundvattentäkter går framåt. Samordnat arbete med 
VA-planering pågår.

MILJÖMÅL 
grundvatten av god 
kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och 
hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter 
och djur i sjöar och vattendrag.

Förorenade områden i Anderstorp
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ENSKILDA AVLOPP OCH 
AVLOPPSANLÄGGNINGAR
Inventering av enskilda avlopp i kommunen har 
pågått sedan 2010. Syftet är att lokalisera de 
avloppsanläggningar som inte håller godtagbar 
standard. Målet är att generellt höja standarden för 
att minska utsläppen av näringsämnen från enskilda 
avlopp. Arbetet inleddes i den sydöstra delen av 
kommunen och genomförs områdesvis. Under 2015 
har etapp tre inletts, vilket sträcker sig västerut fram 
till Smålandsstenar. Enkäter har skickats till ca 400 
fastighetsägare och två inledande informationsmöten 
har hållits i Reftele föreningsgård. Cirka 270 enkätsvar 
har kommit in, vilka har granskats, bedömts och 
besvarats. Under 2015 har drygt 150 beslut om 
enskilt avlopp tagits. Merparten av dessa tillstånd 
har getts till fastigheter som har bedömts bristfälliga 
i avloppsinventeringar. Arbetet är långsiktigt och 
kommer att pågå under flera år. I Gislaveds kommun 
finns omkring 3 200 enskilda avlopp, där ca 1 600 är 
byggda före 1974.

KOMMUNALA VA-PLANEN 
Under 2015 fortsatte arbetet med den kommunala 
VA-planeringen. Syftet är att ge en heltäckande 
och långsiktig planering för hela kommunens VA-
försörjning, alltså både inom och utanför nuvarande 
verksamhetsområden. VA-planeringen ska ge 
förutsättningar för all kommunal verksamhet inom 
sakområdet, det vill säga för huvudmannaskap för 
allmänt VA såväl som för myndighetsutövning och 
kommunal planering. VA-planen ska vara ett styrmedel 
med syfte att genomföra åtgärder inom VA-försörjning 

 

på ett hållbart och effektivt sätt.

Under 2015 antogs en VA-policy av 
kommunfullmäktige som innehåller de övergripande 
strategierna för hur vatten- och avloppsfrågor 
ska hanteras. I policyn finns bland annat 
prioriteringsgrunderna för utbyggnaden av kommunalt 
vatten och avlopp och inriktningsbeslut kring 
exempelvis skydd av vattentäkter, dagvattenhantering, 
samverkan med grannkommuner och utveckling av 
informationsarbetet kring VA-frågor. 

Vidare så arbetades under året ett förslag till 
VA-plan fram och samråddes. Planen innehåller bland 
annat hur det fortsatta arbetet med inventering av 
enskilda avlopp ska bedrivas, vilka områden som 
är prioriterade för utbyggnad av kommunalt VA och 
vilka större enskilda vattentäkter som ska ha ett 
formellt skydd.  Ett planförslag beräknas bli antaget av 
kommunfullmäktige under första kvartalet år 2016. 

KALKNING OCH BIOLOGISK ÅTERSTÄLLNING
Kalkningsverksamheten har genomförts som planerat 
under året (se diagram 7, s 18). Totalt spreds 
2 622 ton kalk varav 737 ton kalkstensmjöl direkt 
i sjöar med båt och 38 ton med doseraren i 
Våthultströms kraftstation. Med helikopter spreds 819 
ton optimix direkt i sjöar och 1 027 ton optimix på 
våtmarker.

Den vattenkemiska kalkningsmålsättningen, pH inte 
under 5,6 eller 6,0 beroende på vilka naturvärden 
som finns i sjön eller ån, följs årligen upp genom 

VATTEN

BEDÖMNING MÅLUPPFYLLELSE 
Vandringshinder, regleringar, rätningar och rensningar 
är en av de största anledningarna till att många sjöar 
och vattendrag inte uppnår god ekologisk status i 
kommunen.

BEDÖMNING ÅTGÄRDSARBETE  
Arbetet med vattendom i Rasjön har fortsatt under 
2015. Ett samarbete för att höja statusen på 
Anderstorpsån har inletts. I övrigt går åtgärdsarbetet 
på sparlåga.

MILJÖMÅL 
levande sjöar och 
vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara 
ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Förorenade områden i Anderstorp
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Måluppfyllelse kalkning  

ansökan om tillstånd för fiskvägen lämnats in till mark- 
och miljödomstolen. Kompletteringar har också gjorts 
av ansökan efter förfrågningar från domstolen. Vidare 
har funktionen hos den i Radaholm anlagda fiskvägen 
utretts. Utredningen visar att fiskvägen behöver 
omkonstrueras för att få avsedd effekt.  

LONA-PROJEKTET GÄDDFABRIK I 
STENGÅRDSHULTASJÖN
Stengårdshultasjöns fiskevårdsområdesförening 
har ansökt om LONA-bidrag för att anlägga en 
”gäddfabrik”. En av sjöns viktigare gäddleklokaler, 
belägen vid sjöns västra strand (Tåbo), har under 
de senaste årtiondena blivit alltmer igenvuxen och 

vattenprovtagning på 77 olika lokaler. Ett femtiotal 
av lokalerna provtas 2-3 gånger per år medan övriga 
provtas minst 6 gånger per år. Provtagningen görs 
vid högflöden. Måluppfyllelsen under 2015 har varit 
god. 88% av de målpunkter som utvärderas uppfyller 
pH-målsättningen vilket är en klar förbättring jämfört 
med föregående år. Anledningen är i första hand 
att 2015 var ett torrt år med mindre nederbörd än 
normalt. Nerdragningar har gjorts i kalkmängder för 
att inte överdosera vilket medför att känsligheten för 
nederbördsvariationer ökat.  

Arbetet med biologisk återställning har under år 2015 
i huvudsak gällt frågan om Rasjöns reglering där 

%

bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall 
och markanvändning ska underskrida 
gränsen för vad mark och vatten tål. 
Nedfallet av försurande ämnen ska 
inte heller öka korrosionshastigheten 
i markförlagda tekniska material, 
vattenledningssystem, arkeologiska föremål och 
hällristningar.

BEDÖMNING MÅLUPPFYLLELSE 
Försurningens effekter i mark och framförallt vatten är 
fortfarande kraftiga. Minskade utsläpp och nedfall har 
gett begränsade effekter i mark- och ytvatten.

BEDÖMNING ÅTGÄRDSARBETE  
På lokal nivå är kalkningsverksamheten den 
viktigaste åtgärden för att minska effekterna av 
ytvattenförsurning. Kommunen har en väl utvecklad 
kalkningsverksamhet med en hög uppnådd 
målsättningsnivå, 88 % för 2015. Dock finns ett hot 
från minskade statliga anslag.

MILJÖMÅL 

Diagram 7: Måluppfyllelse kalkning, redovisat i procent
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minskat i omfattning och därmed flera arter kopplade 
till den. Fågel (vadarfåglar) och groddjur är exempel på 
organismgrupper som gynnas. Totalt sett stärks den 
biologiska mångfalden av att strandängen restaureras 
då det är en hotad och av människan kraftigt påverkad 
habitattyp. Om bidrag beviljas genomförs projektet 
under 2016.

Område 1 i norr är den primärt tilltänkta ytan med 
prioritet 1, eventuellt tillkommer även den södra 
ytan, område 2 som har prioritet 2 (se karta nedan). 
Områdena är på nästan 1 ha vardera.

 

fungerar idag inte längre som reproduktionslokal. 
Området som är på ca 2 ha består av gamla tegar 
som tidigare brukades som betesvall. Under vårarna 
översvämmades området vilket gav upphov till 
utmärkta lekområden för fisk. Syftet med projektet 
är att återskapa områdets funktion både som lokal 
för fiskreproduktion och jordbruksmark i form av 
strandbete. 

Tillgängliggörandet av lekområdet kommer stärka 
sjöns fiskbestånd och öka beståndens motståndskraft 
mot förändringar i miljön. Anläggandet av 
”gäddfabriken” har även andra positiva effekter för 
växt- och djurlivet kring sjön då denna typ av habitat 

Stengårdshultasjön

BEDÖMNING MÅLUPPFYLLELSE 
Direkt övergödda vattenområden finns i de sydöstra 
delarna av kommunen samt i Hestrasjön i Broaryd. 
Lokala problem med bristfälliga avloppsanläggningar 
är vanliga i hela kommunen.

BEDÖMNING ÅTGÄRDSARBETE  
Genom arbetet med att ta fram en ny VA-plan får 
vi en långsiktig planering på konkreta åtgärder. 
Inventeringen av enskilda avlopp fortsätter.

MILJÖMÅL 
ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark 
och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald 
eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten.

Kalkning med helikopter Karta över området och den planerade gäddfabriken. 
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KOMMUNOMFATTANDE ÖVERSIKTSPLAN
Den nya kommunomfattande översiktsplanen 
beräknas att bli antagen i december år 2016. Under 
året har framförallt ett stort antal underlag färdigställts 
och vissa reviderats. Underlagen är tematiskt inriktade 
och de som tillkommit under året är:  
-Förorenade områden, ger en översiktlig helhetsbild av 
  var det finns förorenade områden och riskklassningar 
  av dessa.
-Vatten, en samlad nulägesbeskrivning gällande grund- 
  och ytvatten med statusklassningar för vatten och 
  vilka utmaningar vi står inför för att uppnå målen.
-Vindkraft, en beskrivning av vad det innebär med 
  vindkraft, en landskapsanalys och utpekade områden 
  som är olämpliga för etablering.
-Risker, ett kapitel om ett förändrat klimat ingår och 
  beskriver vilka problem som kan uppstå och hur 
  klimatet kommer bidra till akuta situationer i 
  samhället.
-Klimat, beskriver mer omfattande förändringar 
  av klimatet och hur det i ett kommunalt perspektiv 
  kommer förändra förutsättningarna för fysisk 
  planering och samhällsplanering.  

Utöver de har ett underlag om Byggande tagits 
fram och underlaget för LIS (Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen) reviderats.

INFRASTRUKTUR
Insatserna under 2015 kännetecknas av mycket stort 
engagemang och arbete med frågorna kring standard 
samt gods- och persontrafikering på Halmstad-Nässjö 
järnväg (HNJ). Halmstad, Hylte, Gislaved och Värnamo 
kommuner har tillsammans med de båda regionerna 
och näringslivet haft hearings med myndigheter och 
företrädare för riksdagen. Med GNAB som ansvarig 
och med Halmstads hamn som ytterligare en tydlig 
aktör har en utredning kring HNJ-banans möjligheter 
och behov vad gäller godstransporter påbörjats. 
Frågan om att behålla och utveckla tågtrafiken på 
HNJ-banan i stället för risk för avveckling 2018 är tätt 
knuten till arbetet med infrastrukturfrågorna och har 
också varit en prioriterad och engagerad fråga under 
2015.

Bevakning och deltagande i möten samt skrivelser 
i frågor kring Sverigeförhandlingen och om de nya 
stambanornas, Europabanan och Götalandsbanan, 
planering för sträckningar, stationslägen och 
tillgänglighet med anslutningar har haft hög prioritet.
En åtgärdsvalsstudie för riksväg 26 på sträckan 
Smålandsstenar - Gislaved, har tagits fram tillsammans 
med Trafikverket och kan utgöra ett gott inspel 
till kommande nationella planeringsomgångar för 
infrastrukturen.

KOLLEKTIVTRAFIK
Under 2015 har det i kommunen gjorts totalt 
534 959 resor med kollektivtrafiken. Utav dessa  
var 167 849 resor gjorda med skolkort och 
367 110 exklusive skolkort (se diagram 8). Den totala 
ökningen av kollektivtrafikresor sedan föregående år är 
40 905 vilket motsvarar en ökning med 8,3%. Antalet 
resor gjorda med kollektivtrafiken har sakta men säkert 
ökat de senaste åren. På grund av tidigare felaktiga 
siffror har vi tidigare trott att vi har nått vårt mål med 
att öka antalet resor med kollektivtrafiken (exklusive 
skolkort) med 60% jämfört med 2006 års nivå. Antalet 
resor med kollektivtrafiken (exklusive skolkort) uppgick 

GOD BEBYGGD MILJÖ
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bara till 53,7% år 2015, för att nå 60% skulle resandet 
behöva öka med 15 060 resor. Vi har fortfarande en bit 
kvar men förhoppningsvis kommer vi nå målet år 2016.

För de som bor på landsbygden mer än en kilometer 
till närmaste hållplats finns det möjlighet till ”närtrafik”. 
Detta innebär resa tur och retur till en gatuadress i 
någon av kommunernas tätorter. Det går även att åka 
till närmaste hållplats utefter någon av Länstrafikens 
busslinjer. Resandet med närtrafiken har minskat från 
föregående år med 419 resor (se tabell 5).

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
I kommunens gång- och cykelvägsstrategi som antogs 
år 2014 finns uppsatta mål för ökad användning av 
cykel och för minskat antal cykelrelaterade olyckor 
och skador. I tillhörande handlingsplan för utbyggnad 
av gång- och cykelvägar anges vilka sträckor som 
bedöms vara prioriterade. Under 2015 har utbyggnad 
skett utefter handlingsplanen på följande sträckor:
En cykelväg har byggts på Mårtensgatan mellan 
Gislaveds energi och Stinsgatan och i samband med 
det har man gjort energibesparande åtgärder och 
belysningsarmaturer har bytts till LED. Vägen har 
smalnats av och numera parkerar man längsmed 
vägen. Utmed gatan har även en del gröna ytor 
tillkommit, gräs, buskage och träd. Säkerheten 

KOMMUNIKATIONER

Resande med Närtrafiken i Gislaveds kommun
2013 2014 2015
1351 1570 1151
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för fotgängare och cyklister har förbättrats 
betydligt. Ny gång- och cykelväg är byggd utmed 
Nennesmovägen från Stötabogatan till Långgatan 
i Anderstorp. Gång- och cykelväg är byggd utmed 
Torggatan till Haghultsområdet i Smålandsstenar. 
Totalt har det byggts 1150 meter cykelvägar 2015. 
Under sommaren 2015 genomfördes i samarbete 
med kulturförvaltningen och tekniska kontoret ett 
konstprojekt med syfte att lyfta fram cykeln och 
cyklingens betydelse i samhället genom gatukonst av 
konstnären Peter Gibson - Roadsworth på gång- och 
cykelvägarna.  

GOD BEBYGGD MILJÖ

KULTURHISTORISK VANDRINGSLED TUSKEBO
Arbetet med en vandringsled runt Tuskebosjön som 
visar natur- och kulturhistoriska platser resulterade i 
en välbesökt invigning den 9 maj. Arbetet påbörjades 
under 2011 men lades på is fram till 2013. Projektet 
har genomförts i samarbete med Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. Kompletterande informationsskyltar 
har beställts och kommer placeras ut under våren 
2016. Att föra ut information kring våra kulturmiljöer 
är betydelsefullt, det ger allmänheten en möjlighet 
till kunskapsinhämtning om kultur- och närmiljön 
samtidigt som folkhälsoaspekter tillvaratas. 

LÄNSGEMENSAM POLICY KULTURMILJÖ
Arbete med en länsgemensam policy för hantering 
av kulturmiljöns värden vid hantering enligt plan- och 
bygglagen med länsstyrelsen som ansvarig fortsätter. 
Tjänstemän från Gislaveds kommun har deltagit i 
arbetsgruppen. Arbetet har pågått sedan 2014.

ÖP16 OCH KULTURMILJÖ I PLANERINGEN
Ett övergripande kulturmiljöunderlag till den 
nya översiktsplanen togs fram i oktober 2015. 
Kulturmiljövärden är ett av de allmänna intressen 
som en kommunal översiktsplan har att ta hänsyn till. 
Kulturmiljö och kulturarv är en resurs för hållbar

KULTURMILJÖ

Gammal husgrund vid Tuskeboleden
Gatukonst längs cykelvägen i Gislaved.

Tabell 5: Närtrafik
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NÄRNATURGUIDER
LONA-projektet Närnaturguider som 
pågick mellan 2012 och 2013 
slutredovisades under våren 2015. 
Syftet med projektet är att locka 
kommuninvånarna ut i naturen. 
Sju guider med tips på tätortsnära 
utflyktsmål har tagits fram och spridits 
till bibliotek, bokbuss, SFI, föreningar,
 turistbyråer, affärer, idrotts-
anläggningar med mera. Guiderna finns på fyra 
språk (svenska, engelska, finska och SKB (serbiska/
kroatiska/bosniska) och är också tillgängliga på 
webben. Närnaturguiderna är uppskattade och under 
hösten trycktes fler exemplar av de guider som tagit 
slut. 

NATUR- OCH KULTURSTIG NISSAN
Natur- och kulturstig Nissan har använts för en 
aktivitet inom regionens projekt ”Kultur på recept” – 
en arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med 
stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller 
långvarig smärta.

SKOGSBRUK
Den kommunala skogen
Kommunen äger ca 1 950 ha mark varav 1 360 ha 
produktiv skogsmark. Skogen är certifierad enligt FSC 
och PEFC´s standard och skogsbruket bedrivs med 
hänsyn till friluftsliv, naturella och kulturella värden. 
Detta kan exempelvis innebära att vi inte kalhugger 
skogen nära samhällen, att vi försöker ta fram 
kulturminnen som växt igen och att vi tar så mycket 

ekologisk, social och ekonomisk utveckling. 
Kulturmiljövärden kan ge förutsättningar för att utveckla 
attraktiva boende- och livsmiljöer. Det kan handla om 
identitetsskapande värden i bebyggelsens utformning 
eller i landskapets karaktärsdrag eller om kommunens 
attraktivitet som besöksmål. Ett par av de saker 
som tas upp är byggnader och byggnadsmiljöer, 
industrimiljöer och områden med landskapsbild och/
eller bebyggelse med kulturhistoriskt värde.

Kommunen är en av de viktigaste aktörerna för 
att nå en hållbar utveckling avseende kulturmiljöns 
värden och har stor möjlighet att själv styra hur 
kulturmiljövärden ska utvecklas som resurs. 
Kommunens arbete kring planarbete, främst 
detaljplaner, har under 2015 strukturerats om och 
kulturmiljöfrågorna har fått en tydligare plats i detta 
genom plangrupp samt projektgrupper för respektive 
planer.

FÖRSTUDIE TILL NATUR- OCH 
KULTURMILJÖPROGRAM
En förstudie påbörjades under hösten 2015 för att 
utreda behov, tillvägagångsätt, tidsåtgång, resurser 
och finansiering för ett natur- och kulturmiljöprogram. 
Programmet kommer att hjälpa kommunen att ta 
tillvara de värdefulla miljöerna på ett ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt hållbart sätt och vägleda hur de ska 
kunna utvecklas till en resurs. Programmet kommer att 
kunna bidra till att de nationella, regionala och lokala 
natur- och kulturmiljömålen tas tillvara.

Lähiluonto-opas  
Gislaved

Jättiläistammi, joka sijaitsee Henjan ja Hultin välillä (6)

Nature guide  Reftele

Giant elm tree at Reftele cemetery (3)

TÄTORTSNÄRA NATUR
Tillgängligheten till naturupplevelser i de 
tätortsnära skogarna har under året förbättrats 
genom ungdomsprojektarbete i samverkan 
med arbetsförmedlingen och kommunens 
arbetsmarknadsorganisation. Röjnings- och 
gallringsåtgärder som gjorts har utförts med noggrann 
risplockning för att göra det lättare att röra sig ute i 
markerna.

Tekniska kontoret har med hjälp av ungdomarna inom 
KUL, Kommunalt Ungdomslyft och OSA-laget byggt 
ett antal grillplatser i anslutning till pulkabackarna 
under vintern, en vid Jonsbo nya lekplats i Anderstorp, 
efter önskemål av de boende i området, en vid 
Åtteråsskolan och en vid Falkvägen i Smålandsstenar. 
Ungdomarna i laget har själva konstruerat och tillverkat 
bänkar och bord. Även i den övre delen av Seths 
Hage, närmast Karl-Johansgatan i Gislaved, byggdes 
en grillplats eftersom den gamla var i så dåligt skick. 
När snön kom var det mycket uppskattat att åka pulka 
och elda för värme och korvgrillning.

Invigningsgrillning i Seths hage. Från vänster: byggarna 
Kim Ingemansson, Peter Andersson, Joakim Hillstav, Tarek 
Ukic och Ola Jonasson.

NÄRNATUR

GOD BEBYGGD MILJÖ
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hänsyn som vi kan till stigar i naturen. Det kan också 
visa sig genom att vi ger barn möjlighet att träffa de 
som jobbar i skogen och titta på skogsmaskinerna när 
vi gör jobb nära förskolor och skolor.
Under år 2015 gjordes två större naturvårdshuggningar 
på sammanlagt 13 ha för att skapa ek och lövskogar 
nära Anderstorp. Vidare slutavverkades 5 ha barrskog 
väster om Nissastigen i Gislaved. Dessa hyggen 
kommer att planteras och förhoppningsvis kan vi 
skapa en ny barrblandskog där.  Ungefär 25 ha av 
Gudrunhyggena röjdes och skogen runt några av 
elljusspåren åtgärdades för att underlätta för snön 
att komma ned i spåret samt skapa en ljusare miljö 
runt spåret, genom att granar röjdes bort, och lövträd 
gynnades. Ungefär 2 ha som blåste ned under 
stormen Sven år 2014 planterades med gran under 
året. 

FRILUFTSLIV
FEGENOMRÅDET
En ny besökskarta för Fegenområdet gavs ut under 
året. I Sandvik finns numera en enkel ställplats för 
husbilar och husvagnar intill Sandviks kyrka. Under 
hösten har en förstudie om förutsättningarna för 
anläggandet av en sammanhängande vandringsled 
runt sjön Fegen genomförts som ett gemensamt 
projekt mellan Svenljunga, Falkenbergs och Gislaveds 
kommun. Visionen är att år 2017 ska vandringsleden 
stå klar. Diskussioner har förts med Falkenbergs 
och Hylte kommuner angående Gislavedsledens 
anknytning till Hallandsleden. 

KANOTLED NISSAN
På Kanotled Nissan finns tio rastplatser med bra 
standard. Rastplatserna sköts av de berörda 
markägarna som erhåller provision från sålda 
kanotcheckar. Under år 2014 övernattade ca 400 
personer på kanotledens lägerplatser. Det är en ökning 
med ca 50 personer jämfört med år 2014.

REGIONAL CYKELLED RUNT BOLMEN
Gislaveds kommun har i samarbete med 
grannkommunerna i Smålands sjörike påbörjat en 
ansökan om regional cykelled runt sjön Bolmen. 
Projektet genomförs med hjälp av LONA-bidrag och 
pågår fram till år 2017. Inom ramen för projektet har 
en projektledare anställts som kommer att genomföra 
ansökningar och ta fram marknadsföringsmaterial. 
Visionen är att vi till säsongen år 2017 ska kunna 
öppna upp en regional cykelled runt sjön Bolmen.

Området på kartan visar de 13 ha där naturvårdshuggningar 
för att gynna ek och lövskog genomfördes under året 2015.

Ekskogen

GOD BEBYGGD MILJÖ
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de senaste fem åren. Mängderna insamlat material 
vid återvinningsstationerna är fortfortfarande under 
rikssnittet. 

År 2015 har kommunen tillsammans med fem andra 
kommuner i Jönköpings län deltagit i en gemensam 
utredning om samverkan och utökning av källsortering. 
En första del av utredningen konstaterar att det finns 
ett behov av samverkan för att klara de krav som 
kommer att ställas på den framtida avfallshanteringen. 
Utredningen konstaterar vidare att det 
insamlingssystem och den biogasanläggning som finns 

De minskande mängderna returpapper kan kopplas 
till den minskande produktionen av papperstidningar. 
Insamlat farligt avfall minskar från 29,6 kg per person 
till 28,6 kg per person. 

Den totala avfallsmängden per invånare i Gislaveds 
kommun minskar från 482 kg/person år 2014 till 
457 kg/person år 2015 (se diagram 11, s 24). 
Anledningen är huvudsakligen minskade mängder 
träavfall som är ett avfall som varierar mellan åren. Om 
träavfallet räknas bort så ligger mängden avfall kring på 
ca 390 kg/person år 2015 med svagt minskande trend 

AVFALLSHANTERING I HELA KOMMUNEN
Mängden hushållsavfall till förbränning har jämfört 
med 2014 minskat med 0,5 % (-33 ton) och för 2015 
uppgått till 7 249 ton (se diagram 11, s 24). Trenden är 
svagt minskande under den senaste femårsperioden. 
När det gäller mängden insamlade förpackningar finns 
två tydliga trender:
 - Insamlade plastförpackningar ökar medan insamlat 
returpapper minskar kraftigt (se diagram 9 och 10).
- Plastförpackningar blir allt vanligare samtidigt som 
vanan att också sortera ut mjukplastförpackningar 
växer. 

AVFALLSHANTERING
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Diagram 9: Insamlade plastförpackningar Diagram 10: Insamlade pappersförpackningar
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hamnade på en glädjande plats 17 av landets 290 
kommuner i Håll Sverige Rents ranking för vårt arbete 
med nedskräpning. 
 
Avfallsverksamheten på tekniska 
förvaltningen har under ”Europa 
minskar avfallet”-veckan startat 
uppmärkningen av ”miljönärs-
verksamheter”. Först ut blev Röda 
korsets Kupan i Burseryd, följt av
 flera andra secondhandbutiker 
samt Gislaveds bibliotek. Miljönär
är ett begrepp och en kampanj skapat av Avfall Sverige 
som handlar om att laga, låna och återanvända. Att 
förebygga avfall innebär att man genom olika åtgärder 
minskar mängden och minskar halten av farliga ämnen 
i avfallet.
 
INTERN AVFALLSHANTERING
Ansvaret för den interna avfallshanteringen har nu 
tagits över av fastighetskontoret då det inte längre 
ses som att projektet är i utvecklingsfasen utan 
i driftsfasen. Arbetet flyter på bra men ytterligare 
utveckling av miljöstationer och liknande fortsätter 
kontinuerligt. Under året har flertal besök gjorts på olika 
verksamheter där det informerats om olika lösningar 
och arbetssätt för att optimera avfallshanteringen. 
Avtalet med JRAB har förlängts ytterligare två år och vi 
har fått ändrade rutiner kring rapportering av statistiken 
vilket effektiviserat arbetet med avfallshanteringen. 
Det har under året tagits ett centralt beslut om att 
köpa ut alla kärl och containrar från JRAB vilket också 
genomförts.

Efter många år är det nu bestämt att Gislaveds tätort 
kommer att få en centralt placerad återvinningsstation 
under 2016. Den kommer att byggas i anslutning 
till rondellen Anderstorpsvägen-Danska Vägen- 
Mårtensgatan.

Den kommunala renhållningsverksamheten har 
ansvarat för kommunens deltagande i årets 
skräpplockardagar. I kommunen deltog olika enheter 
inom skola och förskola med cirka 2 400 deltagare 
i Håll Sverige Rents kampanj. Gislaveds kommun 

i Jönköping kan utgöra grunden för en gemensam 
ökad källsortering, främsta utsortering av matavfall, i 
de sex kommunerna. Inriktningsbeslut har tagits om 
att bilda ett kommunalförbund för avfallshantering i 
regionen.

Kommunens återvinningscentraler har många 
besökare som lämnar material till återvinning. De 
fungerar idag också som en naturlig mötesplats för 
kommunens invånare. Insamlingen av farligt avfall görs 
dels på återvinningscentralerna, dels med miljöbil. 
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Kollektivtrafik

Bedömning måluppfyllelse 
Resandet med kollektivtrafiken ökar stadigt. 
Utmaningen är att öka gods- och persontrafik på 
järnväg.

Bedömning åtgärdsarbete 
Åtgärder genomförs löpande enligt gång- och 
cykelvägplanens åtgärdsprogram. Det sker också 
samverkan mellan flera olika aktörer för att öka gods- 
och persontrafiken på järnväg.

Avfallshantering

Bedömning måluppfyllelse 
Mängderna insamlat material genom 
återvinningsstationerna är mindre än riksgenomsnittet. 
En svag trend till minskning av totala mängden avfall 
kan skönjas.

Bedömning åtgärdsarbete  
Ett flertal processer i som syftar till att utveckla 
avfallshanteringen pågår, alltifrån utveckling av ett 
framtida mellankommunalt avfallsamarbete till en 
lösning på bristen av återvinningstationer i Gislaveds 
tätort. 

Tätortsgrönska

Bedömning måluppfyllelse 
I kommunens tätorter finns gott om natur- och 
grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen. 
Utmaningen ligger i att göra dess områden tillgängliga 
och attraktiva för invånarna.

Bedömning åtgärdsarbete 
Ett arbete med tillgänglighetsinventering är påbörjat. 
Ett arbete med att anlägga grillplatser är gjort under 
året. Hänsyn tas till tillgänglighetsfrågorna i den 
kommunala skogsskötseln. Ett stort arbete för att göra 
Anderstorps stormosse mer tillgänglig har också gjorts 
under året.

MILJÖMÅL
god bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 
miljö. 

Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas.  
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ANDERSTORPS STORMOSSE
Anderstorps stormosse blev ett statligt naturreservat 
2009. Reservatet är nästan 2 000 ha stort och mossen 
är ett av Sydsveriges största och mest värdefulla 
myrmarksområden. Det tätortsnära läget intill Gislaved 
och Anderstorp ger en möjlighet för mer än  
15 000 personer att i sin vardag uppleva en unik 
naturmiljö. Trots detta upplevs reservatet av många 
som otillgängligt.

Våren 2015 färdigställde Gislaveds kommun 
en cyklingsbar väg genom Henja by fram till 
reservatsgränsen. Den gamla vägen över mossen 
mellan Henja och Ekenäs har under hösten 2015 gjorts 
cyklingsbar och en rastplats har anlagts utmed vägen. 
Åtgärderna har till största delen finansierats genom 
bidrag från länsstyrelsen. 

För att få till ett sammanhängande cykelstråk till och 
över mossen från både Gislaved och Anderstorp krävs 
att en ca 600 meter lång vägsträcka vid Ekenäs görs 
framkomlig med cykel. Gislaveds kommun har sökt om 
LONA-bidrag för att genomföra detta under år 2016.

Nationella miljömål: Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv

Teckenförklaring
Cykelväg

<alla andra värden>

Etapp
1

2

3

Cykelvägsrestaureringen etappvis

Cyklingsbar väg byggd /restaurerad 2015

Cyklingsbar väg byggd /restaurerad 2015

Sitg/väg som omfattas av projektansökan
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TORVTÄKTER
Under året söktes tillstånd för brytning av växttorv 
på fyra mossar i kommunen; Rastamossen söder 
om Gislaved, Stora mossen vid Ryd söder om 
Gislaved, Västra store mosse norr om Broaryd och 
Ilebomossen vid Eldhestra i kommunens sydvästra del. 
På Rastamossen och Stora mossen vid Ryd bedrivs 
torvtäkt sedan tidigare och ansökningarna handlar om 
fortsatt verksamhet. För Rastamossens del sker en 
övergång från täkt av energitorv till täkt av växttorv. På 
Stora mossen vid Ryd rör det sig om en utvidgning 
av verksamhetsområdet. På Västra store mosse och 
Ilebomossen finns ingen verksamhet i nuläget utan 
tillstånd söks för nya täkter.

Förutom de fyra tillståndsansökningarna ovan 
har samråd genomförts kring en ny torvtäkt 
på Holmebergsmossen vid Nennesmo. En 
tillståndsansökan kommer troligtvis att lämnas  
in år 2016. 

Utsikt vid fågeltornet på östra sidan om Anderstorps 
stormosse.

28
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MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR
Kommunen ska eftersträva en ständig miljöförbättring 
på de varor, produkter och tjänster som upphandlas. 
Kommunen ska i alla sina inköp och upphandlingar 
ställa relevanta miljökrav. Enbart oberoende miljö- 
och etikmärkningar ska räknas som miljömärkning 
på varor och produkter. Leverantörerna ska ha ett 
miljöledningssystem typ ISO 14001, EMAS eller eget 
dokumenterat miljöarbete. Kommunens övergripande 
policys och styrdokument ska följas. Samverkan 
med kommunens centrala miljöresurs sker inför 
samtliga upphandlingar där det är relevant. Kraven 
som ställs måste kunna följas upp och kontroller 
ska göras på om kraven efterlevs av leverantörerna. 
Upphandlingsmyndighetens framtagna miljökriterier 
är ett stöd för kommunen i arbetet med att ställa 
relevanta miljökrav.

EKOLOGISKT, RÄTTVISEMÄRKT OCH/ELLER 
NÄRPRODUCERAT
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2009 
att år 2012 ska minst 25% av livsmedel som serveras 
i Gislaveds kommun vara rättvisemärkta, ekologiska 
och/eller närproducerade. Statistik finns vad gäller 
inköp av ekologiska livsmedel samt rättvisemärkta 
produkter för organisationen, men för närproducerad 
mat finns ingen tydlig definition och därmed inte 
heller något sätt att mäta de inköpen på. Av de 
livsmedel som serveras i de kommunala köken har 
andelen ekologiskt och rättvisemärkt ökat stadigt de 
senaste åren (se diagram 12). Ökningen fortsätter, 
från 33,1% år 2014 till 34,7% år 2015. Detta beror 
på ett aktivt arbete från kostekonom och kockar där 

man ständigt arbetar med frågan på kockträffar och 
utbildningsdagar. Samtliga enheter når nu upp till 25 
procentsmålet. Det planeras också utvecklingsdagar 
för kockarna med tema säsongsanpassad och 
vegetarisk mat i fokus för att öka kunskapen, 
samt möta den rådande samhällsdiskussionen om 
hållbarhetsfrågor. 

MILJÖOMBUDSUTBILDNING
Som ett led i att uppnå miljömålet ”En giftfri miljö” 
anordnades under hösten ett utbildningstillfälle med 
tema ”Kemikalier” för kommunens miljöombud. 
Föreläsare Ethel Forsberg höll en uppskattad 
föreläsning om kemikalier i vardagen, med fokus på 
plast och våra barn. Antal anmälda till träffen var 71 
av kommunens 112 miljöombud. I utvärderingen kom 
det fram att alla var väldigt nöjda med utbildningen och 
att man fått inspiration till att arbeta med frågan på 
sin arbetsplats men att det behövs mer utbildning till 
samtliga. Ethel har skrivit en bok ”Makt, plast, gift och 
våra barn” som beställdes till de som var intresserade 
efter utbildningstillfället, totalt delades 92 böcker ut så 
intresset var stort. 

MILJÖSTIPENDIUM
I slutet av varje år delas Gislaveds kommuns 
miljöstipendium ut för att belöna och stimulera 
bra insatser för miljön. Stipendiet kan delas ut 
till enskilda personer, föreningar, organisationer, 
markägare, skolor, skolklasser och företag som finns 
i kommunen. 2015 års miljöstipendium tilldelades 
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Diagram 12: Procent av ekologiska och rättvisemärkta 
livsmedel i kommunala kök

Ethel Forsbergs bok ”Makt, 
plast, gift & våra barn” som 
delades ut till miljöombud 
och intresserade för fortsatt 
arbete med en giftfri miljö 
inom kommunen.
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till skog, mark, sjöar och andra vattendrag ger stora 
möjligheter till mycket vistelse i naturen och även till 
aktivt natur- och miljöarbete. Kurser för pedagoger 
inom förskolan i utomhuspedagogik har genomförts 
under året. Både inom förskola och skola arbetar man 
kontinuerligt med de 16 miljömålen, på olika nivåer. En 
inventering av leksaker och material av plast gjordes 
på ett flertal förskolor under hösten i samband med 
miljöombudsutbildningen, i syfte att uppmärksamma 
lekmaterial som kan innehålla skadliga ämnen.

medvetenheten om barns rättigheter utifrån FN:s 
barnkonvention och för att öka kunskapen om vad och 
hur vi konsumerar. Syftet har varit att samla in leksaker 
och byta dem med varandra men även att barnen 
ska få uppleva hur roligt det är att vara miljövänlig. 
Totalt har tio aktiviteter blivit genomförda i Gislaveds 
kommun. Det har varit ungefär 25 barn på varje 
aktivitet och det har bytts omkring 130 leksaker. Under 
året arrangerades den sista aktiviteten och därefter 
avslutades projektet för att se om vi kan jobba på 
andra sätt framöver.

UTSTÄLLNINGAR MED MILJÖTEMA
Kulturförvaltningen har genomfört olika program med 
miljöteman under året. Nämnas kan dokumentärfilmen 
”Danube Treasure”, som behandlar avfallet i floden 
Donau, som visades på Konsthallen. Där kunde man 
också ta del av utställningen ”One place after another” 
som handlade om hur vi ser och inte ser naturen.

MILJÖARBETE I GRUNDSKOLAN
Miljöarbeten som gjorts under året är kopplade till 
barnens lärande med aktiviteter som syftar till kunskap 
om och utvecklar intresse och förståelse för hur 
människor, natur och samhälle påverkar varandra. 
Skräpplockardagar och sopsortering görs på de 
flesta enheter. Alla enheter har fått miljöstationer och 
barnen görs delaktiga i sorteringen på olika sätt. En 
framgångsfaktor är när det finns ett bra samarbete 
med vaktmästare. 

Miljö och miljöarbete är av både intresse och tradition 
för centrala delar av skolans verksamhet. Närheten 

Smålandsstenar GoIF för sitt arbete med förnybar 
energi och energieffektivisering på sin anläggning. 
Idrottsföreningen har ersatt direktverkande el med 
jordvärme och solcellspaneler vilket bidrar till en 
minskad klimatpåverkan. Investeringen har fått stöd av 
fritidsnämnden i Gislaved.

Föreningen blev också uppmärksammad nationellt. 
Under året korades Smålandsstenar GoIF till Sveriges 
energismartaste förening, ett pris som delas ut av Eon 
och Svenska fotbollsförbundet. Juryns motivering till 
priset:

”Föreningen där fotboll och aktiviteter som främjar 
gemenskap och trivsel står i fokus. Med den årliga 
besparingen på 60 000 kr kan verksamheten fortsätta 
främja både barn-, ungdoms- och seniorverksamhet 
samt miljön.”

RETOY
Under 2014 och 2015 har Gislaveds kommun 
haft ett samarbete med Retoy. Det har anordnats 
leksaksbytaraktiviteter för barn för att höja 

Från vänster: Jonas Lindahl och Ulrik Stenberg från 
Smålandsstenar GoIF, kommunens miljöstipendiat år 2015.
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DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN
Våra utsläpp av växthusgaser behöver minska, 
både regionalt, nationellt och internationellt. Efter 
klimatmötet i Paris enades världens länder om att den 
globala uppvärmningen måste stanna under 2°C. Man 
tog också ett mål om att försöka nå ner till 1,5°C. Inga 
bindande krav har ställts än utan än så länge är det 
upp till varje land att göra åtaganden för att nå detta. 
För att nå målen om minskad klimatpåverkan behöver 
vi genomföra åtgärder på transportsidan, satsa på 
förnybar energi, ändra våra konsumtionsmönster och 
minska jordbrukets klimatpåverkan. 

FOSSILFRI FORDONSFLOTTA
Regeringen har startat ett initiativ, Sverige fossilfritt 
2030, som har som syfte att göra Sverige till en av de 
första fossilfria välfärdsstaterna i världen. I Gislaved har 
vi målet om fossilfri uppvärmning och transporter först 
år 2050. Ska vi vara med och bidra till det nationella 
målet om att Sverige ska vara en av världens första 
fossilfria land behöver vi skynda på vårt arbete med 
omställning av fordonsflottan. Vi måste fortsätta arbeta 
med beteenden för att minska bilkörning till förmån för 
kollektivtrafik eller cykel. Vi måste också arbeta för att 
få tillgång till fler förnybara drivmedel i kommunen som 
till exempel el, biodiesel, biobensin, etanol eller biogas. 

KLIMATANPASSNING
Oavsett om vi lyckas minska de klimatpåverkande 
utsläppen så kommer klimatet att påverkas och det 
står nu klart att klimatförändringarna kommer att bli 
omfattande och få stor påverkan över hela världen. 
Vi går mot ett varmare klimat, ökad nederbörd och 

stigande vattennivåer. Extrema väderhändelser 
har under de senaste åren fått omfattande 
konsekvenser för olika funktioner i samhället, och 
klimatförändringarna förväntas leda till än mer 
extrema väder framöver. Det är därför nödvändigt att 
samhället arbetar med anpassning till dagens och 
framtidens klimat. Bebyggelse, infrastruktur, tekniska 
försörjningsystem och areella näringar är några av 
de sektorer som kommer att påverkas. Lokalt är det 
kommunen som har ansvaret att anpassa samhället till 
klimatförändringarna. Kommunen svarar för den fysiska 
planeringen, för ett flertal viktiga samhällsfunktioner 
och tekniska försörjningssystem och för den lokala 
krisberedskapen, alla viktiga delar i anpassningen till 
ett robustare samhälle. Länsstyrelsen har tagit fram ett 
regionalt åtgärdsprogram för klimatanpassning som 
löper fram till och med år 2019. Gislaveds kommun 
har åtagit sig att genomföra åtgärderna i programmet. 
Under det närmaste året krävs därför en uppbyggnad 
av ett strukturerat och samordnat kommunalt 
klimatanpassningsarbete.     

FÖRNYELSEBAR ENERGIPRODUKTION
Idag uppgår den förnyelsebara energiproduktionen 
endast till 10% av den totala energiförbrukningen 
i kommunen. Med de två nya vindkraftverken i 
Klämman utanför Gislaved, som beräknas ha en 
årlig produktion på 24 GWh kommer vi upp i ca 12% 
energiproduktion i kommunen. Vi har ett mål till år 
2020 att nå upp till 20%. Om vi ska nå upp till målet 
behöver vi dels minska energiförbrukningen totalt 
sett samt öka takten på utbyggnad av förnyelsebart. 
Vi behöver bygga ut fjärrvärmen att även innefatta 

Anderstorp samt ytterligare utbyggnad i Gislaved. 
NEOVA har sökt och fått pengar från Klimatklivet för 
att anlägga en fjärrvärmeanläggning i Smålandsstenar. 
Om projektet blir verklighet kommer det bidra till 
en ökad energiproduktion i kommunen. Vi behöver 
också jobba vidare med att främja etablering av 
vindkraft i kommunen samt öka utbyggnad av 
solenergi kraftigt. Kommunen arbetar aktivt för att få 
kommunala och privata aktörer att utnyttja regeringens 
nya investeringsstöd ”Klimatklivet” där bland annat 
energieffektiviseringsåtgärder och förnyelsebar 
energiproduktion finns med som huvudteman.

GIFTFRI MILJÖ
Giftfri miljö är ett av de miljömål som visat sig vara 
allra svårast att nå på nationell nivå. Fokus har 
flyttats från toxiska kemikalier till hormonstörande 
ämnen. Gislaveds kommun är i startgroparna med 
sitt arbete med giftfri miljö. Under år 2015 kom ett 
nytt åtgärdsprogram för hälsans miljömål där giftfri 
miljö ingår. Där finns åtgärder som utfasning av farliga 
ämnen i byggbranschen, fasa ut farliga kemikalier, 
kemikalier i förskolan med flera. För att kunna arbeta 
med dessa frågor har en projektledare, styrgrupp 
och arbetsgrupp utsetts. Målet är att under 2016 
göra en nulägesanalys och att under 2017 ta fram 
en kemikaliehandlingsplan för det fortsatta arbetet. 
Det är ett stort förvaltningsövergripande arbete 
som kräver ett bra samarbete för att få effekt i hela 
organisationen. Vi har också ett uppdrag att arbeta 
utåtriktat med frågan. Hur det ska göras arbetas fram 
till kemikaliehandlingsplanen. Förorenade områden 
förekommer i sådan omfattning att de utgör ett stort 
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miljöproblem och ett allvarligt utvecklingshinder. 
Under år 2016 tillförs resurser för att arbeta med 
både inventeringar av äldre deponier och saneringar. 
Långsiktigt finns också ett betydande resursbehov för 
ökat åtgärdsarbete. De behov som kan tillgodoses via 
eventuella statsbidrag omfattar endast de allra mest 
förorenade områdena och inga av de äldre deponierna. 
Under några år framåt kommer det dock att finnas 
särskilda statliga resurser för sanering av mark för 
bostadsbyggande. Men för att kommunen ska 
komma ifråga för dessa resurser krävs ett omfattande 
förberedande arbete med undersökningar och 
detaljplanehantering.  

ä FRAMTIDEN
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Sammanställning över nyckeltal och indikatorer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Energianvändning per invånare (kWh/inv) i Gislaveds kommun 37 740 35 726 37 207 41 076 36 525 37 316 37 474 36 278 37 091
Levererad eldningsolja 1 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 5,4 5,6 6,7 3,1 3,2 5,8 3 1,9 2,1 2,6
Levererad eldningsolja 2-5 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levererad bensin inom Gislaveds kommun, 1000 m3 18 14,4 17,4 16,7 22,3 15,9 17,6 14,9 13,2 12,6
Levererad diesel inom Gislaveds kommun, 1000 m3 12,4 11,5 17,8 20,9 14,8 20,8 21,8 20 18,4 18,3
Levererad E85 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4
Levererad mängd fordonsgas, Nm3 160 525 153 326 151 396
Växthusgaser per invånare, kg/inv * 5 797 5 389 5 781 5 490 5 589 5 438 4 938 4 875
Koldioxidutsläpp per invånare. CO2 kg/inv 3 888 3 504 3 836 3 518 3 519 3 440 3 069 3 248
Energiförbrukning i kommunala fastigheter, kWh/kvm 210 206 187 185 195 204 181 187 185 175 181
Körda mil i tjänsten med egen bil 66 809 69 655 67 408 63 141 53 836 56 945 67 234 67 479 67 843 67 152 69563,9
Körda mil med bilpoolen 26 659 24 457 26 786 28 331 31 633 31 158 37 242 37 932 42 572 45 360 25165,2
Körda mil med hyrbil 6 932 2 317 3 274 2 324 2 720 3925,2
Körda mil med förvaltningsbil 159 816 192 105 214 224 268013,5
Totalt antal körda mil i kommunens organisation 304 844 329 456 341 502,6
Andel etanol, E85 i bilpoolens fordon, % 59 80 82 86 77 76 84 85 84 87
Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunala kök, % 3,8 5,5 18 25,8 23 33,1 34,7
Andel ekologiskt odlad åkermark, % 3,5 11,3 11,1 11,9 12,1 12,2
Producerad mängd vatten från kommunala täkter, 1 000 m3 2 015 2 004 1 940 2 086 1 846 1 900 1 967 2 039 2 131 2 199 2 185
Försåld mängd vatten från kommunala täkter, 1 000 m3 1 639 1 612 1 600 1 575 1 592 1 486 1 530 1 417 1 441 1 400 1 463
Behandlad mängd avloppsvatten i kommunala reningsverk, 1 000 m3 3 701 3 669 4 500 4 400 3 334 3 609 4 522 5 214 3 653 4 585 4 111
Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten, % 65 68 71 82 92 71 87 86 88 74 88
* Innefattar förutom koldioxid också övriga växthusgaser som metan, lustgas, freoner, svavelhexafluorid

Diagram 13: Nyckeltal och indikatorer

NYCKELTAL
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Avfallsstatistik, kg/invånare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SMÅKEMIKALIER 4,2 3,4 3,9 3,2 3,7 3,9 3,7 4,2 4,0
IMPREGNERAT TRÄ 1,9 8,0 4,3 2,8 8,0 5,2 4,1 7,1 7,3
LJUSKÄLLOR 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
ELEKTRONIKSKROT 9,3 9,3 9,9 9,2 10,9 10,1 9,5 10,7 9,6
KYLMÖBLER 3,3 2,9 2,8 2,2 2,6 2,6 2,2 2,4 2,7
VITVAROR 5,1 5,1 4,6 4,9 4,6 4,2 4,3 4,9 4,7

SKROT ÅVC 24,2 23,7 19,1 19,7 19,3 17,7 20,3 19,6 19,7
METALLFÖRPACKNINGAR 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

PAPPER ÅVC 3,7 3,5 3,1 3,4 5,4 3,7 3,2 2,3 2,4
RETURPAPPER 32,4 33,5 32,0 30,5 28,4 25,8 22,1 21,5 18,7

WELLPAPP ÅVC 3,2 3,0 2,9 10,6 10,8 6,5 8,1 7,7 7,7
PAPPERSFÖRPACKNINGAR 12,4 11,4 6,9 7,8 7,6 8,3 8,0 8,5 8,4

HÅRDPLAST ÅVC 0,0 0,5 2,5 3,1 3,6 3,6 3,6 3,7 4,1
PLASTFÖRPACKNINGAR 4,1 3,2 2,3 2,7 2,7 3,1 3,6 3,9 4,1

GLASFÖRPACKNINGAR 12,2 12,6 11,6 12,4 12,5 12,9 11,9 11,5 10,2

GIPS ÅVC 0,5 1,4 2,8 3,2 4,1 4,5 5,5 5,0 4,6

RETURTRÄ FLIS 164,6 183,4 100,7 85,7 66,1 58,6 125,3 81,2 68,8

KÄRL & SÄCKAVFALL 237,0 240,2 236,2 230,1 232,2 228,3 222,4 222,1 217,3
BRÄNNBART ÅVC 25,1 30,4 27,0 28,0 30,3 29,8 29,1 31,3 30,3
STORA MÖBLER TILL KROSS 0,0 0,0 3,5 3,9 7,0 8,3 6,3 5,9 7,6

DEPONI 0,0 0,0 16,6 23,5 31,7 25,8 25,4 27,7 24,1

Samlad mängd avfall, kg/invånare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BRÄNNBART AVFALL 262,1 270,7 266,7 262,1 269,5 266,4 257,8 259,3 255,3
DEPONI 0,0 0,0 16,6 23,5 31,7 25,8 25,4 27,7 24,1
FTI 62,2 61,8 53,8 54,5 52,2 51,2 46,5 46,3 42,2
ÅTERVINNING ÅVC 31,5 32,0 30,4 39,9 43,2 36,1 40,7 38,3 38,5
FARLIGT AVFALL 6,0 11,4 8,2 6,0 11,7 9,1 7,8 11,4 11,3
ELAVFALL 18,0 17,6 17,6 16,7 18,4 17,2 16,3 18,3 17,2
TRÄAVFALL 164,6 183,4 100,7 85,7 66,1 58,6 125,3 81,2 68,8
SUMMA 544,6 576,9 494,1 488,3 492,9 464,4 519,8 482,6 457,3

Diagram 14: Avfallsstatistik

J AVFALLSSTATISTIK
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personalpolitiken – en viktig strategisk fråga

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. För att 
uppnå de mål som kommunen har satt för sin verksamhet, behöver 
kommunen ta väl hand om sin personal och det innebär bland annat 
aktivt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och att skapa  
hälsoskapande arbetsplatser.

Drygt 70% av kommunens kostnader hänförs till personalkostnader.

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att vi 
ska lyckas i våra strävanden att skapa den goda verksamhet som 
medborgarna förväntar sig. Därför kan vi glädja oss över att det  
personalpolitiska arbetet drivs framåt med fokus på ledarskap, heltid, 
värdegrundsarbete och hälsa.

Det kommande generationsskiftet bland personalen ställer stora krav 
på att vi kan attrahera medarbetare med rätt kompetens för framtiden. 
Samtidigt måste vi vara flexibla och öppna inför nya organisations
former och arbetssätt.

Tillsammans utvecklar vi Gislaveds kommun framåt och mot en  
god framtidstro.

 

 Gislaved 20160224
 

 Marie Johansson (S)
 Kommunalråd och personalutskottets ordförande
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Följande fakta är hämtade ur Gislaveds kommuns personal
ekonomiska redovisning år 2015:

Den 1 november 2015 hade kommunen 2 725 tillsvidare och 
visstids anställda (2 530 för 2014).

Av kommunens tillsvidareanställda är 83% (1 935) kvinnor och  
17% (387) män.

Flest antal anställningar finns inom barn och utbildningsförvaltningen 
samt socialförvaltningen.

Den anställdes medelålder är 45 år, en föryngring har skett med  
två år jämfört med 2014.

69% av de anställda arbetar heltid jämfört med 64,3% år 2014,  
vilket är en positiv ökning.

Antal anmälda arbetsskador har ökat med 15 anmälningar, totalt  
73 arbetsskador har anmälts till Försäkringskassan 2015.

Övertids och mertidsuttaget motsvarar 29 årsarbetare, vilket är  
en minskning med 11 årsarbetare 2014.

Sjukfrånvaron för samtliga anställda har ökat från 4,9% till 5,3% 
2015.

61,5% av de anställda har ingen registrerad sjukfrånvaro.

Personalkostnaderna år 2015 var 1 220 mnkr.

Enligt undersökning uppger 79% av kommunens tillsvidareanställda 
att de haft utvecklingssamtal under 2015. 

sammanfattning
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Antal anställda
Antalet totalt tillsvidare och visstidsanställda inom Gislaveds kommun  
uppgick 2015 till 2 725, vilket är en kraftig ökning med 195 personer sedan 
2014. Kommunen hamnar nära det antalet som fanns 2006, då kommunen 
hade flest totalt antal anställda under en period om tio år (2 769). Ökningen 
består endast av visstidsanställda. En del av ökningen kan förklaras med att 
kommunen utökat sin verksamhet inom ensamkommande barn, öppnat ett 
tillfälligt evakueringsboende samt ökade pedagoger, för att möte det behov 
som uppstått i och med flyktingsituationen.

Antalet tillsvidareanställda kvinnor 2015 uppgick till 1 935, vilket är en  
minskning med 8 kvinnor jämfört med föregående år. Antalet tillsvidare
anställda män uppgick till 387, vilket är en minskning med 9 män.

Tillsvidare VisstidAntal anställda i kommunen 2006 – 2015
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Av de visstidsanställda (403) i Gislaveds kommun är 79% (319) kvinnor och 
21% (84) män. Antalet visstidsanställda har mer än dubblerats jämfört med 
föregående år (191). 

Av totalt antal anställda fortsätter andelen visstidsanställda att öka.  
Andelen visstidsanställda för året 2015 var 14,8% jämfört med 7,5%  
år 2014.

personalstruktur5

Antalet tillsvidare och visstidsanställda per 1 000 invånare ligger något lägre 
jämfört med föregående år. 83,2 jämfört med 88,1 2014 och 87,9 för 2013. 
Högsta siffran återfinns år 2006. 

Statistikförklaring: antal personer definieras som antal tillsvidare och visstidsanställda  
med månadslön den 1/11 på Allmänna Bestämmelseravtalet, exkl. deltidsbrandmän  
och timavlönade.

personalstruktur

Antal tillsvidare och visstidsanställda per 1 000 invånare
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Detta innebär att 2015 års andel hamnar högst under en period om tio år 
men inte fullt ut lika högt som år 2001, då 15,6% (399 av 2 552) av antalet 
anställda var visstidsanställda.

Flest antal visstidsanställningar finns inom barn och utbildningsförvaltningen, 
250 (jämfört med 121 år 2014) och inom socialförvaltningen, 112 (jämfört 
med 57 år 2014). Det är även inom dessa förvaltningar den största ökningen 
i antal visstidsanställda mellan 2015 och 2014 återfinns. Av dessa två förvalt
ningars visstidsanställningar utgör 40% visstidsanställning som obehöriga  
lärare enligt skollagen (28% 2014), 24% vikariat för föräldralediga, sjukskrivna 
etc. (36% 2014) samt 36% är övriga visstidsanställningsformer som t.ex.  
allmän visstidsanställning.



personalstruktur 6

Kommunstyrelseförvaltningen

Räddningstjänsten

Tekniska förvaltningen

Bygg och miljö

Socialförvaltningen

Fritidsförvaltningen

Barn och utbildning

Kulturförvaltningen

Fastighetsförvaltningen

Antal anställda per förvaltning 2015

3,3 1,4 2,4
1,4

38,3

1,5

46,5

1,1 4,1

Barn och utbildningsförvaltningen har den största andelen tillsvidare och 
visstidsanställda. Nästan hälften, 47%, av kommunens anställda arbetar 
inom barn och utbildningsförvaltningen. Därefter kommer socialförvalt
ningen med 38%. Övriga förvaltningar svarar för 15%. 

De största förändringarna i antal anställda jämfört med 2014 har skett inom 
bygg och miljöförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen som har 
ökat med 19 respektive 17 procentenheter, som motsvarar 6 respektive  
13 anställda.

Antalet utförda årsarbeten (totala antalet arbetade timmar per 1 700 timmar) 
är den högsta mätt under de tio senaste åren, 2 420 (2 316 år 2014).  
Arbetsgivaren har under 2015 ökat sina antal visstidsanställda och andel 
heltider har ökat samt 2015 är den lägsta uttagna frånvaron jämfört under 
en period om tio år, läs mer i avsnitt med rubrik Arbetad tid och frånvaro.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antal utförda årsarbeten 2006 – 2015
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Tabellförklaring: Antal årsarbeten definieras som antal timmar inkl. mertid, minus frånvaro, 
dividerat med 1 700 timmar. Urval: alla anställda tillsvidare och visstid med månadslön 
samt inklusive timavlönade. Exkl. deltidsbrandmän och bweredskapsavtalet.
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Personalomsättning

Antalet personer som börjat och slutat efterföljande år, omräknade i procent 
i förhållande till antalet aktuella tillsvidareanställda personer, är 0,3 procent
enheter högre jämfört med året innan. Högst andel som börjat och sedan 
slutat efterföljande år återfinns inom fritidsförvaltningen och fastighetsförvalt
ningen.

Andelen som slutat och ersatts i förhållande till organisationens genom
snittliga storlek under 2015 har minskat med 1 procentenhet jämfört med 
året innan och är det lägsta talet de senaste sju åren. 

Tabellförklaring: Personalomsättning beskriver personalrörligheten inom organisationens ram, 
d.v.s. andelen personer som slutat och ersatts i förhållande till organisationens genomsnittliga 
storlek under året. Omsättningen innefattar inte förändring av organisationens storlek – ökning 
eller indragning av verksamhet. Antalet personer som börjat, slutat efterföljande år är omräk
nade i procent i förhållande till antalet aktuella tillsvidareanställda personer. Endast externa  
rekryteringar och avgångar redovisas.

Personalomsättning definieras som tillsvidareanställda exkl. deltidsbrandmän.  
Endast extern personalrörlighet.

Personalomsättning 2006 – 2015

Andel som börjat sin anställning Andel som slutat sin anställning
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3,82,4 4,82,8 7,43,4 6,32,4 7,42,1 7,23,7 6,23,2 6,74,5 6,12,7 5,13,0

Under år 2015 var det 66 anställda som gick i pension, vilket är nästan en 
halvering jämfört med 2014 (96 anställda). Dock är antalet mer likt med 51 
anställda som gick i pension år 2013 och 42 anställda år 2012. 

Totalt hade kommunen 532 platsannonser för intern och extern rekrytering, 
jämfört med 359 under 2014, 329 under 2013, 264 under 2012 samt 398 
under 2011. Detta är en kraftig ökning med 48% jämfört med 2014.

Bokförda kostnader på kontot för platsannonser:

År Kostnad tkr Konto År Kostnad tkr Konto

2008 977 5852 2012 1 310 5852

2009 582 5852 2013 511 7221

2010 907 5852 2014 739 7221

2011 898 5852 2015 1 493 7221



Köpta tjänster från bemanningsföretag eller liknande
Kommunen har under 2015 köpt tjänster som berör tillfälligt inhyrd personal 
för sammanlagt 957 tkr. Detta är en ökning jämfört med 2014, då kostnaden 
var 742 tkr. För 2015 har största andelen berört köp av sjukskötersketjänster 
inom socialförvaltningen som står för hela 43% av kostnaden, därefter 
kommer köp av psykologtjänster inom barn och utbildningsförvaltningen 
(35% av kostnaden). I övrigt har det skett inköp av spridda tjänster vid  
enstaka tillfällen.

År Kostn. tkr Köp av bemanning

2010 11 Sjuksköterskor

2011 773 Sjuksköterskor, socialsekreterare

2012 464 Sjuksköterskor

2013 1 509 Sjuksköterskor, psykolog, danspedagog, utbildare, bokbusschaufför

2014 742 Sjuksköterskor, psykologkompetens, flyttpersonal, chaufför

2015 957 Sjuksköterskor, psykolog, föreläsare, zumbafitness, instruktör, mättjänst

personalstruktur 8

Heltid – deltid
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Som styrtal 
för 2015 finns att samtliga nyanställda ska anställas till en grundanställning på 
100%. Det kan glädjande konstateras att detta styrtal har uppnåtts genom 
att alla grundtjänster har annonserats på heltid. I projektet ”heltid en rättighet 
och deltid en möjlighet” finns ett 
undantag från regeln om heltid 
i botten och det är att alla viss
tidsanställningar upp till max. 6 
månader får utannonseras på 
deltid. Intill visas fördelningen 
av vilken sysselsättningsgrad 
plats annonserna haft.
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Tjänstgöringsgrad tillsvidareanställda kvinnor 2006 – 2015

Heltid 75 – 99% – 74%

55

27

18

55

27

18

55

28

17

55

28

17

56

28

16

57

29

14

57

29

14

57

29

14

59

28

13

64

25

11

2015
0

20

40

60

80

100

Deltid

Heltid

Timavlönad

Platsannonsernas sysselsättningsgrad 2015

10 51

471

2015 sker den största ökningen under de senaste tio åren för kvinnors 
tjänstgöringsgrader. Av alla (1 935) tillsvidareanställda kvinnor arbetar 
64% heltid. 25% har en tjänstgöringsgrad på mellan 75 – 99% och reste
rande 11% har en tjänstgöringsgrad som understiger 75%. Tidigare år 
har tjänstgöringsgraderna för kvinnor rört sig marginellt. Mellan åren 
2009 – 2012 ser man en årlig förändring mot högre sysselsättningsgrad. 
Ingen förändring skedde mellan åren 2012 – 2013.

Det andra styrtalet är att andelen anställda med grundtjänst 100% ska 
öka i förhållande till andelen per 20131101 som var 62,4%. Även detta 
styrtal har uppnåtts. Av kommunens tillsvidareanställda arbetar 69% hel
tid jämfört med 64,3% föregående år, vilket är en mycket positiv ökning. 
I övrigt arbetar 21% deltid 75 – 99% (jämfört med 24% 2014) samt 10% 
arbetar deltid 74% eller lägre (jämfört med 11% 2014). Det är främst 
personal inom omsorg och vård, kost samt lokalvård som arbetar deltid.

Tabellförklaring: Aktuella tillsvidareanställningar per kön uppdelat per tjänstgöringsgrad 
och procent per 1 november 2015.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tjänstgöringsgrad tillsvidareanställda män 2006– 2015

Heltid 75 – 99% – 74%
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Tabellförklaring: Aktuella tillsvidareanställningar per kön uppdelat per tjänstgöringsgrad 
och procent per 1 november 2015.

Ålderstruktur
Medelåldern för anställda inom Gislaveds kommun har minskat från 47 år 
till 45 år, en föryngring av personalen har skett med två år. Snittet på medel
åldern under 2005 – 2015 är 46,4 år.

Bryts medelåldern ner i anställningsform kan det konstateras att för 2015 
var tillsvidareanställdas medelålder 46 år och visstidsanställdas medelålder 
betydligt yngre, 39 år.

Det är viktigt att tillvarata den kunskapsbank som den äldre personalen 
har, samtidigt som vi ska tillvarata den yngre arbetskraftens nya synsätt 
och idéer. Det kräver en flexibel och öppen organisation.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Medelålder tillsvidare- och visstidsanställda 2006 – 2015

46 46 46 47 47 46 47 47 47 45
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2015

Tabellförklaring: Exkl. deltidsbrandmän och timanställda.

För sju förvaltningar har andelen heltidsarbetande kvinnor ökat, endast 
inom kulturförvaltningen och bygg och miljöförvaltningen har det skett 
en marginell minskning av heltidstjänster.

Inom socialförvaltningen och fastighetsförvaltningen är ökningen 
störst. För socialförvaltningen från 35,0% till 40,6% år 2015 och för 
fastighetsförvaltningen från 54,2% till 59,7% år 2015.

Tjänstgöringsgraderna för män rör sig marginellt mellan åren.
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resursanvändning

Arbetad tid och frånvaro

Tabellförklaring: Andelen frånvaro avser alla ledighetsformer, exempelvis semester, 
vård av barn, facklig tid. 
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Under 2015 sker en markant förändring i jämförelse med tidigare år. 
Andelen arbetad tid har ökat med 6 procentenheter och frånvaron har 
minskat med samma siffra. Frånvaron är den lägsta under den senaste 
tioårsperioden.

Bygg och miljöförvaltningen, kulturförvaltningen och barn och utbildnings
förvaltningen har högst frånvaro 2015. Räddningstjänsten har likt 2014 
minst frånvaro, tillsammans med tekniska och fastighetsförvaltningen.  
Fastighetsförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen har minskat 
frånvaron mest jämfört med 2014 med 9 respektive 7 procentenheter 
medan räddningstjänsten och bygg och miljöförvaltningen har ökat från
varon mest med 2 respektive 1 procentenhet.



Tabellförklaring: Övertid/fyllnadstid i % av arbetad tid enligt avtal.
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Övertid och fyllnadstid

Det har skett en minskning av både övertidsuttaget och fyllnadstiden,  
där fyllnadstiden är den lägsta under perioden 2006 – 2015.

Bryts den totala övertiden (övertid/fyllnadstid) ner på förvaltningsnivå kan det 
konstateras att det skiljer kraftigt mellan förvaltningarna. Övertidsuttaget på 
räddningstjänsten och tekniska förvaltningen, som har och brukar ha störst 
uttag, kan förklaras av att arbetad tid under beredskap automatiskt blir över
tid. Exempel på detta är snöberedskapen. Inom socialförvaltningens område, 
där ett flertal anställda inte arbetar heltid, ersätts man när en befintlig deltids
anställd exempelvis går in och täcker upp för någon som är sjuk enligt avtal 
med fyllnadslön upp till heltid. 

Lägger vi hop den totala över och fyllnadstiden och omvandlar den till  
års arbetare, blir det cirka 29 årsarbetare vilket är en minskning med 11  
års arbetare jämfört med 2014. Denna kraftiga minskning kan bero på att  
de särskilda ersättningarna i det centrala avtalet Allmänna bestämmelser 
förändrades per 1 oktober 2014, där bland annat övertiden ändrades  
till att ersättas i exakt tid och inte avrundas till en halvtimme.
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personalkostnader
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De totala personalkostnaderna för år 2015 uppgår till 1 220 272 tkr, dvs. drygt  
1 miljard kronor. Det är 70% av de totala kostnaderna för kommunen. 

Kostnad  2015 (tkr) 2014 (tkr) 2013 (tkr) 2012 (tkr) 2011 (tkr)

Månadslöner 957 007 906 544 876 696 855 837 830 395

Obtillägg (ersättning  
för obekväm arbetstid) 37 377 34 284 31 984  31 227  30 791

Övertid/fyllnadstid 16 582 15 984 15 106 14 143 12 704

Arvoden 19 609 19 295 21 101 24 318 17 914

Timanställda 71 653 69 405 63 214 67 993 66 980

Kostnad inkl. sociala avgifter.

Semesterlöneskulden per 20151231 uppgick till 80 696 tkr, vilket är en ökning med 
1 402 tkr jämfört med år 2014. En orsak till ökningen är att flera medarbetare inom 
barn och utbildningsförvaltningen övergår till semesteranställning vid hösttermins
start och kan inte ta ut all sin semester innevarande år. Semesterdagarna blir då över
flyttade till kommande vårtermin. I övrigt kan det konstateras att det finns arbetsflitiga 
arbetstagare som sparar sin semester, vilket påverkar semesterlöneskuldens storlek.
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Medellönen i Gislaveds kommun uppgick år 2015 till 26 312 kr/månad. Det är  
inklusive timavlönade. För tillsvidareanställda och visstidsanställda uppgick  
medellönen till 27 582 kr/månad.

Medellönen år 2015 för kvinnor var 92% av männens (den ovägda löneskillnaden), 
vilket är en positiv ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Mellan 
åren 2012 – 2013 skedde den högsta ökningen om 2 procentenheter. Innan 2010 
rör sig förändringen mellan åren i perioden endast med någon tiondel. 

Enligt Medlingsinstitutet och SCB är genomsnittslönen år 2014 i kommuner 
27 200 och i offentlig sektor 29 800 samt kvinnors lön i procent av mäns lön i 
kommuner 94,6% och i offentlig sektor 86,9%.

I enligt med diskrimineringslagen har arbetsgivaren upprättat en handlingsplan 
för jämställda löner 2016 – 2018. Detta ska arbetsgivaren göra vart tredje år.  
Analys av jämställda löner har gjorts mellan arbeten som är lika och likvärdiga. 
Inga ojämställda löner har konstaterats.
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hälsa och arbetsmiljö

Frisknärvaro
Andelen anställda som inte har någon registrerad sjukdag är 61,5%.  
Denna andel har ökat från 53,3% år 2014 till 61,5% och blir därmed den 
högsta andelen de senaste tio åren.

Om hälsotalen bryts ner på förvaltningar konstateras att räddningstjänsten, 
tekniska förvaltningen och fritidsförvaltningen har högst andel anställda 
som inte har någon registrerad sjukfrånvaro (67– 70%). Lägst ligger kultur
förvaltningen med 57%, de står även för den största ökningen mellan 2014 
och 2015 från 30% till 57%. Ingen av förvaltningarna har minskat sin andel 
jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron är 5,3% 2015 och har ökat något i jämförelse med 2014. 
Sjukfrånvaron var oförändrad 2013 – 2014 med 4,9%. En liten årlig ökning 
med 0,5 procentenheter skedde mellan 2011 – 2013. Dessförinnan hade 
sjukfrånvaron minskat under fem år i följd. Det kan konstateras att trots  
ökningen har Gislaveds kommun fortfarande låg sjukfrånvaro jämfört med 
andra kommuner och att kommunen inte följer den trend som finns i  
samhället i stort med att sjukfrånvaron ökar kraftigt.

Om hälsotalen bryts ner på åldersgrupper ser vi att det skett en ökning i 
den yngsta åldersgruppen 29 år och yngre (från 3,0% till 3,7% 2015) samt 
i den äldsta åldersgruppen 50 år och äldre (från 5,0% till 6,0% 2015).  
För åldersgruppen 30 – 49 år har det skett en marginell minskning, från 
5,5% till 5,3% 2015.

% sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstidSjukfrånvaro 2006 – 2015
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Långtidssjukfrånvaro
Trots att sjukfrånvaron ökar så minskar andelen sjuka i 60 dagar eller mer, 
från 55% till 50% 2015 vilket blir tillsammans med år 2010 den näst lägsta 
nivån de senaste 10 åren. En slutsats är därför att andelen kortidssjuk
frånvaro har ökat mycket mer i jämförelse med 2014.

Felkällor
All sjukfrånvaro registreras inte som sjukfrånvaro. Som hos många andra 
arbetsgivare används ibland semesterdagar, innestående kompensationstid 
eller liknande för registrering av frånvaro. Samtidigt finns det även de som 
är sjuka, men som ändå går till arbetet.
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På förvaltningsnivå ser vi att kulturförvaltningen fortfarande har den 
högsta sjukfrånvaron procentuellt sett även om den minskat jämfört 
med 2014, tätt följt av bygg och miljöförvaltningen, kommunstyrelse
förvaltningen och socialförvaltningen. 

Överlägset lägst sjukfrånvaro har man inom tekniska förvaltningen 
och räddningstjänsten. Fritidsförvaltningen står för den största 
minskningen, från 4,2% till 2,7% 2015. Observera att på de mindre 
förvaltningarna kan enstaka långtidssjuka slå igenom kraftigt i  
statistiken.
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Företagshälsovård
Kommunhälsan är Gislaveds kommuns företags
hälsovård i egen regi. Den arbetar som en fristående 
expertfunktion med service åt kommunens förvalt
ningar inom områdena: 
•  förebyggande olycksfall och ohälsa
•  rehabilitering
•  befrämja hälsa

Området förebyggande arbetsmiljöarbete
•  119 förebyggande arbetsplatsbesök har genom

förts jämfört med 126 året innan. 
•  6 besök på arbetsplatser, 105 miljöanalyser,  

11 riskbedömningar och 22 skyddsronder har  
genomförts.

•  Av Arbetsmiljöverkets föreskrivna hälsounder
sökningar på kem och rökdykare har 150 genom
förts, vilket är en marginell minskning med 2.

•  Grundläggande arbetsmiljöutbildning har genom
förts vid ett tillfälle.

•  Tre ergonomiutbildningar har genomförts. 

Området rehabilitering
•  336 patientbesök och drygt 82 telefonkontakter 

med patienter har genomförts. Det är en liten 
minskning i antal jämfört med 2014.

•  Beteendevetarna har haft 574 patientsamtal,  
vilket är en ökning med 35 samtal. 

•  Medverkan vid rehabiliteringsmöten med chefer, 
personalenheten och Försäkringskassan med  
syfte att underlätta återgång till arbete har skett 
vid sammanlagt 23 tillfällen jämfört med 61 tillfällen 
år 2014. 

•  Beteendevetarna har hanterat enskilda arbets
tagare och arbetsgrupper efter allvarliga händelser 
som utlöst eller kunnat utlösa krisreaktioner vid  
20 tillfällen. Det är en ökning med åtta tillfällen.

•  SASSAMkartläggning, strukturerad arbetsmetod 
för sjukfallsutredning och samordnad rehabilite
ring, i samband med sjukfrånvaro har genomförts 
på 28 anställda jämfört med 46 föregående år.

Området befrämjande av hälsa 
•  317 arbetstagare har fått en individuell hälso

profilbedömning, vilket är en minskning med  
37 arbetstagare. 11 områden/arbetsplatser har 
fått hälsoprofilbedömning eller uppföljande hälso
profilbedömning.

•  Subvention av termins eller årskort för motion  
eller massage har utnyttjats av 796 arbetstagare, 
vilket är en ökning med 192 arbetstagare.  
Subventionen har utgjort 50 procent eller högst 
1 000 kr per år. 

•  Kommunens anställda har fritt tillträde till kommunens 
badanläggningar i samband med motion.  
Intresset har minskat 2015, 5 987 tillfällen jämfört 
med 6 757 tillfällen år 2014 (6 678 tillfällen år 2013, 
7 394 tillfällen år 2012). 

•  På kommunens arbetsplatser finns 126 hälso
inspiratörer vilket är lika många som 2014.  
Dessa har samlats för utbildning och inspiration i 
storgrupp vid tre tillfällen och för valbara mindre 
kurser vid ett tillfälle.

•  Tobaksavvänjning med 5 anställda har skett under 
året, vilket är en marginell ökning med 1 jämfört 
med året innan.

•  26 anställda har varit i åtgärd som innefattat  
kostrådgivning/viktminskning. 

•  Öppna föreläsningar på kvällstid för kommun
anställda med inriktning på hälsa och kurser i  
avslappning och mindfullness har genomförts vid 
sex tillfällen. 
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Arbetsskador och tillbud
Under 2015 har de anställda i Gislaveds kommun anmält 73 arbetsskador till 
Försäkringskassan, vilket är en ökning med 15 anmälningar. Den vanligaste 
orsaken till olycksfall är likt tidigare år halka/snubbla/falla, tätt följt av fordons
olyckor.

Sysselsättning vid skadetillfället:

2011 2012 2013 2014 2015

Ordinarie sysselsättning 38 42 58 25 37

Färd eller förflyttning i arbetet 6 9 11 22 21

Färd till och från arbetet 10 11 10 11 15

Antalet tillbudsrapporter har under 2015 varit lägre än 2014: 87 st jämfört 
med 141 år 2014 och 125 år 2013. Av samtliga tillbud utgör 61 tillbud av 
våld, hot och kränkningar vilket är ungefär lika mycket som året innan. 

Det finns risk för ett mörkertal rörande tillbud och arbetsskador. Det finns 
medarbetare som inte tänker på att de ska fylla i en tillbuds eller arbets
skaderapport, när de råkar ut för tillbud och arbetsskador.

Slutsats
Gislaveds kommun har låg sjukfrånvaro jämfört med andra arbetsgivare i 
landet, även om den ökat jämfört med 2014. 

Vi ser att både det hälsofrämjande och systematiska arbetsmiljöarbetet som 
bedrivs ute i verksamheterna sedan många år tillbaka ger ett bra resultat. 
Gislaveds kommun arbetar offensivt med effektiv rehabilitering för att i möjli
gaste mån förhindra långtidssjukskrivningar. Detta arbete kommer att fort
sätta för att få bra genomslagskraft i verksamheterna. 

hälsa och arbetsmiljö17
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strategiskt personalarbete 
Personalutskottet
I Gislaveds kommun behandlas personalpolitiska 
mål och personalpolitiskt arbete i kommunstyrelsens 
personalutskott. Det är personalutskottet som be
reder och beslutar om kommunens personalpolitik.

Personalenheten
Gislaveds kommun har en centralt placerad  
personalenhet vars uppdrag är att:
•  genom ett konsultativt arbetssätt stödja kommun

ledning, förvaltningschefer och områdeschefer i 
en decentraliserad organisation

•  leda utvecklingen av en samlad personalpolitik i 
den kommunala organisationen

•  erbjuda ett behovsanpassat stöd och rådgivning  
i samtliga förekommande personalärenden

•  bistå med övriga personaladministrativa service
funktioner

Personalenheten består av en personalchef och  
sex personalkonsulter. Till personalenheten hör  
funktionerna löneenheten och kommunhälsan.

Gemensamma värderingar
–  Vi är alla en del av Gislaveds kommun och  

företräder kommunen.
–  Vi bidrar till en god anda och behandlar varandra 

med respekt.
–  Vi är stolta över det vi gör och har förtroende  

för varandra.
–  Vi har en öppen dialog och nära samverkan  

mellan förvaltningarna.
–  Vi är lojala med uppgiften och fattade beslut.

Respekt, förståelse och kunskap om andra männi
skor är en förutsättning för ett gott samarbete och 
en framgångsrik organisation. Dokumentet ”En att
raktiv arbetsgivare”, antaget i Kommunstyrelsens 
personalutskott den 9 mars 2005, § 28.

Kommunövergripande handlingsplan  
utifrån medarbetarenkät år 2015
Utifrån resultatet av medarbetarenkät 2015 beslutade 
kommunstyrelsens personalutskott om en kommun
övergripande handlingsplan på åtgärder inom ned
anstående områden för åren 2016 – 2017:
•  Ledarskap
•  Lön
•  Förebyggande psykosocial arbetsmiljö

Vidare har chefssatsningen om UGLutbildning (Ut
vecklingGruppLedarskap) för chefer fortsatt under 
2015, 21 chefer gick 2015. Åtgärder inom attraktiv 
arbetsgivare, som ”storytelling” och ambassadörer, 
har skjutits på till 2016, då enheten har varit under
bemannad. 

Utöver ovan kommunövergripande insatser har varje 
förvaltning upprättat egna åtgärdsplaner för sina för
valtningar med förvaltningsvisa insatser under 
2016 – 2017.

Central utbildning 
Personalenheten har medverkat eller varit uppdrags
givare under året för en arbetsmiljöutbildning tillsam
mans med kommunhälsan, 1 föreläsning om före
byggande hot och våld med metodutvecklare Conny 
Akterhall, 1 arbetsrättsföreläsning med arbetsgivar
konsult Georg Frick, 3 teamträffar för chefer med  
erfarenhetsutbyte, 2 introduktionsutbildningar för  
nyanställda samt toppledarprogram för några förvalt
ningschefer.

Brandskyddsutbildning har genomförts för 385  
anställda under 2015, jämfört med 469 år 2014,  
313 år 2013 och 417 anställda under år 2012.  
Tyvärr är det en negativ minskning jämfört med 2014, 
och antalet deltagare ses som för lågt. Antalet borde 
varit minst 600 per år för att uppnå målet, att alla 
kommunanställda ska genomgå brandskyddsutbild
ning vart fjärde år.
 
När det gäller HLRutbildningen ser det bättre ut.  
Under 2015 utbildades 428 anställda.

Ledarskap
Goda ledare och chefer är viktiga förutsättningar för 
bland annat medarbetarnas engagemang, lust att 
lära, den goda arbetsmiljön och kvaliteten i verksam
heten. Under 2013 antogs en ledarskaps och chefs
policy och under 2014 blev utbildningstrappan för 
chefer klar. Satsningen på UGLutbildning (Utveckling
GruppLedarskap) för chefer påbörjades hösten 2014. 
21 chefer gick 2015, 15 chefer gick hösten 2014 
samt 14 chefer har gått denna utbildning tidigare  
(innan kommunen erbjöd den). Det betyder att 48% 
av kommunens chefer har gått. Satsningen fortsätter 
även under 2016 – 2017.
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Andel svarande som uppger att 
de haft utvecklingssamtal

76 85 21 86 100 81 94 92 91 75 75 100 82 79 95 91 94 93 84 79

2014 2015

1)

Myrna Palmgren som är filosofi doktor i optimerings
lära och som utsågs till årets kommunalekonom 
2012 har hållit i 3 föreläsningar för kommunens  
chefer i optimerad schemaläggning och förändrings
arbete i samband med projektet heltid en rättighet.

Utvecklingssamtalens genomförande
I personalhandboken finns beskrivet kommunens 
policy om att varje chef är skyldig att genomföra 
minst ett utvecklingssamtal (tidigare kallat med
arbetarsamtal) årligen. 

Då utvecklingssamtalen inte kunnat registreras i  
något system, genomförde personalenheten en  
enkätundersökning om hur många som haft ut
vecklingssamtal. 1 709 tillsvidareanställda svarade 
på enkäten, vilket motsvarar 73% svarsfrekvens.

79% av de svarande uppger att de haft utvecklings
samtal, vilket är en minskning med 5 procentenheter 
jämfört med 2014. Endast på fritidsförvaltningen har 
100% svarat att de haft utvecklingssamtal.

Av kommunens 104 chefer har 90 svarat på enkät
undersökningen, vilket ger 87% svarsfrekvens.  
Av dessa svaranden anger bara 62% att de haft ut
vecklingssamtal under 2015, vilket är en lägre andel 
än totalt svaranden på 79% och lägre i jämförelse 
med 2014 då 68% uppgav att de haft utvecklings
samtal. Kommunens tolkning är att, om inte chefens 
chef prioriterar utvecklingssamtalen, så gör inte  
heller underställda chefer det.

Tabell: Andelen som uppger att de haft  
utvecklingssamtal 2014 och 2015 uppdelat 
per förvaltning och totalt.

1) Räddningstjänstens resultat 2014 är en 
felmätning, då deltidsbrandmän var med i 
utskicket av enkäten.

LEDNINGSVISIONEN
Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan 
en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet.  
I ditt ledarskap är du modig och nyfiken. Du vågar prova nya 
idéer som ligger i tiden med dagens och morgondagens 
krav från omvärlden. Du värnar om ditt område men utgår 
alltid från ett helhetsperspektiv för Gislaveds kommun.

Nyckelord i ditt sätt att leda och utveckla verksamheten är 
dialog, trygghet, tillit, trovärdighet och tillgänglighet.

Dina medarbetare är din trygghet, du är deras.  
Tillsammans främjar ni nya tankar och idéer som för  
Gislaveds kommun framåt.

Viktigt att poängtera är, att förutom utvecklings
samtal, har det under året naturligt skett täta samtal 
mellan medarbetare och chefer i organisationen,  
vilket är en annan form av dialog med medarbetarna 
som är nödvändig. Detta är givetvis inte detsamma 
som ett regelrätt utvecklingssamtal. Resultatet kring 
utvecklingssamtalen är inte tillfredställande och 
måste förbättras. 

Under 2016 kommer arbetsgivaren att bättre kunna 
följa upp genomförandet av utvecklingssamtal, efter
som det kommer att finns andra tekniska förutsätt
ningar för detta.

strategiskt personalarbete19
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Personalförening
Anställda i Gislaveds kommun ingår automatiskt i 
personalklubben VISAM utan att behöva betala  
någon medlemsavgift. Personalklubben VISAM är en 
egen juridisk person. Det är en av de största hälso/
arbetsbefrämjande åtgärder kommunen erbjuder de 
anställda genom årligt anslag till föreningen. 

Personalklubben VISAM har återigen haft ett roligt 
verksamhetsår 2015. Föreningens målsättning har 
under året varit att erbjuda aktiviter som passar alla 
medlemmar. Under 2015 deltog 957 personer på 
deras aktiviteter. Antalet ses som normalt men jäm
fört med rekordåret 2014 är det en minskning med 
945 personer. Arrangemang som erbjudande på 
Care hudvård är inte inräknade i detta. Totalt erbjöds 
21 arrangemang och aktiviteter via VISAM. I dessa 
siffror är inte sektionerna inräknade.

Intranätet, affischering på kommunala arbetsplatser 
och egen facebooksida, har varit VISAMs främsta 
medel att nå ut med budskap om arrangemang till 
de anställda. 

Slutsats 
Vi glädjer oss över att det personalpolitiska arbetet 
drivs framåt med bland annat fokus på ledarskap. 
Utvecklingen av en samlad personalpolitik i den 
kommunala organisationen syftar till att stärka våra 
chefer i deras decentraliserade arbetsgivaransvar. 
Den blir ett hjälpmedel och stöd till dem för att be
hålla medarbetare men även för att attrahera nya 
medarbetare till organisationen.
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Styrtal Uppfyllelse

Alla anställda ska ha  
medarbetarsamtal.

 Har inte uppnåtts. 79% av de svarande uppger att 
de haft utvecklingssamtal. Andelen svarande per för
valtning ger resultatet att endast i en förvaltning har alla 
medarbetare haft utvecklingssamtal. 

Sjukfrånvaron ska inte  
över stiga 4,8%.

 Delvis uppnått. Sjukfrånvaron är 5,3% 2015 och har 
ökat lite i jämfört med 2014. Trots ökningen kan det 
konstateras att Gislaveds kommun har låg sjukfrånvaro 
jämfört med andra kommuner. Fem av kommunens  
nio förvaltningar har en sjukfrånvaro under 4,8%, vilket 
resulterar i att styrtalet delvis uppnåtts i vissa förvalt
ningar.

Att resultat av struktursats
ningar under femårsperioden 
2015 – 2019 ska medföra att 
medianlönerna inom respek
tive AIDkod ligger i nivå som 
medianlöner i kommuner och 
landsting i södra Sverige.

 Delvis uppnåtts för 2015. Vid löneanalysen 2015 
konstaterades att Gislaveds kommun har 45 AID 
medianlöner (40%) som ligger lägre än medianen för 
södra Sverige. För 2014 var denna siffra 41 st (35%) 
och för år 2013 44 st (40%). Genom fortsatta struktur
satsningar i utblicken för 2016–2019 är målet att  
minska antal AIDgrupper under medianen i kommuner 
och landsting i södra Sverige nästkommande år.  
Därmed ses detta styrtalet som delvis uppnått.

målavstämning21

målavstämning

Personalpolitiska mål
För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som  
arbetsgivare finns två personalekonomiska mål angivna i mål och budget 
2015 – 2019. Nedan finns måluppfyllelserna beskrivna. 
 
1)  Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som  

attraktiv arbetsgivare. 
 –  Utveckla processen kring lönebildning

Måluppfyllelse: 
  Arbete med att utveckla processen kring lönebildning har uppnåtts.  

Bland annat har arbetet med löneanalyser genomförts och förbättrats, 
koppling mellan löneprocessen och budgetprocessen har gjorts inom  
ramen för arbetet med budget 2016.
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målavstämning 22

2) Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. 

Måluppfyllelse:
Under 2015 sker den största ökningen de senaste tio åren. Av alla (1 935) 
tillsvidareanställda kvinnor arbetar 64% heltid. 25% har en tjänstgöringsgrad 
på mellan 75 – 99% och resterande 11% har en tjänstgöringsgrad som 
under stiger 75%. Tjänstgöringsgraderna för kvinnor rör sig marginellt mellan 
åren. Mellan åren 2009 – 2012 ser man en årlig förändring mot högre tjänst
göringsgrad för kvinnor. Ingen förändring skedde mellan åren 2012 – 2013.

Inom socialförvaltningen och fastighetsförvaltningen är ökningen störst.  
För socialförvaltningen från 35,0% till 40,6% år 2015 och för fastighets
förvaltningen från 54,2% till 59,7% år 2015.

Styrtal Uppfyllelse

2015 ska samtliga  
nyanställda anställas till en  
grundanställning på 100%.

 Det kan glädjande konstateras att styrtalet har upp
nåtts då samtliga ny tjänster har annonserats på heltid. 
I projektet finns ett undantag från regel om heltid i  
botten och det är alla visstidsanställningar upp till max. 
6 månader som får annonseras på deltid. 

Andelen anställda med 
grundtjänst 100% ska öka i 
förhållande till andelen per 
20131101 som var 62,4%.

 Av kommunens tillsvidareanställda arbetar år 2015 
69% heltid jämfört med 64,3% föregående år och 
62,4% som styrtalet utgår ifrån. Detta är en mycket  
positiv ökning.

Arbetet med heltid som en rättighet kommer att intensifieras 2016, då det 
finns en beslutad satsning under 2015 – 2016. Målet med projektet ”Heltid en 
rättighet, deltid en möjlighet” är att fler heltidstjänster skapas och att andelen 
timavlönad personal minskas. Ofrivillig deltid (eller heltid) ska försvinna.  
I Gislaveds kommun ska den normala tjänstgöringsgraden vara heltid.  
Inom projektet är nedan mål satta:
–  första delmålet att från och med den 1 januari 2015 ska alla lediga tjänster 

som utannonseras vara på heltid. 
–  delmålet är också att skapa en gemensam struktur och metod för att  

vid projektets slut kunna ha en organisation som hanterar kompetens
försörjning på ett långsiktigt, tydligt och attraktivt sätt.

Slutsats 
Som helhet kan det konstateras att de personalpolitiska målen har god  
måluppfyllelse. Vissa mål löper på flera år utifrån viljeinriktningen 2015 – 2019 
i budgetdokumentet. Med detta som grund, och att vissa enstaka styrmått 
eventuellt inte är uppnådda eller delvis uppnådda under 2015, är det 
personal politiska området som helhet uppnått.

0
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100
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Tabellförklaring: Aktuella pensionsavgångar i antal och % per förvaltning de närmaste sex åren.

Planerade pensionsavgångar
I Gislaveds kommun kommer 327 anställda att gå i 
pension enligt avtal de närmaste sex åren. Det mot
svarar 12% av totalt anställda. Nästan hälften av de 
306 som går i pension utgör anställda på barn och 
utbildningsförvaltningen.

Ser vi istället till andelen som går i pension per för
valtning, blir det ett annat resultat än 12%. Under 
perioden 2016 – 2021 kommer störst andel att gå i 
pension inom fastighetsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen. Räddningstjänsten har lägst andel 
som går i pension, det vill säga 3%. 

Bristyrken utifrån pensions-
avgångsperspektivet
De fem befattningar som det slutar flest antal inom 
under de närmaste sex åren är vård och omsorgs
personal, grundskollärare, förskollärare, gymnasie
lärare och barnskötare. Det kan konstateras att  
Sveriges Kommuner och Landstings prognoser över 
vilka befattningar som det kommer råda särskild 
brist på de närmaste 15 åren, stämmer även för  
Gislaveds kommun. Behovet av dessa befattningar 
kan variera i framtiden. Troligen kommer behovet 
inom äldreomsorgen att öka något medan behovet 
inom förskolan kommer sannolikt att kvarstå.  
Dessutom kommer det finnas en stor konkurrens 
om ämneslärare inom ma/no, moderna språk och 
ämnen som bild, musik, slöjd, idrott.

Ser vi istället till andelen som går i pension de när
maste åren per totalt antal befattningsinnehavare  
blir resultatet annat än ovan nämnda befattningar. 
Det kan konstateras att flertalet av många högskole
utbildade specialistbefattningar och chefer beräknas 
gå i pension de närmaste sex åren. 

Tillgången och efterfrågan av personal till dessa  
befattningar kommer att styra och påverka oss som 
arbetsgivare. Gislaveds kommun är inte i en unik  
situation utan en majoritet av kommuner i landet är i 
en liknande situation. Därmed är vi i hård konkurrens 
med övriga arbetsgivare på arbetsmarknaden att  
rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Då åttio 
och nittiotalisterna är betydligt färre än tidigare  
gene rationer kommer det bli en omvänd rekryterings
situation än i dag. De unga kommer att ställa krav 
på arbetsgivaren på ett helt annat sätt än tidigare.

Slutsats 
Sveriges kommuner står inför en utmaning vad  
gäller den strategiska personalförsörjningen. Under 
de kommande åren beräknas mer än en tiondel av 
Gislaveds kommuns anställda att gå i ålderspension, 
samtidigt som de årskullar som kommer in på  
arbetsmarknaden är betydligt mindre än de som 
lämnar den. Detta ställer stora krav på kommunen 
att vara en attraktiv arbetsgivare och fortsatt arbeta 
med strategiskt personalarbete.

Förvaltning Bun Soc Ksf Fritid Kultur Fastig Tekn Räddn Bym Totalt

2016 15 16 3 0 1 3 0 0 0 38

2017 18 15 3 2 0 2 2 0 1 43

2018 25 20 0 0 1 4 1 1 0 52

2019 28 25 1 0 0 3 1 0 2 60

2020 33 26 3 1 0 2 3 0 1 69

2021 34 21 2 0 0 5 2 0 1 65

Totalt 153 123 12 3 2 19 9 1 5 327

% av totalt  
anställd

12% 12% 13% 8% 6% 17% 14% 3% 13% 12%
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §105 Dnr: KS.2015.124

Kommunens årsredovisning 2015 inkl. förvaltningsberättelse,
personalbokslut och miljöbokslut

Ärendebeskrivning
Nämnderna gör sin slutliga uppföljning i bokslutsrapporterna. Verksamheten
beskrivs i nämndernas verksamhetsberättelser som ingår som en del i
årsredovisningen. Kommunstyrelsen ska sammanfatta och analysera
räkenskaperna samt upprätta en förvaltningsberättelse. Årsredovisningen
fastställs i kommunfullmäktige som även fattar beslut om ansvarsfrihet på
grundval av revisorernas berättelse.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Gislaveds kommun 2015
Miljöbokslut 2015
Personalbokslut 2015
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 30 mars 2016, § 38

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna kommunens årsredovisning 2015 inklusive
förvaltningsberättelse, personalbokslut och miljöbokslut.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Lekmannarevisorers granskningsrapporter för år 2015 

- AB Gislavedshus 

- Gislaved Energi AB 

- Gislaved Energiring AB 

- Gislaved Energi Vindkraft AB 

- Gislaveds Industrilokaler AB 

- A-ringen AB 

- Gislaved Näringsliv AB 

 

Revisionsberättelser för kommunala bolag och stiftelser för år 2015 

Aktiebolag 

- AB Gislavedshus 

- Gislaved Energi AB 

- Gislaved Energiring AB 

- Gislaved Energi Vindkraft AB 

- Gislaveds Industrilokaler AB 

- A-ringen AB 

- Gislaved Näringsliv AB 

 

Stiftelser 

- Stiftelen Gisleparken 

- Stiftelsen Torghuset 

- Stiftelsen Isabergstoppen 



ti~ GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Till årsstämman i AB Gislavedshus 
Organisationsnummer 556053-5204 

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

Granskningsrapport för år 2015 
Vi, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat AB Gislavedshus 
verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten . 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
vei'ksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda 
ägardirekti v. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning. 

Fördjupad verksamhetsgranskning avseende upphandling har genomförts under året. 
Granskningsrapporter har under året överlämnats direkt till styrelsen. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig. 

Gislaved 2016-02-25 

· \ , - <. . . . /' ) , __ ' 
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I . \y\jWl ·~~ 
Kjell Claesson S ven N ilsson 

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedda lekmannarevisorer 



e GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Till årsstämman i Gislaveds Energi AB 
Organisationsnummer 556223-8765 

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

Granskningsrapport för år 2015 
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaveds Energi 
AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda 
ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning. 

Fördjupad verksamhets granskning avseende upphandling har genomförts under året. 
Granskningsrapporter har under året överlämnats direkt till styrelsen. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig, men jag anser att den kan utvecklas. 

Gislaved 2016-04-18 

r2k'lv J~ 
Patrik Thur 

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor 



i GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Till årsstämman i Gislaveds Energiring AB 
Organisationsnummer 556247-6514 

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

Granskningsrapport för år 2015 
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaveds Energiring 
AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisions sed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda 
ägardirekti v. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig, men jag anser att den kan utvecklas. 

Gislaved 2016-04-18 

Patrik Thur 

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor 



(l GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Till årsstämman i Gislaveds Energi Vindkraft AB 
Organisationsnummer 556806-1930 

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

Granskningsrapport för år 2015 
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaveds Energi 
Vindkraft AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda 
ägardirekti v. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig, men jag anser att den kan utvecklas . 

Gislaved 2016-04-18 

Patrik Thur 

A v kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor 



IGISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Till årsstämman i Gislaveds Industrilokaler AB 
Organisationsnummer 556090-7734 

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

Granskningsrapport för år 2015 
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaveds 
Industrilokaler AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller föt' 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda 
ägardirekti v. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning. 

J ag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig. 

Gislaved 2016 ~ 

~~(j~?> 
John-Erik Haraldsson 

A v kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor 



·1 GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Till årsstämman i A-ringen AB 
Organisationsnummer 556106-5656 

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

Granskningsrapport för år 2015 
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat A-ringen AB:s 
verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisions sed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda 
ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig. 

Gislaved 2016 % 

c/clfr t)/IUC/I ?-J -
John-Erik Haraldsson 

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor 
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GISLAVEDS 
KOMMUN 

Till årsstämman i Gislaveds Näringslivs AB 
Organisationsnummer 556661-9861 

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

Granskningsrapport för år 2015 

" 

Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaveds 
Näringslivs AB:s verksamhet. 

S tyrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirekti v 
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 0111 

verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolags lagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda 
ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig. 

Gislaved 2016 /~~ !J){) /? 

/q~1fo E rfoua~-
' - -~' 

John-Erik Haraldsson 

A v kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Gislavedshus AB, arg.ul' 556053-5204 

Rapport om årsredovisningen 
J ag hal' utfått en revision av årsredovisningen för Gislavedshus AB 
för år 2015, 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvarfor 
årsredovisningen 
Det äl'stYl'elsen och verkställande direktören 80m har ansvfll'etföl' 
att upprätta en årsredovisning som gel' en rättvisande bild en1igt 
åTsredovisnillgslagen och föl' den interna kontrolJ som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en ål'sl'edovisningsom inte innehål1er väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa heror på oegentligheter eller på. fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är alt uttala mig om årsredovisningen pågmudval av 
min revision. Jag hal' utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige, Dessa 
standarder kräver att jag följer yrkesetiska kl'av samt planerar och 
utlöt revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar alt genom olika åtgärdEn' inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen, Revisorn väljerYilka åtgärder som ska utföras) 
bland annat genom att bedöma riskc!'na för väsentliga 
felulctigheter i årsredovisningen, vare sig dessa berol' på 
oegentligheter eller på fel Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontroIIen som är relevanta föl' 
hur bolaget upprättar årsredovisningenför att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna) men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effelctiviteten i bolagets interna 
kontroll, En revision innefattar också en utvärdering av 
ända.målsenllgheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen, 

J ag anser att de l'evisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som gmnd föl' mina uttalanden, 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen hal'jag även utfört en 
revision av förslaget tin dispositioner betdiffande bolagets vinst 
ellerförlnst samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Gislavedshus AB för ål' 2015, 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det iiI' styrelsen som har ansvarctför förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vInst ener förlust) och det iiI' styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret föl' förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen, 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är attmed rimlig säkerhetuttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vInst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av min revision, J ag har UtfÖlt 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mittuttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner heträffande bolagets vinst eller förlust styrelsens 
motiverade yth'ande samt ett urval av underlagen för detta för att 
kunna bedöma hal' jag granslcat om förslaget äl'föl'enligt med 
alct:iebolagslagen. 

Som underlag föl' mitt uttalande om ansvarsfrihet hal' jag utöver 
min revision av ärsredovisningen granskat väsentliga beslut) 
åtiJrder och förhållanden i bolaget föl' att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkstiillande direlctören är 
el'sättningsskyldig mot bolaget. Jag hal' även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen) ål'Bl'edovisningslagen eller 
bolagsol'dningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tilIräckliga och 
ändamåh::enIiga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

. förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledarnäteroch 
verkstii1lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Uttalanden 
• . h Jönköping den 25 febman,.' 2016 

Enligt min uppfattning har ursredovisningen uppråttats i enlig et 
med 5rsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden . ,', . 
rättvisande bild av Gislavedshus An:s finansiella ställning per den ,,' .. .. J? _~ '.:'.,. .. ;. ,,,,'''' 
31 december 2015 och av dess finansiella resultat oeb kassaflöden (' l (l ( ') .... (. ,:;. :t~-r ....... 
f~r &r~t enligta årsrndo~s~ingsla~,en: Förvaltningsberättelsen är " Mats Nils~~~ . (v'~ . \. \ 
fOl'en11gmed arsredoVlsnmgens QVl1.ga delar, Auktoriserad revisor 

J ag tillstyrker därför att ursstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen, 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Gislaved Energi AB, org.nr 556223-8765 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Gislaved Energi AB (ör år 2015. 

Styrelsens och verkställande ditektör'ens ansvatjöt 
årstedovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och (Öl' den interna 
kontroll som sly relsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter ener på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
koncernredovisningen pä grundval av min revision. Jag har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen for att uppnä 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredoVisningen inte 
innehAller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika ätgärder inhämta 
re\isiollSbevis om belopp och annan information i arsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur bolaget upprättar Arsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bi ld i syfte aU 
utforma gl'anskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
konccrnredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund föl' mina uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2015 och av dessas finansiella resultat 
och kassaflödcn för Aret enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har jag även utfört en revision av förslaget lill dispositioner 
beträffande bolagets \'inst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Gislaved Energi AB (Öl' är 
2015· 

StlJrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar' 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat 
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta 
för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolugslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min 
revision av ål'sredovisnjngen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhänanden i bolaget (ör att kunna 
bedöma om nägon styrelseledamot ener verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i sh'id med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbe,is jag har inhämtat är tiUräck1iga och 
ändamålsenliga som grund föl' mina uttalanden. 

Uttalanden 
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsAret. 

Gislaved den 14 mars 2016 

Mats Nilsson 

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Gislaved EnergiringAB, org.nr 556247-6514 

Rapport om årsredovisningen 
Jag har utfört en revision av ärsredovisningen föl' Gislaved 
EnergiIing AB föl' år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar for 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och \'crkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
ärsredovisningslagen och för den interna kontroll som s tyrelsen och 
verkstäl1ande direktören bedömer är nödvändig (ör att upprätta en 
årsredovisning som inte innehål1er väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansum' 
Mitt ansvar är att uttala mig om ärsredovisningen på grundval av 
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 
att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnA. rimlig säkerhet att A.rsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika ätgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror pA. oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revi sorn de dela r av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisn ingen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utfonna granskningsåtgäl'der som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som hal' använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevisjag hal' inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med ärsl'edovisningsJagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Gislaved Enel'giring AHs finansiella ställning per 
den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och 
kassanöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar . 

• Jag tillst)Tker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Rapport om andra hav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver min revision av 1irsredovisningen har jag även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagels vinst eller 
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Gislaved Energiring AB för Al' 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret for förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som hal' ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Reviso1'ns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förva ltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min 
revision av ärsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för alt kunna bedöma om nägon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 
mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören pA annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, ärsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund föl' mina uttalanden. 

Uttalanden 
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar s tyrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Gislaved den 14 mars 2016 

Mats Nilsson 

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Gislaved Energi Vindkraft AB, org.nr 556806-1930 

Rapport om årsredovisningen 
Jag har utfört en revision av ål'sredovisningen (ör Gislaved Energi 
Vindkraft AB för är 2015. 

Sttjrelsens och verkställande direktö,'ens ansvar för 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och (ör den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig (ör att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på gnmdval av 
min revision. Jag Jlaf utfört revisionen enligt International Standa rds 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 
att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn välj er vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter ener på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att 
ge en rättvisande bild j syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten j bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamrtlsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattn ingar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i ärsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden . 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med ärsredovisningslagen och ge r en i all a väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Gislaved Energi Vindkraft ABs finans iella 
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resu ltat 
{ör Aret enligt å.rsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar . 

Jag tills tyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Rapport om andra hav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver min revision av li rsredovisningen har jag även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förva ltning för 
Gislaved Energi Vindkraft AB för är 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvm' 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som hal' ansvaret för förvaltningen enli gt 
aktiebolagslagen . 

Revisorns anSVQ1' 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som under1ag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vi nst eller förlust hal' jag granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet Il ar jag utöver min 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, å tgärder och 
förh&llanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 
mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot ener 
verkstänande d irektören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen ener bolagsOJ·dningen. 

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund föl' mina uttalanden. 

Uttalanden 
Jag tillstyrker alt ärsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i 
fö rvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Gislaved den 14 mars 2016 

Auktoriserad revisor 



Building a better 
workinq world 

Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Gislaveds Industrilokaler AB, org.nr 556090-7734 

Rapport om årsredovisn ingen 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gislaveds 
Industrilokaler AB för räkenskapsåret 2015. 

Stvrelsens och verlcstä/lande dire!ctörens ansvar för 
årsredovlsnfnqen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nÖdvändig för att upprä tta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grund
val av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll . En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Gislaved 
Industrilokaler ABs finansiella ställning per den 
31 december 2015 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resulta -
räkningen och balansräkningen. 

A rnernber I,rm 01 Ernst 8. Young Glob.11 Limlied 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner bet räffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förval tning för Gislaved 
Industrilokaler AB för räkenskapsåret 2015. 

Styrelsens och verlcs tällande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
disposit ioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och 
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förva ltningen enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om 
förslaget till disposi tioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. 
Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
utöver min revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags
ordningen. 

Jag anser att de revisions bevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Uttalanden 

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förva ltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Gislaved den 4 mars 2016 



Building a better 
worldng world 

Revisionsberättelse 
Till årsstämman i A-Ringen AB, org.nr 556106-5656 

Rapport om årsredovisningen 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för A-Ringen 
AB för räkenskapsåret 2015. 

Styrelsens och verkställande diref,törens ans var för 
årsreclovisninqen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grund
val av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer viB<a åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av A-Ringen ABs 
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar, 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen. 

A me",ber li,m 01 [frost & You l1 ~ Global Llmlted 

Rapport om andra !trav en ligt lagar och andra 
författningar 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direl<lörens förva ltn ing för A-Ringen AB för 
räkenskapsåret 2015. 

Styrelsens OC/l verl(stäflande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förSlaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust , och 
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om 
förslaget t il l dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst el ler fö rlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
utöver min revision av årsredovisningen granskat 
väsentl iga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkstäl lande direktören är ersättningsskyldig mot bOlaget. 
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med akt iebolagslagen, årsredovisningslagen elier bolags
ordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Utf:alanden 

Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Gislaved den 3 mars 2016 

Mattias Gamlen 
Auktoriserad revisor 



Deloitte 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till ål'sstämman i Gislaved Näringsliv AB 
Organisationsnummer 556661-9861 

Rapp0l't oltl111'sl'cdovi.sningcn 
Vi hm'l'evidemt årsredovisningen for Gislaved NtiringsHv AB 
fö,' I'Hkensknpså,'et 2015-0 l-O l - 2015-12-31. 

Styre/seJ/s och wl'ksltlllande direktörel1s OIlSV(fJ'jiJl' 

ål's/'edovisnhlgeJI 
Det Hl' slyrelsen och verkställande direktören som hm' ansvaret 
föl' alt upprlittn en årsredovisning som ger en l'öltvisnndc bild 
enligt årsredovisningslngca och fUl' den interna kOllll'oll som 
styrelsen och verkstlillunde direktören bedömcl' Il" nödvilndig 
fOl" att upprUtta en årsredovisning som inte innehöllcr 
vHsentliga telaktighetcl', vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på rel. 

Revisorns mlsvar 
Vårt nnsval' Hr att uttala oss om årsredovisningen på gnmdvul 
av vål' revision. Vi har utfart revisionen enligt rntemadonul 
Standards on Audiling och god revisionssed i Svel"ige, Dessa 
stulldardel' kräver att vi följer yrkesetiska kmv samt planerar 
och utmr revisionen ror att uppnå rimlig siikerhct ntt 
årsredovisningen inte innehåller vUsentliga felaktighetcl'. 

En revision innefattar att genom olika dtgttrder inhllmtn 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen, Revisorn väljer vilka åtgUrdel' som ska 
utfaras j bland Ullnat genom att bedöma riskerna llir vUsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som Ur relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen ffil' att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgHrder som är 
lIndumulsenlign med htlnsyn till omstUndigheternu j men inte i 
syfte aU göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll, En t'evision innefattat' också en utvärdering av 
lllldamålscnligheten i de redovisningsprinciper som har anvönts 
och av rimligheten i styrelsens och verkstHllande direktörens 
uppskattllingm' i redovisningen, liksom en utvllrdering av den 
övergripunde presentutionen i årsredovisningen, 

Vi anser att de revisionsbevis vi hal' inhämtat är tillrilckligll och 
öndamålsenliga som grund fOr vara uttalanden, 

Uttalanden 
Enligt Val' uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Gislaved Näringsliv ABs 
finansiella stfiIlning per den 31 december 2015 och av dess 
tinnnsielln resultat fOr året enligt ål'sredovisningslagen, 
Förvaltningsberättelsen är llirenlig med årsredovisningens 
övriga delat'. 

Vi tillstyrket' dtlrfdr att årsstilmman faststtlller 
resultatr1tkningen och balansräkningen, 

Rnpllol't om Ilndl'lI Itrav enligt hlglll' och Rud"1l 
ffl,'fIlUningllr 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi Hven reviderat 
tUl'slaget till dispositioner betrHffnnde bolagets vinst eller 
ffirlust samt styrelsens och verksUillande direktörens 
förvaltning ror Gislaved NHringsliv AB fO)' rHkcnskapsuret 
2015-01-01 - 2015-12-31. 

Styrelsens och verkslä"{/Iule direktörens ansvar 
Det Ur styrelsen som har ansvaret ffir fiirslnget till dispositioner 
beträffhnde bolagets vinst eller fOl'lust, och det 111' styrelsen och 
verkställandc direktöl'en som har ansvaret fo,' tOrvnitningen 
enligt aktiebolagslagen, 

RevisoJ'1ls ans val' 
Vårt ansvar är att med rimlig slIkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fOl'lust och om 
fOrvaltningen på grundval av vål' revision, Vi hol' utllirt 
,'evisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag fOr vått uttalunde om styt'elsens förslog till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förtust hm' vi 
gmnskat om fdrslaget ffi' fdrenligt .med aktiebolugslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvOt'sfrihet hal' vi utövel' 
VUI' revision av årsredovisningcn gnlllskat vllsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget fbI' att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verksttillande direh.16ren iiI' 
ersättningsskyldig mol bolaget, Vi hal' även granskat om någon 
styrelseledamot eller verksUlllandc direktören på atmat sätt hur 
handlat i strid med aktiebolagslagen, fu'sredovisningslagcn eller 
bolagsordningen, 

Vi anser att de revisiollsbevis vi inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund föt, våm uttalanden. 

UUalal1dell 
Vi tillstyrker att ål'ssttlmman disponerat· vinsten enligt fOl'sktget 
i farvaltningsberlitteIsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
vcrksUHlande direktören ansvarsfrihet föl' räkenskapsåret. 



Revisionsberättelse 
Till Styrelsen i Stiftelsen Gislcparken, org.nr 828500-3623 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfölt en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Gisleparken för år 2015. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för 
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens intema 
kontroll En revision innefattar ock.<;å en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och gel' en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2015 oeh av dess finansiella resultat for året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar samt stadgar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning föl' Stiftelsen Gisleparken för år 2015. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som hal' ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på 
grundval av vål' revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet hal' vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen föl' att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tiHl'äcldiga och 
ändamålsenliga som grund föl' våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Gislaved den ,3 /} /:-:-. I ;' ( 

Carl-Gunnar Djerv 

Lekmannarevisor 

Christina Kennethsson 

Auktoriserad Revisor 



FREJS 

Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Stiftelsen Torghuset 
Org.nr 828500-5321 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Torghuset för räkenskapsåret 2015. 

Styrelsens ansvar tör årsredovisningen 

1 (2) 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel . 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision . Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stiftelsen Torghusets finansiella ställning per den 
2015-12-31 och av dess finansiella resultat för .ket enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Stiftelsen Torghuset, Org.nr 828500-5321 

... 



FREJS 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Stiftelsen Torghuset för 
räkenskapsåret 2015. 

Styrelsens ansvar 

2 (2) 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, 
och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. 

Revlsarns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på 
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Smålandsstenar den i ( / ()... 

Staffa ~vbY 
Auktoriserad revisor 

Revisor 

2016 

Barbro Liljedahl 
Revisor 

Stiftelsen Torghuset, Org.nr 828500·5321 



Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Isa bergstoppen, org.nr. 828500-3003 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Isabergstoppen 
för år2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo
visningsiagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den 
auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om 
belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Stiftelsen 
Isabergstoppen för år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt stiftelseiagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår 
granskning funnit att någon ledamot eller verkställande direktör handlat i 
strid med stiftelseiagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen 
enligt god redovisningssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision 
av årsredovisn ingen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det 
finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelseiagen eller 
stiftelseförordnandet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar Uttalande 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma Styrelseledamöterna har inte handlat strid med stiftelseiagen eller 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omstän- stiftelseförordnandet. 
digheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av Hestra den 3 mars 2016 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av ~ 

rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i /- ~ ~ ~/ # _ 
~edovisn~ng~n, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i ~~V,.,e'~.....r-7 ~~ 
arsredovlsmngen. /~P" 

v 
Håkan Sundberg Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga oc 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Auktoriserad revisor 

Utsedd av Gislaveds Kommun 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av 
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen ärförenlig med årsredovisningens övriga delar. 

----~ 

/&aJ7~ 
Klas Qvarnström 

Utsedd av Friluftsfrämjandets 

Region Öst 



r§i1 GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Kommunens revisorer 

Till Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

REVISIONSBERÄTTELSE 2015 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och 
nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens 
bolag/stiftelser. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Revisionens resultat redovisas i bilagan "Arsrapport för kommunens revisorer 
verksamhetsåret 2015". 

Vi vill särskilt lyfta fram att: 

Revisionen under ett flertal år har påpekat att det saknas aktuella ägardirektiv. Vi 
konstaterar att dessa fortfarande inte har färdigställts, vilket vi ser mycket allvarligt 
på. 

Nämndernas prognossäkerhet behöver förbättras, socialnämnden och 
fastighetsnämnden redovisar i årsredovisningen väsentliga avvikelser mot tidigare 
prognoser under året. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Gislaveds kommun i allt väsentligt har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig, dock 
anser vi att den kan utvecklas. 

Gislaveds kommun lever upp till kommunallagens krav på en ekonorni i balans. 



~GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Kommunens revisorer 

Vår samlade bedömning är all god ekonomisk hushållning endast delvis har uppnåtts 
för år 2015. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med ett av 
fullmäktiges två finansiella mål. Måluppfyllelsen gällande kommunfullmäktiges 
övergripande målområde Barns lärande, Staden Gislaved samt Företagsklimat och 
näringslivssalllverkall för år 2015 bedöms som lågt och endast delvis förenlig med 
fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen är i intervallet 57-61 %. Vi ser det som mycket 
angeläget att måluppfyllelsen förbättras . 

Vi bedömer att redovisningen avseende de personalpolitiska målen behöver 
utvecklas för att kunna bedöma måluppfyllelsen. Vi delar i vissa fall inte 
bedömningen att målen uppfylls. När det gäller sjukfrånvaron har denna ökat under 
året till 5,3 %, jämfört med kommunfullmäktiges mål om 4 ,8 %. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2015 godkänns. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
kommunens nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

~~J~ 
Barbro Liljedahl Kjell Claesson 

~[rk~~ 
John-Erik Haraldsson 

Patrik Thur 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Årsrapport för kommunens revisorer verksamhetsåret 2015 
De sakkunnigas rapporter 
Granskningsrapporter lekmannarevisorerna 
Revisionsberättelser bolag/stiftelser auktoriserad revisor 

. ~ .N.M~ 
Sv n Nilsson 

.. Q~~~~'::Jj~ .. ..)o} 
Cathrine Törnberg 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kommunens revisorer har enligt gällande lagstiftning uppdraget att granska 

all verksamhet årligen i kommunen men också uppdraget att granska 

verksamheten i kommunens koncernföretag genom de revisorer och 

lekmannarevisorer, som är valda i dessa.  

Uppdraget har utförts med utgångspunkt från bestämmelser i 

kommunallagen, Gislaveds kommuns revisionsreglemente samt dokumentet 

God revisionssed i kommunal verksamhet. Lekmannarevisionen i de 

kommunala aktiebolagen har därutöver utförts med utgångspunkt från 

bestämmelser i Aktiebolagslagen. Revisionen i stiftelser har utförts med 

utgångspunkt från Stiftelselagen. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att ge en sammanfattande bild av det arbete som 

kommunens revisorer gjort under året. Löpande under verksamhetsåret får 

kommunfullmäktige samtliga avslutade granskningar till sin kännedom. I 

denna rapport framkommer inga slutsatser eller bedömningar utan är enbart 

av informativt syfte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsrapport för kommunens revisorer verksamhetsåret 2015 

april 2016 
Gislaveds kommun 2 av 11 

 

1.3 Revisionsprocessen – metodik 
 

 

 

Revisionen har en revisionsstrategi och utifrån en riskbedömning beslutas 

den årliga revisionsplanen. Revisionsplanen ska ha delar från de fyra olika 

delarna; 

 tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner  

 granska årsredovisning och delårsrapport   

 övergripande ansvarsutövande vilket revisionen främst gör genom de 

överläggningar och studiebesök som löper under året 

 fördjupade projekt som inriktar sig på verksamhet, process och 

funktion 

Övergripande för alla typer av granskningar bedöms den interna kontrollen. 

Vidare görs uppföljningar löpande på tidigare gjorda granskningar.  

Den samlade bedömningen utmynnar i revisionsberättelsen.  

REVISIONSPROCESSEN 

God ekonomisk hushållning 

Riskbedömning 

Revisionsstrategi 

Revisionsplan 

Tillförlitlighet 
- redovisning 
- system 
- rutiner 

 

 

Årsredovisning 

Delårsrapport 

Övergripande 
ansvarsutövande 

Fördjupade 
projekt 
Verksamhet 
Process 
Funktion 

Tillräcklig intern kontroll 

Uppföljning 

Revisionsberättelse 
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2 Verksamhetsåret 2015 

2.1 Riskbedömning 
För att praktiskt kunna hantera revisionens uppdrag, att granska all 

verksamhet årligen, utgår revisionen från en riskbedömning. Denna är 

grunden i bedömningen för vilka områden som skall granskas och vilka 

frågor som ska ställas vid överläggningar. Revisionen har i sin planering 

utgått från den riskbedömning som togs fram under verksamhetsåret 2015. 

Riskbedömningen är ett levande dokument som uppdateras löpande både 

avseende förslag på överläggningspunkter och revisionsprojekt.  Dokumentet 

ett internt arbetsmaterial för kommunens revisorer.  

2.2 Ansvarsutövande 

2.2.1 Överläggningar med representanter för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Som ett ytterligare led i att granska all verksamhet årligen, har 

överläggningar skett med företrädare för kommunstyrelsen och de olika 

nämnderna i kommunen.  

Överläggningar har skett med representanter för följande nämnder under 

året. 

 Kommunstyrelsen  

 Kommunfullmäktige 

 Tekniska nämnden 

 Fastighetsnämnden 

 Fritidsnämnden 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 Bygg- och miljönämnden 

 Socialnämnden 

 Räddningsnämnden 

 Överförmyndarnämnden 
 

Överläggningarna har i första hand skett med nämnds- och 

styrelsepresidierna. Inför överläggningarna har kommunens revisorer 

skickat ut en kallelse/dagordning, där de begärt att nämnderna ska redogöra 

för sin verksamhet och ekonomi med utgångspunkt från; 

 Redovisa hur ni tolkat de mål och de uppdrag som fullmäktige 
beslutat om för er verksamhet, hur ni har konkretiserat dom, dvs 
brutit ner dom till styrsignaler för er verksamhet. Hur ser er plan 
ut för att uppfylla dem?   
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 När uppdaterades nämndens reglemente från fullmäktige? Hur ser 
det ut?  

 Hur säkerställer ni att verksamheten skapar avsedd effekt för de 
medborgare som berörs?  

 Redogör för hur verksamheten har sett ut det senaste året. 
Planeras det för några förändringar den närmaste tiden? 

 Har ni utarbetat någon egen riskanalys för er verksamhet? 
Redogör för utfallet?  

 Hur ser nämndens beredningsorganisations ut exempelvis vilka 
deltar, vem bestämmer vad och varför det ska beredas? 

 Personalsituationen, hur ser sjukfrånvaron ut, vakanser, framtida 
personalförsörjnings frågor etc.? Utifrån medarbetarenkäten som 
gjordes 2013 har en handlingsplan tagits fram, hur tillser ni att 
den följs i er verksamhet?  

 Löpande ekonomisk uppföljning, hur ser den ut och vilka områden 
följs upp? Hur ser prognosen ut för helår 2015? Vilka åtgärder 
vidtas om någon verksamhet avviker från budget? 

 Upphandlingsfrågor är ständigt aktuella, vilken roll och syn har ni 
på upphandling? 

 Hur arbetar ni med intern kontroll, görs årliga riskbedömningar? 
Vilken är er samlade bedömning av intern kontrollen? Vilka 
eventuella åtgärder har vidtagits som resultat från föregående års 
uppföljningar?  

 Ev. verksamhet som är utlagd på extern utförare hur följer ni att 
verksamheten är ändamålsenlig?  

 Vilka är de största utmaningarna för er verksamhet de närmaste 3 
åren respektive 10 åren?  

Specifika frågor som kommunens revisorer noterat utifrån att ha läst 
protokoll och tidigare gjorda överläggningar har även diskuterats. Genom 
dessa överläggningar har kommunens revisorer erhållit bra information och 
konstruktiva diskussioner har förts med nämndspresidierna samt 
kommunstyrelsepresidiet. Minnesanteckningar förs vid överläggningarna 
som används för bedömningar och som underlag för kommande 
överläggningar.  

Kommunens revisorer träffar även kommunfullmäktiges presidium. Där sker 

löpande avrapportering från revisionens arbete vidare erhåller kommunens 

revisorer relevant information om de olika frågor som kommunfullmäktige 

behandlar.  
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2.2.2 Överläggningar med tjänstemän 

Överläggningar har skett med tjänstemän, enligt nedan, enskilt i aktuella 

frågor under året. Med vissa tjänstemän har flera överläggningar skett: 

 Kommundirektör 

 Senior rådgivare 

 Ekonomichef 

 Personalchef 

 Socialchef  

 Räddningschef  

 Barn- och utbildningschef 

 Fastighetschef 

 Bygg- och miljöchef 

 Teknisk chef 

 Fritidschef 

 Kulturchef 

 Upphandlingschef 

 Administrativ chef socialförvaltningen  
 

Genom dessa överläggningar har kommunrevisionen fått bra information 

och konstruktiva diskussioner har förts. Kommunens revisorer har 

dokumenterat erhållen information och förda diskussioner i 

minnesanteckningar.  

2.2.3 Intern kontroll 
Under året har vi tillsammans med kommunens revisorer följt kommunens 

arbete med intern kontroll. Detta har gjorts genom protokollsläsning samt 

vid överläggningarna.   

2.2.4 Protokollsläsning 

Kommunens revisorer har utifrån en intern arbetsfördelning, läst de 

protokoll som upprättats i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de 

olika nämnderna. Avrapportering av väsentligheter från protokollsläsningen 

görs kontinuerligt på revisionssammanträdena och olika uppföljningar har 

gjorts. Dokumentation av väsentligheterna sker löpande.  

2.3 Årsredovisning och delårsrapport 

2.3.1 Delårsrapport 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2015-01-01 – 2015-08-31.  

Granskningens syfte var att ge kommunens revisorer ett underlag för sin 

bedömning om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som 

kommunfullmäktige beslutat. 
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Granskningens revisionsfrågor var följande: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god 
redovisningssed? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige 
fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen 
kommer att uppnås? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige 
fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att 
målen kommer att uppnås? 

Revisionsrapporten ”Granskning av delårsrapport 2015 - Gislaveds 

kommun” har upprättats. 

Revisionsrapporten översändes till kommunfullmäktige tillsammans med 

revisionsutlåtandet delårsrapport 2015-08-31. Vidare översändes 

revisionsrapporten samt missiv till kommunstyrelsen för svar.  

I utlåtandet gjordes följande bedömningar av kommunens revisorer: 

 Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den 

kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

 Balanskravet inte kommer att uppfyllas enligt prognosen. 

 Vi bedömer att resultatet enligt prognosen inte är förenligt med de 

finansiella mål som fullmäktige beslutat.  

 Vi kan inte göra någon bedömning huruvida fullmäktiges mål för 

verksamheten kommer att uppnås eller inte för år 2015. Detta 

eftersom flertal av styrmåtten först utvärderas i samband med 

årsredovisningen och ingen prognos om styrmåtten uppnås eller inte 

uppnås lämnas för dessa.  

Nämnderna prognostiserar en samlad avvikelse för år 2015 på -19,2 mnkr, 

vilket är en försämring med 2,9 mnkr jämfört med prognosen avlämnad per 

mars. I delårsrapporten redovisas inte om några åtgärdsplaner har beslutats 

eller kommer att tas fram med anledning av nämndernas underskott. Vi ser 

det som angeläget att nämnderna håller tilldelad budget och att 

åtgärdsplaner upprättas vid underskott och att dessa realiseras och får 

önskad effekt. Vi anser att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för att kommunens samlade ekonomi 

ska komma i balans. Kommunstyrelsen bör sedan regelbundet följa upp att 

åtgärdsplanerna realiseras och får önskad effekt. 
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2.3.2 Årsredovisning 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning av 

kommunens årsredovisning och bokslut för år 2015. Granskningen har 

utförts med utgångspunkt från väsentlighet, genomförda riskbedömningar 

och den granskning, som genomförts löpande under året och tidigare år. 

Kommunens ekonomichef har lämnat information om bokslutet för år 2015 

till kommunens revisorer.  

Revisionsrapporten ”Granskning av årsredovisning år 2015 - Gislaveds 

kommun” har upprättats. I revisionsrapporten har de sammanfattande 

bedömningar, synpunkter och iakttagelser, som framkommit vid 

granskningen redovisats. 

Granskningen har besvara följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med 

verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och 

ekonomiska ramar. 

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i 

enlighet med balanskravets regler? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige 

beslutat avseende god ekonomisk hushållning?  

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 

följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten tillsammans med 

2015 års revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Revisionsrapporten 

samt missiv har vidare överlämnats till kommunstyrelsen för svar.  

I utlåtandet gjordes följande bedömningar av kommunens revisorer: 

 Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit 

tillräcklig, dock anser vi att den kan utvecklas. 

 Vår samlade bedömning är att god ekonomisk hushållning endast 

delvis har uppnåtts för år 2015. Vi bedömer att resultatet enligt 

årsredovisningen är förenligt med ett av fullmäktiges två finansiella 

mål. Måluppfyllelsen gällande kommunfullmäktiges övergripande 

målområde Barns lärande, Staden Gislaved samt Företagsklimat och 
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näringslivssamverk för år 2015 bedöms som låg och endast delvis 

förenlig med fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen av fullmäktiges tre 

övergripande målområden är i intervallet 57-61 %. Vi ser det som 

angeläget att måluppfyllelsen förbättras.  

 Vi bedömer att redovisningen avseende de personalpolitiska målen 

behöver utvecklas för att kunna bedöma måluppfyllelsen. Vi delar i 

vissa fall inte bedömningen att målen uppfylls. När det gäller 

sjukfrånvaron har denna ökat till 5,3 % år 2015, jämfört med 

kommunfullmäktiges mål om 4,8 %. 

2.4 Fördjupade revisionsprojekt 
2.4.1 Granskning av elevers måluppfyllelse i gymnasieskolan   

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning av 

elevers måluppfyllelse i gymnasieskolan.  

Granskningen besvarade följande revisionsfråga: 

Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att gymnasieskolans arbete 

med att få eleverna att nå kunskapsmålen är ändamålsenligt? 

Revisionsrapporten ”Granskning av elevers måluppfyllelse i 

gymnasieskolan” upprättades. 

Kommunens revisorer översände rapporten till barn- och 

utbildningsnämnden för beaktande och till kommunfullmäktige för 

kännedom. 

Den sammanfattande bedömningen blev att barn- och utbildningsnämnden i 

huvudsak säkerställer att gymnasieskolans arbete med att få eleverna att nå 

kunskapsmålen är ändamålsenligt. 

2.4.2 Granskning av upphandling  
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning av 

upphandling avseende Gislaveds kommun, Gislaveds Energi och 

Gislavedshus.   

Granskningen besvarade följande revisionsfråga: 

 Har Kommunstyrelsen säkerställt att organisationen för 

genomförandet av upphandlingar är ändamålsenlig? 

 Har bolagens styrelser säkerställt att organisationen för 

genomförandet av upphandlingar är ändamålsenlig 

Revisionsrapporten ”Granskning av upphandlingsorganisation” upprättades.  
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Revisionsrapporten översändes till kommunstyrelsen och bolagsstyrelserna 

med begäran om svar och kommunfullmäktige för kännedom. 

Den sammanfattande bedömningen blev att kommunstyrelsens och 

bolagsstyrelsernas organisation för genomförandet av upphandlingar delvis 

är ändamålsenlig.  

2.4.3 Granskning av missbruksvården  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC 

under året genomfört en granskning av missbruksvården.  

Granskningen besvarade följande revisionsfrågor: 

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

 Har socialnämnden en ändamålsenlig vårdkedja inom 
missbruksvården? 

Revisionsrapporten ” Granskning av missbruksvården” upprättades. 

Revisionsrapporten översändes till socialnämnden för begäran om svar och 

till kommunstyrelsen och fullmäktige för kännedom. 

Den sammanfattande bedömningen var att nämnden i alla delar inte har en 

tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av missbruksvården. Inom 

organisationen 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 parterna. Så är det inte fullt ut i 

praktiken idag. 

2.4.4 Granskning av intern kontroll i kommunens centrala 
löneprocess  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC 

genomfört en granskning av den interna kontrollen i kommunens centrala 

löneprocess. 

Granskningen besvarade följande revisionsfråga: 

Innehåller löneprocessen ändamålsenliga och effektiva kontroller för att 

stödja verksamheten och ge en tillräcklig intern kontroll? 

Revisionsrapporten ”Granskning av intern kontroll i kommunens centrala 

löneprocess” upprättades. Revisionsrapporten översändes till 

kommunstyrelsen med begäran om svar och kommunfullmäktige för 

kännedom. 
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Den sammanfattande bedömningen var att löneprocessen innehåller kontroller 

men att de kontroller som finns inte är tillräckliga för att kontrollmiljön skall 

bedömas som ändamålsenlig.  

2.4.5 Granskning av grundmaterialet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC 

genomfört en granskning av grundmaterialet. 

Syftet med granskningen var att säkerställa att grundmaterialet håller en 

tillfredställande kvalitet vilket säkerställer att räkenskaperna ger en 

rättvisande bild.   

Ett revisions PM upprättades – granskning av grundmaterialet. 

Revisions PM:et översändes till kommunstyrelsen och till fullmäktige för 

kännedom. 

Den samlade revisionella bedömningen är att grundmaterialet håller en 

tillfredställande kvalitet.   

2.5 Samordnad revision och lekmannarevision i 
de kommunala koncernföretagen 

Kommunens revisorer har uppdraget att granska verksamheten i 

kommunens koncernföretag genom de lekmannarevisorer och revisorer, som 

är valda i dessa.  

Lekmannarevisorerna avlämnar granskningsrapporter för respektive företag 

och revisorerna i verksamhetsstiftelserna avlämnar revisionsberättelser i 

samband med avlämnandet av revisionsberättelse för kommunen för år 

2015. 

Under året har särskilda granskningar genomförs gällande Gislavedshus AB 

och Gislaveds Energi AB gällande upphandlingsprocessen (omnämnts 

tidigare).  

Lekmannarevisorerna har under året träffat respektive styrelse för 

överläggningar.  

Efter slutrevisionen för år 2015 kommer kommunens revisorer att upprätta 

planer för 2016 års lekmannarevision.  

2.6 Samarbete med andra kommuners revisorer 
och regionensrevisorer 

Under 2015 har ingen gemensam granskning genomförts med andra 

kommuners revisorer. Gemensam överläggning har genomförts med 
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revisorerna i Gnosjö kommun när det gäller räddningsnämnden.  

Erfarenhetsutbyte har under året skett med kommunrevisorerna i 

Jönköpings län samt med Region Jönköpings revisorer.   

2.7 Sekreterarskap för kommunens revisorer 
samt rådgivning och stöd 

Under året har PwC haft uppdraget, som sakkunnigt biträde för kommunens 

revisorer. Detta har bl.a. inneburit administrera kallelser och material till 

revisionssammanträden, förberett överläggningar med nämnder, enskilda 

tjänstemän och studiebesök. Minnesanteckningar samt medverkat vid 

upprättande av olika skrivelser. 

På uppdrag av kommunens revisorer har sakkunnigt biträde löpande under 

året undersökt olika frågeställningar, som efter hand uppkommit. 

Nämnders och styrelser protokoll har genomgåtts i den utsträckning, som 

erfordrats för genomförande av de olika granskningarna. 
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1. Sammanfattning 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsaldigen lämnar upplysning om 
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller laaven på rättvisande 
räkenskaper och är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att 
Gislaveds kommun i allt väsentligt följer vad som anges i Kommunal 
redovisningslag (KRL) och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). Vi har dock noterat några avvikelser, dessa redovisas i avsnittet 
"Tilläggsu pplysningar". 

Vi bedömer att Gislaveds kommun lever upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). Kommunen har inget negativt resultat att återställa. 

Kommunen redovisar ett resultat på +24,9 mnkr jämfört med +10,6 mnh 
föregående år. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 2,4 % (2,0 %) och 
skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 3,3 % (1,1 %). Exlduderas 
jämförelsestörande poster har nettokostnaderna istället ökat med 3,3 % 

Kommunstyrelsen gör den bedömningen att kommunen för år 2015 har en god 
ekonomisk hushållning. Sammantaget gör vi den bedömningen att Gislaveds 
kommun endast delvis uppfyller god ekonomisk hushållning. Gislaveds kommun 
uppfyller ett av fullmäktiges två finansiella mäl för god ekonomisk hushållning. 
Soliditeten uppgår till 68,8 % och understiger målvärde 73 %. Måluppfyllelsen 
gällande kommunfullmäktiges övergripande målområde Barns lärande, Staden 
Gislaved samt Företagsklimat och näringssamverk för år 2015 bedöms som lågt 
och endast delvis förenlig med fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen är i intervallet 57-
61 %. Vi ser det som angeläget att måluppfyllelsen förbättras. 

Vi ser oroande på resultatet från indikatorerna avseende Barns lärande och 
Företagsklimat och näringslivssamverkan där trenden och/eller jämförelse med 
medelvärdet för riket är negativt för 2015. 

Vi bedömer att redovisningen avseende de personalpolitiska målen behöver 
utvecldas för att kunna bedöma måluppfyllelsen. Vi delar i vissa fall inte 
bedömningen att målen uppfylls. När det gäller sjukfrånvaron har denna ökat från 
3,9 % år 2011 till 5,3 % år 2015, jämfört med kommunfullmäktiges mål om 4,8 %. 
Tillräcldig redovisning kring struktursatsning gällande löneökning sker inte. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för 
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare 
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings
nämndens normering. 

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 
årsredovisningens upprättande. 

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas 
på det sätt som fullmäktige bestämmer. 

2.2. Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu
nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning
en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas 
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inId. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveclding, efterlevna
den av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 
för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av 
resultatsammanställning för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten 
omfattas inte av denna granskning. 

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt 
nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. 
Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den 
presenteras i årsredovisningen 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne
håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt 
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att 
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. 
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att 
andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en 
granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 
tillräcldig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med 
kommunens ekonomienhet. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med 
utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 
och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards onAuditing). 
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför 
tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas 
i årets revisionsplan. Gransirningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranslming, gransirning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall 
registeranalys. 

Vår gransirning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2016-04-01. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2016-

04-06 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2016-04-28 . 

Rapportens innehåll har sakgranskats av berörda tjänstemän. 

Revisionskriterier 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 
kap 18 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige. 

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen 

• Kommunal redovisningslag 
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• Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning 

• Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 
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3· 
3·1. 

3.1 .1 . 

Granskningsresultat 

Vel'ksamhetens ulfa" , finansiering och 
elwnomiska ställning 
Förvaltningsbe7'ättelse 

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
överensstämmer med lcraven i KRL. 

Analys och rättvisande bedömning avekonOlni och ställning 
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. 
Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecldas de närmaste 
åren. 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en 
utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. I förvaltningsberättelsen 
återfinns en utvärdering som tar sin utgångspunkt i den så kallade RK-modellen. 
Redogörelsen struktureras utifrån de fyra finansiella aspekterna resultat, kapacitet, 
risk och kontroll. Analys görs även ur ett koncernperspektiv. Analysen i form av 
nyckeltal och ekonomiska begrepp redovisas på ett informativt och lättillgängligt 
sätt. Redovisningen över olika tidsperioder ger en god bild av utvecldingen. 

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 2,4 % (2,0 %) och skatteintäkter och 
generella statsbidrag hal' ökat med 3,3 % (1,1 %). Exlduderas jämförelsestörande 
poster har verksamhetens nettokostnader istället ökat med 3,3 %. 

Soliditeten, exldusive pensionsåtaganden intjänade före 1998 uppgår till 68,8 %, en 
minskning med 1,4 procentenhet sedan föregående bokslut. Inlduderas 
pensionsåtaganden intjänade före 1998 (upptagna som ansvarsförbindelse) uppgår 
soliditeten till 27,9 %. Här har en förbättring skett med 2,4 procentenheter sedan 
föregående bokslut. 

Händelser av väsentlig betydelse 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och 
delvis efter räkenskapsåret. 

Förväntad utveckling 
I förvaltningsberättelsen återfinns ett avsnitt rubricerat "Framtid" där det redovisas 
att kommunens utmaning under den kommande planeringsperioden blir att klara 
de finansiella målen samtidigt som det finns behov av stora investeringar. I 
årsredovisningen redovisas även krav på omstruktureringar av verksamheten 
motsvarande 30 mnkr. 
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I nämndernas verksamhetsberättelser återfinns även ett avsnitt med samma rubrik 
där nämndernas förväntade utveckling kommenteras. 

Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill 
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 
åldersindelad. Sjukfrånvaron har ökat sedan föregående år och uppgår nu totalt till 
5,3 % (4,9 %), en ökning med 8 %. Al1delen långtidssjukfrånvaro har minskat och 
uppgår till 50 % (55 %). 

Antalet årsarbetare har ökat från 2 316 (2014) till 2 420 (2015) . 

Gemensam förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen omfattar till viss del en beskrivning av den samlade 
kommunala verksamhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi 
och verksamhet i koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2. I övrigt redovisas 
upplysningar om koncernbolagen i årsredovisningen under avsnitt Koncernbolag 
och stiftelser. 

Pensionsredovisning 
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions
förpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges 
föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel. 

Upplysningar har även lämnats i årsredovisningen om särskild avtalspension och 
visstidspensioner i enlighet med RKR 2.1. Antalet personer med särskilda 
pensionsavtal framgår av not 16. 

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och 
uppföljning av verl{samheten 
I årsredovisningen finns ett avsnitt benämnt "Vad tycker invånarna om 
kommunen". Enligt redovisningen deltar Gislaveds kommun i Sveriges Kommuner 
och Landstings undersölming "Kommunens kvalitet i korthet". I nämnda 
undersökning jämförs Gislaveds kommun med merparten av Sveriges kommuner 
inom områdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet 
och effektivitet. Jämförelsen kan användas som ett sätt att utveckla kommunens 
verksamhet för att få en god ekonomisk hushållning. Flertalet av områdena 
uppvisar negativa avvikelser mot genomsnittet för Sveriges kommuner. 

I årsredovisningen redovisas även kommunens arbete med intern kontroll. 
Kommunstyrelsen bedömer att det inte finns några oroväckande signaler i den 
internkontroll som har gjorts avseende 2015 även om det finns negativa 
kontrollsvar. Det beskrivs att åtgärdsplaner har tagits för kontrollmoment med 
negativa resultat. 

6 av 14 
PwC 



När det gäller kommunstyrelsens uppsiktsplikt beskrivs att respektive 
bolag/stiftelse i koncernen bedrivit verksamhet, förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Kommunstyrelsens uppsikt har skett genom överläggningar med bolagen, 
rapportering av årsredovisning, kommunstyrelsens möjlighet till inspektionsrätt 
samt styrelsens egna bedömningar om verksamheten är förenlig med bolagsordning 
och de kommunala befogenheterna. 

3 .1.1.2 . Investeringsreclovis ning 
Arets investeringar uppgår till 69,8 mnkr (177,8 mnkr) jämfört med budgeterade 
134,2 mnkr en utnyttjandegrad på 52 %. De största enskilda investeringarna avser 
Nordinskolan, Glashuset, läsplattor och räddningsfordon. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
årets investeringar. 

Vi anser att redovisningen kring avvikelser mot budget tydligare behöver redovisas. 
Fastighetsnämnden redovisar en budgetavvikelse motsvarande 41,9 mnkr, orsak till 
avvil<elsen redovisas varken i förvaltningsredovisningen eller i nämndens 
återrapportering till kommunfullmäktige. 

Drift reclovisning 
Nedan lämnas nämndernas driftredovisning för åren 2014 och 2015, budget 2015, 

budgetavvikelse 2015 samt lämnad prognosavvikelse per augusti: 

Driftredovisning per nämnd, mnkr Utfall 2014 Utfall 2015 Budget Prognos Budget 
2015 av. Aug av. 2015 

Kommunstyrelsen -68,0 -90,2 -92,9 1 4,1 2,7 
Barn- och utbildningsnämnden -696,3 -723,7 -727,1 -4,2 3,4 
Socialnämnden -557,3 , -562,1 -561,0 -23,6 -1,1 

Räddningsnämnden -30,5 -30,1 -31,5 0,5 1,4 
Tekniska nämnden -43,7 -40,4 -41,4 0,0 1,0 
Bygg- och miljönämnden -10,9 -10,9 -11,3 0,9 0,4 
Fritidsnämnden -35,2 , -35,7 -37,6 -0,2 1,9 
Kulturnämnden -25,4 -27,9 -28,7 0,1 0,8 
Fastighetsnämnden 5,8 17,9 0,0 3,8 17,9 
Överförmyndarnämnden -2,3 -2,9 ' -2,6 -0,6 1 -0,3 
Su mma -1463,8 -1506,0 -1 534,1 -19,2 28,1 

I årsredovisningen, för respektive nämnd lämnas kortfattad driftredovisning för 
samtliga nämnder. 

När det gäller prognostiserad avvikelse redovisas en differens om netto på 47,3 

mnkr mellan prognos avlämnad per augusti månad och årets resultat. 
Huvudsaldiga avvikelser utgörs av bland annat: 
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Fastighetsnämnden redovisar en budgetavvikelse på 17,9 mnkr. Överskottet 
förldaras av högre intäkter såväl interna som externa. Kostnaderna redovisar en 
budgetavvikelse med 9 mnkr och beror på mindI'e planerat underhåll. 

Socialnämnden uppvisar en budgetavvikelse på -1,1 mnkr. Verksamhet fFG 
flyktingverksamhet redovisar en positiv avvikelse på 804 mnkr medan 
Funktionshinder och stöd redovisar en budgetavvikelse på -11,6 mnkr. 
Förbättringen mellan prognos avlämnad per augusti och årsredovisningen beror på 
högre intäkter från Migrationsverket. Under året har även socialnämnden tillfölts 
4,3 mnkr avseende avsatta medel flyktingfond. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar totalt ett överskott mot budget på 
3,3 mnkr. Verksamhetförslcola,pedagogisk omsorg,Jörskoleklass ochfritidshem 
redovisar ett underskott, -304 mnkr och beror på ökat antal barn i förskolan och 
fritidshem. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott mot budget på 2,3 mnkr och 
beror på ökade statsbidrag gällande SFI samt svårigheter med reluytering. 
Gemensam verksamhet redovisar ett överskott på 2,1 mnkr och beror på lägre 
kostnader för skolskjuts, ej fördelade fastighets åtgärder och lägre 
personalkostnader gällande personalpoolens verksamhet. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. 

Vi bedömer att fastighetsnämndens och socialnämndens prognoser under året inte 
varit tillfredställande. Konsekvenserna av att inte underhålla kommunens 
fastigheter enligt budget kan på längre sikt få stora konsekvenser. 

3.1 .2 . Balanslcl'av 
Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer i kommunens bedömning av om att balanskravet har uppfyllts. 
Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4 
kapitlet i kommunal redovisningslag. 

God ekonomisk hushållning 
Bedömning och iakttagelser 
Gislaveds kommuns styrmodell utgår från fullmäktige beslutad vision. Till visionen 
är det framtaget tre stycken prioriterade områden. Till detta finns det två finansiella 
mål samt två personalpolitiska mål. 

I dokumentet "Mål & Budget 2015- 2019" anges att god ekonomisk hushållning 
innebär för Gislaveds kommun att: 

PwC 

• verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de övergripande och 
konkretiserade målen 

• de finansiella målen uppnås 
• som en attraktiv arbetsgivare uppnå de personalpolitiska målen 
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I årsredovisningen finns det en uppföljning av målen ur samtliga perspektiv. 
Kommunstyrelsens samlade bedömning är aU god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts. 

Kommunstyrelsen gör den bedömningen att kommunen för år 2015 har en god 
ekonomisk hushållning. Sammantaget gör vi den bedömningen att Gislaveds 
kommun endast delvis uppfyller god ekonomisk hushållning. Vår bedömning 
grundar sig på nedan redovisning Finansiella mål och Målför verksamheten samt 
Personalpolitiska mål. 

3·1.3·1. Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som 
fastställts i mål och budget 2015-2019. 

Finansiella mål, fastställda av Utfall 2015 

fulhnäl<tige i budget 2015 

Resultatnivån under 
femårsperioden 2015- 2019 ska 
uppgå till i genomsnitt minst 15 

mnkr per år. 

Soliditeten (exid. pensionsskuld) 
för perioden 2015-2019 ska, som 
genomsnitt, inte vara lägre än 73 
procent. 

Bedönming och iakttagelser 

Ärets resultat blev +24,9 mnla. 
Utifrån att resultatet för åren 2016 -

2019 följer den av 
Kommunfullmäktige antagna 
budgeten 2016 - 2019 är det 
genomsnittliga resultatet för 
närvarande +17,0 mnla för denna 
period och målet är därmed uppnått. 
Detta förutsätter däremot att det görs 
budgetanpassningar from är 2017 

med 30 mnla. 

Soliditeten sjönk till 68,8 % och ligger 
därmed under det finansiella målet 
och målet är inte uppnått för år 2015. 

Kommunens finansiella mål gäller för 
en femårsperiod (2015-2019) samt 
den upparbetade soliditeten för 
tidigare år. 

KS bedömning av 
måluppfyllelse 

Målet har uppnåtts. 

Målet har inte 
uppnåtts. 

Vi instämmer i bedömningen att ett av fullmäktiges två finansiella mål har 
uppnåtts. 

3.1.3.2. Mål för verksamheten 
Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade områden Barns lärande, Staden 
Gislaved samt Företagsklimat och näringssamverkan. Därutöver har 
kommunfullmäktige fastställt konkretiserade mål (inriktningarna) som är 
förväntningar eller krav på hur nämndernas tilldelade resurser ska riktas. 
Kommunstyrelsen samt nämnderna har därefter beslutat om nämndsmål samt 
styr mått som ska resultera i att de konkretiserade samt övergripande målen 
uppnås. I budget anges även kommunövergripande indikatorer som ska ge en 
fingervisning på måluppfyllelsen avseende de tre prioriterade områdena. 
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De övergripande målen och indikatorerna redovisas och följs upp i 
årsredovisningens inledande del. Måluppfyllelsen för de kommunövergripande 
målen och indikatorerna mäts i årsredovisningen med hjälp av de underliggande 
målnivåerna. Respektive nämnd/styrelse redovisar i nämndsredovisningen resultat 
för de övergripande målen som är beslutade för respektive verksamhet. Styrmåtten 
syftar till att nå de övergripande målen. Nedan redovisas måluppfyllelsen per 
målområde samt antal styrrnått för kommunen. 

Övergripande mål 

Barns lärande 

Staden Gislaved 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Måluppfyllelse 
2015 

60,9% 

57,5% 

59,3 % 

Antal styrmätt 

69 

80 

27 

Flertalet av kommunfullmäktiges indikatorer redovisar ett sämre resultat än 
medelvärdet för Sveriges kommuner eller en negativ utveckling över tid. 

3.1.3.3. Personalpolitiska mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens personalpolitiska mål som 
fastställts i mål och budget 2015-2019. De personalpolitiska målen är: 

• Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som en 
attraktiv arbetsgivare. 

• Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet 

I redovisningen beskrivs att de personalpolitiska målen har god måluppfyllelse. 
Vissa mål löper på flera år utifrån viljeinriktningen i mål och budget 2015-2019. I 
övrigt hänvisas till avsnittet "Personalekonomisk översikt och analys" samt till 
Personalbokslutet. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att måluppfyllelsen för år 2015 är låg och endast delvis förenlig med 
fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen av fullmäktiges tre övergripande målområden är i 
intervallet 57-61 %. Vi ser det som angeläget att måluppfyllelsen förbättras. Likt 
tidigare år anser vi att redovisningen behöver utvecldas med en beskrivning kring 
vilka åtgärder som görs för att nå målen. Detta gäller både på en övergripande nivå 
samt på nämndsnivå. 

Vidare bedömer vi att redovisningen behöver utvecldas. Det går enligt vår mening 
inte utifrån lämnad information i årsredovisningen att utläsa målbedömningen för 
underliggande styrrnått. Vi bedömer att en försvårande orsak är att flertalet av 
nämndernas styrrnått inte är mätbara och målsatta. Detta innebär att bedömningen 
i flera fall baseras på genomförda aktiviteter. Vi bedömer att det finns en risk att 
den egna bedömningen av måluppfyllelsen därigenom kan bli missvisande. 
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Vi ser oroande på resultatet från indikatorerna avseende Barns lärande och 
Företagslclimat och näringslivssamverlcan där trenden och/eller jämförelse med 
medelvärdet för riket är negativt för 2015. 

Vi bedömer att redovisningen avseende de personal politiska målen behöver 
utvecklas för att kunna bedöma måluppfyllelsen. Vi delar i vissa fall inte 
bedömningen att målen uppfylls. När det gäller sjukfrånvaron har denna ökat från 
3,9 % år 2011 till 5,3 % år 2015, jämfört med kommunfullmäktiges mål om 4,8 %. 
Tillräcklig redovisning kring struktursatsning gällande löneökning sker inte. 

Nämnde1'11as redovisning av sitt uppdrag 
Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina 
uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna 
för den. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att nämndernas redovisningar innehåller redovisning av utfallet av 
årets verksamhet i förhållande till fastställda mål och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 

3.2 . 

3.2 .1 . 

Rättvisande räl~enskaper 
Resultaträkning 

Resultaträkningen redovisar utfallet för åren 2014 och 2015. Uppgifterna är 
kompletterade med nothänvisningar. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt 
väsentligt rättvisande bild av årets resultat. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år samt prognos 
lämnad i samband med delårsrapport: 

Resultau'ä kning mnJc, · Utfall Utfall Öknj min % PJ'ognas Budget Budget 
2014 2015 augusti avv 

Verksamhetens intäkter 318.3 367.9 16% - 300,0 67.9 
Verksamhetens kostnader -1686,6 -1761,4 4% - -1 729,6 -31,8 
Avskrivningar -75,5 -85,3 13% -76,0 -81,1 -4,2 
Ver'ksamhe t'ens nettokostnader' -1443,7 -1478,8 2% -1 513,1 -1510,7 31,9 
!luruv jä m[dre!seslöra nde poster 1,1 13,3 
Skatteintäkter 117°,1 1212,0 4% 1212,4 1216,5 -4,5 
Generella statsbidrag 282,0 288,6 2% 289,4 294,1 -5,5 
Finansiella intäkter 3,1 4,7 52% 3,5 4,0 0,7 
Finansiella kostnader -0,8 -1,6 100% -0.4 -2 ,4 0,8 
Arets l'esul ta t 10,6 24,9 135% -8,2 1,5 23,4 

• Kommunen redovisar ett resultat på 24,9 mnlu' jämfölt med 10,6 mnkr 
föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till +2304 mnkr. 
Jämförelsestörande poster uppgår netto till 13,3 mnkr avseende 
återbetalning av AF A 13 mnlu- och reavinster på 3 mnkr samt utrangeringar 
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2,7 mnkr. Verksamhetens intäkter och kostnader avviker från budget och 
beror till stor del på ökad ersättning från Migrationsverket samt ökade 
kostnader för mottagandet av flyktingar. Både generella statsbidrag och 
skatteintäkter har ökat, trots detta redovisas en budgetavvikelse med -4,5 
mnkr respektive -5,5 mnkr. 

• Gislaveds kommun har fått tillfälligt statsbidrag föra att hantera den 
rådande flyktingsituationen. Totalt uppgår statsbidraget till 34,5 mnkr. 
Kommunen avviker från RKR:s yttrande gällande hur statsbidraget bör 
redovisas. Enligt RKR bör inkomsten periodiseras antingen med en jämn 
fördelning fr.o.m. december 2015 eller från den månad 2015 när man 
bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen började öka i betydande 
omfattning t .o.m. 2016. Kommunen har inte intäktsfört någon del av 
statsbidraget under 2015. Kommunens resultat för 2015 borde därmed varit 
minst 2,7 mnkr högre. 

• Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s 
decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Prognos för 
slutavräkning 2015, beräknas bli positiv 43 kr/ invånare (+1,2 mnkr) . 
Differens mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten 
för 2014,uppgår till -78 kr/ invånare (-2,2 mnkr) . Efter bokslutets 
upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari som inte avviker 
från prognos lämnad i december. 

• Avskrivningarna har ökat och beror på högre investeringstakt under tidigare 
år. 

• Verksamhetens nettokostnader har ökat med 2,4 % (2,0 %) och 
skatteintäkter och generella statsbidrag hal' ökat med 3,3 % (1,1 %). 
Verksamhetens kostnader samt avskrivningar har ökat med 4,8 %, varav 
personalkostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter ökat med 5,9 % och beror 
dels på löneökning och fler arbetade timmar. Antalet årsarbetare hal' ökat 
från 2 316 (2014) till 2 420 (2015). 

3.2.2. Balansräkning 
Balansräkningen redovisar utfallet för 2014 och 2015. Uppgifterna kompletteras 
med nothänvisningar 

Bedönming och iakttagelser 
Vi bedömer att balansräkningen i huvudsak ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital. Balansräkningen är uppställd enligt KRL och 
omfattar tillräckliga noter. Bilagor och specifikationer finns i tillräcldig omfattning. 

Nedan har vi kommenterat några väsentliga poster: 

PwC 

• Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av 
kommunens materiella anläggningstillgångar (RJ<R 11,4). Under året har 
kommunen påbörjat för fastighetsinvesteringar som avslutats under 2014. 
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• Avsättning för återställning av deponi redovisas om 18,8 mnkr gällande 
Mossarpsdeponin vilket är oförändrat sedan år 2014. En strategi har 
presenterats för Länsstyrelsen. Enligt RKR ska avsättning till deponi 
uppdateras per balansdagen av extern part och även nuvärdesberäknas. 
Skälet till att detta inte är gjort är att Länsstyrelsen ännu inte lämnat besked 
och att det därav inte kan göras några faktiska beräkningar. Enligt uppgifter 
kommer kommunen under 2016 att genomföra provtagningar. Under 
hösten 2017 kommer beslut om täckning tas och först då görs en 
kostnadsberäkning som kan komma att påverka avsättningens storlek. 
Därutöver finns det 32 nedlagda avfallsdeponier inom kommunen. Här 
krävs undersökningar för att bedöma ifall det förekommer föroreningar som 
behöver åtgärdas. Enligt uppgifter kommer sannolikt några av dessa att 
kräva extra täclming. Vissa kanske till och med måste saneras, vilket i så fall 
kommer att medföra ökade kostnader då inga statsbidrag utgår för sanering 
av gamla kommunala deponier. Hänsyn till detta har inte tagits i 
kommunens balansrälming. 

• SIcuIderna har ökat med 49 mnkr och beror i huvudsak på att kommunen 
utökat sin sina långfristiga skulder med 30 mnkr. 

• Avsättningar för pensioner redovisas i enlighet med bestämmelserna i den 
kommunala redovisningslagen vilket medför att pensionsförmåner 
intjänade före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. 

• Under 2015 har rättning av tidigare fel gällande anläggningsregistret skett 
gällande fastigheter, vars markvärden ej tidigare har bokförts. Denna 
rättelse har ökat det egna kapitalet med ca 20 mnkr. 

3.2.3. Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen redovisar utfallet för åren 2014 och 2015. Uppgifterna 
kompletteras med nothänvisning. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves
teringar. Noter finns i tillräcklig omfattning. Överensstämmelse finns med 
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. 

Sammanställd redovisning 
Gislaveds kommunkoncern omfattar Gislaveds kommun, AB Gislavedshus, Gislaved 
Energi AB och Stiftelsen Isabergstoppen. Övriga företag i koncernen har en 
omsättning och omslutning som understiger 2 % av kommunen skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Den sammanställda redovisningen redovisar utfall för 2014 

och 2015. Resultatet för koncernen uppgår för 2015 till 49,1 mnkr (38,0 mnkr). Den 
sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen i allt väsentligt ger en helhetsbild 
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av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden, samt att KRLs krav uppfylls 
såväl avseende KRL 8:1 som RKR 8.2. 

I årsredovisningen redovisas både kommunens och den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys tillsammans 
på ett uppslag. Konsolideringen av underliggande enheter har beskrivits på ett 
korrekt sätt och samtliga väsentliga interna poster för 2015 har eliminerats. 
Kassaflödesanalysen innehåller inte tillräcldiga upplysningar avseende 
justeringsposter. 

Vi rekommenderar att förvaltningsberättelsen kompletteras med uppgifter om bl.a. 
information om ägartillskott, koncernbidrag, utdelning, försäljning, borgen etc. 

Tilläggsupplysningar 
Bedönming och iakttagelser 
Under rubriken "Redovisningsprinciper" uppges att årsredovisningen är upprättad i 
enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR). 

Bedönming och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar i allt väsentligt uppfyller 
KRL:s krav och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, dock har 
kommunen inte följt följande rekommendationer: 

• Enligt RKR:s rekommendation 10.2 ska för varje slag av avsättning och 
ansvarsförbindelse en kortfattad beskrivning lämnas avseende; 
uppskattning av dess finansiella effekt, indikation om osäkerheterna 
beträffande beloppet eller tidpunkten för utbetalningar samt möjligheten att 
eventuell gottgörelse erhålls samt att avsättningen ska nuvärdesberälmas. 

• RKR 13:2, Redovisning av hyres-jleasingavtal. Kommunen redovisar att 
samtliga leasingavtalldassificerats som operationell leasing. 

• Exploateringsredovisningen sker inte enligt god redovisningssed avseende 
ldassificering och värdering av tillgångar. 

• Enligt RKR 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder 
ska kommunen lämna särskilda upplysningar. Vi anser att redovisningen 
kompletteras med vilken betydelse finansiella tillgångar och finansiella 
skulder har på kommunens resultat och finansiella ställning. Risker 
härrörande från finansiella tillgångar och finansiella skulder som 
kommunen är exponerad för, samt hur kommunen hanterar riskerna. 

2016-0 4-12 

Projektledare/uppdragsledare 
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tt!GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Till årsstämman i Business Gnosjöregionen AB 
Organisationsnummer 559013-1917 

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

Granskningsrapport för år 2015 
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Business 
Gnosjöregionen AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda 
ägardirekti v. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig. 

John-Erik Haraldsson 

A v kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor 



Till fullmäktige i Gislaved kommun 
Org nr 212000-0514 

Till årsstämman i Gnosjöregionens Näringslivsråd 
Org nr 802492-4568 

Granskningsrapport för år 2015 

Jag, av fullmäktige i Gislaved kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
Gnosjöregionens Näringslivsråds verksamhet. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och internkontroll och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens 
revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund får bedömning och 
prövning. 

Bolagets auktoriserade revisor har informerat mig om genomförd granskning av bolagets 
redovisning och årsredovisning för 2015. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit 
tillräcklig. 

Gislaved 2016-03-16 

0- ~Ih 6/ t1H#rh--C J~~n-Erik Haraldsson 



'I GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Revisions PM: Granskning av grundmaterialet 

Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

Gislaveds kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att granska grundmaterialet. 
Syftet med granskningen var att säkerställa huruvida grundmaterialet har en tillfredställande kvalitet 
vilket i sin tur säkerställer att räkenskaperna ger en rättvisande bild. 
Den sammanfattande bedömningen är att grundmaterialet håller en tillfredställande kvalitet. Det 
grundas på att de stickprov som utförts inte har visat på någon större avvikelse. 
Revisions PM:et bifogas. Några åtgärder krävs inte från kommunstyrelsen. 

Gislaved 2016-04-12 

För kommunens revisorer 

~lj~ K~e~~ 
Ordförande Vice ordförande 

Svar sänds till : e-mail. maria .thorup@gislaved.se Ev fi:ågor besvaras via tel O I 0-2129845 (Carl-Magnus Stenehav) 



i GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2015 
Gislaveds kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att granska kommunens årsredovisning för 2015. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2015. Syftet med granskningen är att 
ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om räkenskaperna är rättvisande och om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna 
enligt kommunallagen avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat om. Utifrån granskning gör vi följande bedömning av kommunens 
årsredovisning: 

Årsredovisningen lämnar i huvudsak upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Årsredovisningen uppfyller i allt väsentligt lcraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed. Gislaveds kommun följer i allt väsentligt vad som anges i 
Kommunal redovisningslag och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, dock 
noteras några avvikelser. 

Gislaveds kommun lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

Kommunstyrelsen gör den bedömningen att kommunen för år 2015 har en god ekonomisk 
hushållning. Sammantaget gör vi den bedömningen att Gislaveds kommun endast delvis 
uppfyller god ekonomisk hushållning. Gislaveds kommun uppfyller ett av fullmäktiges två 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Soliditeten uppgår till 68,8 % och understiger 
målvärde 73 %. Måluppfyllelsen gällande kommunfullmäktiges övergripande målområde Bams 
lärande, Staden Gislaved samt Företagsklimat och näringslivssamverkan för år 2015 bedöms 
som lågt och endast delvis förenlig med fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen är i intervallet 57-61 

%. Vi ser det som mycket angeläget att måluppfylleJsen förbättras. 

Vi ser oroande på resultatet från indikatorerna avseende Bams lärande och Företagsklimat och 
näringslivssamverkan där trenden och/eller jämförelse med medelvärdet för riket är negativt 
för 2015. 

Redovisningen avseende de personalpolitiska målen behöver utvecldas för att kunna bedöma 
måluppfyllelsen. Vi delar i vissa fall inte bedömningen att målen uppfylls. När det gäller 
sjukfrånvaron har denna ökat under året till 5,3 %, jämfört med kommunfullmäktiges mål om 
4,8 %. Tillräcklig redovisning kring struktursatsning gällande löneökning sker inte. 

Granskningsrapporten översändes härmed. Revisorerna önskar ta del av de åtgärder kommunstyrelsen 
avser att vidta med anledning av granskningsresultat. Sval' önskas senast den 30 juni 2016. 

Gislaved 2016-04-12 

För kommunens revisor 

~ljeda 
Ordförande 

4' ~r./. ~ Kjel~sson V 
Vice ordförande 

Svar sänds till: e-mail. mari a. thorup @g islavcd.se Ev frågor besvaras via tel O I 0-2129845 (Carl-Magnus Stenehav) 
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1. Inledning 
En väl fungerande intern kontroll i system och rutiner är en förutsättning för att 
den information som ligger till grund för att politiska beslutsfattande är tillförlitlig. 
På samma sätt utgör den interna kontrollen i redovisningens system och rutiner en 
förutsättning för att årsredovisning och delårsrapporter motsvarar de hav som lag 
och normgivare ställer. 

Av Kommunallagens 9 kap 9 § framgår att revisorernas uppgifter är bl.a. att årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden, att 
pröva om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom 
nämnderna är tillräcklig. 

För att pröva om räkenskaperna är rättvisande enligt god revisionssed utförs en 
årlig granskning av räkenskapsmaterialet. Inför genomförandet av detta uppdrag 
har planering och prioritering skett utifrån en bedömning av risk- och väsentlighet. 

1.1. Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Denna granskning ska besvara följande revisionsfrågor: 

Är den interna kontrollen i grundmaterialet tillfredställande för att säkerställa en 
tillfredställande kvalitet och att räkenskaperna ger en rättvisande bild? 

Fastställda kontrollmål för gransimingen 

• Exisens av faktura/underlag 
• Värdering 
• Riktighet 
• Periodisering 
• Attestering av behörig 
• Syfte 
• Deltagarförteckning 
• De ekonomiska händelserna bokförs löpande. 
• Dokumenterade anvisningar/instruktioner gällande räkenskapsmaterial 

finns. 

Revisionskriterier 

• RKR rekommendationer 

• Kommunalredovisningslag 

• Bokföringsnämnden redovisningsregler 

• Lokala styrande dokument 

Granskningen avgränsas till räkenskapsår 2015. 

1.2. Metod 
Granskningen har utförts genom analys av konton som vi bedömer är materiella för 
att säkerställa revisionsfrågan. Vi har granskat ett urval av verifikationer från 2015. 
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Urvalet är baserat på samtliga transaktioner från huvudboken av nedanstående 
kontoslag. Totalt har 279 stycken stickprov utförts. Dessa har stämts av utan någon 
större avvikelse. Med anledning av det är den sammanfattande bedömningen att 
grundmaterialet håller en tillfredställande kvalitet. 

Konto Avser 
3059 Övriga försäljningsintäkter 0% 
3131 Konsumtionsavgift VA & renhållning 25% 
3411 Bostadshyra 0% 
3413 Lokalhyra 0% 
3421 Markhyor o an'end, tomträtt 0% 
3511 Driftbidr f stat och stat! myndighet 
3611 Förs vht t kommun exkl moms 
4021 Maskiner (väghyvel mm) 
4022 Inventarier (möbler,gardin mm) 
4023 Kopieringsmaskiner, datorer 
4024 Lekredskap 
4633 Köp hvdvht privat föret SeB 
5021 Månadslön heltid/Deltid 
5611 Uppllagst arbetsgivaravg 
5862 Avgångsvederlag (31,42%) 
6011 Lokalhyror 
6171 Byggnadsentreprenader 
6441 Livsmedel (tillagn/beredning) 
6442 Alkohol servering 
6609 Övr Rep/nnderh mask / inv 
7011 Resor/transpolter ej anställda 
7013 Hotell/ logi ej personal 
7052 Hotell och logi, Sverige 
7053 Hotell och logi, utlandet 
7100 Budget Representation ext/ int 
7101 Representation, extern mat 
7109 Representation, ext övr gåvor 
7111 Personalrepresentation, mat 
7112 Personalrepresentation, alkohol 
7119 Personalrepresentation övr 
7351 Kundförluster 
7459 Övriga konsulttjänster 
7475 Friskvårdsaktiviteter 
7619 Övriga avgifter 
7611 Medlems/årsavgifter 
7621 Fordonsskatt 
7651 Kursavgifter - anställda 
8000-8099 Skatteintäkter 
8200-8399 Generella statsbidrag och utjämning 

Intervjuer har genomförts med berörda handläggare och ekonomer. 

Granskning har skett utifrån styrande dokument 
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2. Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört ett PM avseende 
grundmaterialet med syfte att belysa: 

• Är den interna kontrollen i grundmaterialet tillfredställande för att 
säkerställa en tillfredställande kvalitet och att räkenskaperna ger en 
rättvisande bild? 

Granskning har skett gällande 276 stickprov gällande 
transaktioner/verifikationer/ fakturor till en totalomsättning på 1 234 mnkr. 
Därutöver har skatteintäkter och generella statsbidrag 1 400 mnkr granskats. 

Vi har inte funnit några väsentliga avvikelser. Vi bedömer utifrån de stickprov som 
genomfört att den interna kontrollen i grundmaterialet är tillfredställande för att 
säkerställa en tillfredställande kvalitet och att räkenskaperna ger en rättvisande 
bild. 
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O PE N  S PAC E  2 015
temadag för åk 2 och åk 3 på gymnasiet

gislaved.se



OPEN SPACE I GISLAVEDS KOMMUN 2015 
 
Tisdagen den 3 november samlades runt 700 elever från Gislaveds gymnasium, förtroendevalda och 
tjänstemän från Kommunen i Gisle Sportcenter för att medverka i ett möte, ett så kallat Open Space. 
Mötets huvudtema var ”Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?” Syftet med Open Space är att ge 
ungdomar i Gislaveds kommun möjlighet att vara med och påverka samt utöva inflytande kring 
kommunens framtid, genom denna form av medborgardialog.  Kommunen anordnade ett första Open 
Space 2012, och sedan dess har man i kommunfullmäktige tagit beslut om att det ska genomföras vart 
annat år. 
 
Under förmiddagen samlades årskurs 2 och under eftermiddagen årskurs 3. Vid båda uppstarterna 
samlades deltagarna i en halvmåne framför en mötesledare i mitten. På väggen bakom sattes alla 
ämnen upp. Alla som hade ett ämne som man ville diskutera fick antingen komma fram i mitten och 
anmäla det, men mest skickades mikrofonen runt bland deltagarna. Därefter gick deltagarna till olika 
grupper där ämnena diskuterades.  Sammanlagt genomfördes det två samtalspass med respektive 
grupp. Efter sista samtalspasset samlades deltagarna för att genomföra en värderingsövning. De fick 
välja ut de två viktigaste ämnena och sätta en ”plutt” på dessa.  
 
64 förslag har lämnats in totalt på vad som kan ändras i Gislaveds kommun. 33 förslag av årskurs 2 
och 31 förslag av årskurs 3. Samtliga rapporter kan du läsa vidare om i denna sammanställning. Sist i 
rapporten finns alla nämndernas svar.  
 
Under maj månad kommer förtroendevalda att besöka gymnasiet och berätta för de som deltog om 
vad som kommer att hända med förslagen.  
 
Arbetsgrupp och samarbete med Gislaveds gymnasium 
Arrangemanget genomfördes tillsammans med en arbetsgrupp på gymnasiet. Det var de elever i 
årskurs tre som studerar samhällskunskap som tillsammans bildade denna. Under höstterminen fram 
till genomförandet arbetade eleverna utifrån fyra uppdrag, informera klasserna, genomföra en 
demokratiaktivitet, praktiskt kring mötesdagen och att ta fram informationsmaterial. Den gruppen 
elever som ansvarade för demokratiaktiviteten genomförde den 2 november mycket lyckade 
demokratiaktiviteter på skolgatan och i restaurang Oasen för att väcka intresse och engagemang inför 
Open Space dagen.  
 
Tack  
Tack till alla gymnasieelever som deltog i Open Space. Utan er hade Gislaveds kommun aldrig fått in 
så många bra och genomtänkta förslag som vi nu kan arbeta vidare med. Även ett stort tack till alla 
som hjälpte till med arbetet både inför och under arrangemanget. Ett speciellt och stort tack till 
arbetsgruppen från Gislaveds Gymnasium och deras lärare Åsa Martinsson Sveningsson och Selma 
Thelo. 
 

 



Innehållsförteckning 

Årskurs 2 
Skolfrågor 
ÄMNE SIDA 
Stora klasser 1 
Mer platser i matsalen 3 
För långa raster 5 
Skrivböcker 7 
Studiehjälp 9 
Extra matte 11 
Stressade lärare 13 
Husmanskost i matsalen 14 
NE.se 15 
Fler platser att vara på i skolan 16 
Utbildade lärare 17 
Betygsystemet 18 
Bättre luftkonditionering 19 
Kallt i klassrummen 21 
Ungdomsmottagningen 22 

 
 
Övrigt 
Ungdomsverksamhet – typ av fritidsgård 24 
Dansstudio 26 
Badhusen i Smålandsstenar och Anderstorp 27 
Psykhem Trasten 28 
Tiggare 30 
Flyktingar 31 
Äldreomsorgen 32 
Reftele 33 
Cykelväg mellan Gislaved och Smålandstenar 34 
Förändring av busstider 35 
Busskort 38 
Centrum 40 
Allt i Gislaved 41 
Mer handel i Gislaveds centrum 42 
Ungdomsjobb 43 
Energi – vad ska vi ha i framtiden 44 
Vart/när flyttar man i Gislaved? 46 
Feriepraktiken 47 

 

 
 
 
 

  



Årskurs 3 
Skolfrågor 
För kallt i skolan 48 
Välja kurser fritt 49 
Fler klassresor och studiebesök 50 
Annorluna utbud på Oasen 51 
Mer behöriga lärare 52 
Högre studiebidrag 54 
Varför utbildning barnskötare – ej fast jobb 55 
Högskoleförberedande linjer bör innehålla praktik 56 
Ta tillbaka NE 57 
Skolan betala miniräknare 58 
Förbättra skolmaten på Lundåkerskolan 59 
För stora klasser 60 

 
Övrigt 
Varför lägger kommunen mycket pengar på Gislaved? 61 
Gislaveds kommun som arbetsgivare 62 
Flyktingmottagning 63 
Varför lägger kommunen miljoner på rondellutsmyckning? 64 
Hur kan vi jobba med HBTQ-frågor 65 
Danssal 66 
Hur får vi en attraktiv kommun? 67 
Uthyrning av lokaler till ungdomar 68 
Fler och bättre busstider i Gislaveds kommun 69 
Bättre busstider på helgerna 72 
Nedläggningar i Reftele och Öreryd 73 
Bevara simhall i Anderstorp 74 
Cykelväg mellan Gislaved och Smålandsstenar 75 
Simhallen i Smålandsstenar 76 
Hur fungerar transporten? 77 
Hälsolyftet – förbättringar och priser 78 
Fler caféer 79 
Viltstängsel 80 
Fler alternativa omklädningsrum 81 

 
 
Nämndernas svar på alla ämnen hittas sist i rapporten, s.82 och framåt.  

 



Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?

ÄMNE: iQ( CSS7

ÄMNESANSVARIG: Cc\’ \

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet?

J’- D1-.

. .
.

Vad kan vara ett möjligt nästa steg?

..

. .

Open Space, 2015-11-03, sidan 1

Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 
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Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

• • • 
Vad kan vara ett möjligt nästa steg? • 

• • 
• • 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: t,J\ if t> \ ( .Ic\V -, I[f'C -t Y \...vl 
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Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 
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Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?

ÄMNE:_________________________

ÄMNESANSVARIG:______________________________

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet?
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Vad kan vara ett möjligt nästa steg?
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 
\'-

ÄMNE: SrvJ-l L \r\ ,0.;\ f 

ÄMNESANSVARIG: '--------------------------
Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? • ",-
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Vad kan vara ett möjligt nästa steg? •• 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?

ÄMNE: : )(kC McC

ÄMNESANSVARIG: J’C’C’

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet?

CXC

Vad kan vara ett möjligt nästa steg?

Open Space, 2015-11-03, sidan 11

Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: t': 'f..-. \::<C.. Mc.~ 

ÄMNESANSVARIG: {v\0(,A. 
,~~~~-------------

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

••• 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: jtrr ,::>sc;Ae \.C-C. ~ ve.. 

ÄMNESANSVARIG:----:.AL..K....-i _V\_O\ _________ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

\j (AV le "'-c, 11\ to-. 'r A ve ~ o.. "\) \ 5 IP"V\ J.ol-Y\ 
~V\lt\oev o '\, j '& ~'SSlA~'2 
b c. '\. \/VI. 0 1 \-IM" f7\ V S i ~ ~.., t l-c \f{ V\lel. 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 3 
ÄMNE:,_~~~~:......l...1~~...J....... _______ _ 

ÄMNESANSVARIG: ____________ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

,&.k1\~ UCh \~ hu~vnO'\)'~uj\- • 

\ \'1\ c:. \- ~c..lÄA . 

• • • •• • 
• • 

• • • 
• Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

C-J1 ltd fl ~j rht?/ -I (;r k;;/6~fb.; 

- L'~lJqvd i 1 ~-I- h~~ dC/j ('11 7",,, 5ta-/<!) t/CL ~Y 
d f?r) Yh e;{ :;'eeA (u V1c lA , 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: N b . 'je 

ÄMNESANSVARIG:_C'-;.:J,.VV\..:....:...L.·I !....~.::!;C\~ ___ ~J~ __ _ 
Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

fl ~ fÄ b I 'b V\ \::0. N <:: .Se DC V\ 

3 \Os\oc k e V\ . 

• • 
• 

• • 
• • • 

• • • 
• 

• • • • • • • • • 
Vad kan vara ett möjligt nästa steg? • • 
\[1 t>t\;c~\Jif Gli\- tywa'l'd.l~ K~[b s~ vi )\~W· aV\~"",c\;) 

IN~Kl\>t:cA.L~. V\ Vl\~ \Aa -t\\.~~V\J 'hlC rA..Vv h.~W\.-l 0011\. \fl 

{~\ 'o~ \"\:v-t- t?t-:Jj q\fV\ v'l ~\"N~V\v\.ev -tY\)v~ f'c\.lJ o '\:alLcJr, 

liJl!~ \/.::)1( {Or ~\t <;Qtf~ V\est f~e»vJ 

I'\E: ."':1 c. 

-'!'YIltJo. ... :),,"\/JJ\ ~\\ ~\t ~i vIll Vl4 irt ar a\-t <"c\aV\ 

~~atGrc\< r~EJ\ OUi'\o\et oUv\. rA6t ~v- M~:.J:J\ ~Tt ~\fV1IV\ d 

~ ~ t y\ ,e,fY\:0t; WldV'\ 'o-e-V\C--l e.:{" \ If\. i.e.. 0\\ ~ r\lm ~ 1vV\1 d 

b~c~r. 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: [ ':e r ?\gj5e.v CL8 \J P1y-0\ 

ÄMNESANSVARIG:~O~5:...:VY\~P'\~VL-=-______ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

r.- ' " r l et\. ! St.:t GLL--t v q v ~ ~ t7'\ 

\-' \ -e ? . 'lA Cr, \ \::') vY\ I'V' "" V lA. ~ 
s\coLc,V\ ~ ~ 

• 
• • 

• • 
Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

fr,+\d35å.rdQn p~ L.7 is{evvec1 S 3 y rnl7 IJ.S-("Ufrl , 

ch i t I rlAYh (Plack. b~K( ~t b C>l/5 ~c..) 

O~(i}ho,~lsrlA.m (ro\1\I.r+ pli l"'ndakPr,;-ke I an). 
I Piljard 

, r-ln~ i S" 

~O'j~ 0rn-at-r- O ch tAtvecJCltt det YYH.~d -fld<?h. 

• 

• 
• 

• l)hec;~ ~iCV-tser 00W\ Öos0n, 

\)n 6e\\öMEtr s-+res-c I i-'j:S-/q,,'11 /Uj os lc8n iJluUIe ~9q /;JO?--; 
~~ (/{rt:Jrl...Svn1 y'ö-" 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: \3~ -Qj~S 3-;; \\€~(V 

ÄMNESANSVARIG: ____________ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

I.:l 

8 SvetrA o"\--f folr Sti) V'tt (Vl~e.-- v~o( blfV'4 l-~vs fd\r ctH- lIlppVl?t 
VLOViJtA \o ~ ~ 

., Id~r-nD- fd\rs\-dr (()te lAe\L-t-'i-old f-oV'$;\-c(r \I/\\t ~lt-vt-Ih-lA-

• lcÄvC\.n,()V\- \clAVL t~r\cLC\nA- \o~+4-r-e.-l .. 
~ Sto, Pres.s '" cl 

\ . ~ e\J'D\[~ --{J;:l 'M.L'ruir-e ~ Vlj.DOY\.. 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: L, ) 'c ~t,O"0\.A l:S 0 !c":-e61'"' ~ 
....-r-- ' 

ÄMNESANSVARIG: r E> ej!.' \ 00\ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

@ 

-
\ 
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Vad vill dra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: ~CA L \ \::" 

ÄMNESANSVARIG:_..\...K;;....c~\-+).:::::S:.....O\ _______ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

(l e,VVle V\ L ~ ~~ OV\ ~ D{V"" o\v 0\.lA.\ () tN'tA.-t ; ~ e (~vl-J o... v ~\ e.--,W\(.V\ t, 
~ \" ~ 1>\ \~ tN"e; ~~ eke-{ "I V\~ oJJ ~ ~ (' ~ki ~ \0I-CI1v",- f; ; 

k,k~ ~ ~(lt-\."'~ e v'\ • t tt ~r()V f o.. ~ ~~ 1\ ~ '~ ~ ~O\.\ Vo- r. V i ~ ~ D-\ 

e.\e, ~t af Io\CJC,~e-('~ C/-v ~ ~~r eJlu- I.J ;{f.-cw- f; 

G \ ''''' ~ I. J " 'o \ a l~t"'. 4/1 m MI le/ode; r-E~i I o..n&en(] e h v vud J, OVI {.( de.) 
och Ist c;,des-fJ/4.3'B t: 

j)iiibre i5(j\eki~ CUl rÖl'Ishr~a. \-\ 6\CA. \ "--'\ ~ ~\.u{Q,v\, 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: V\l\~ olo(Y\syY\6~V\', V'YJeV\ 
•• 

• 
ÄMNESANSVARIG:.....;N~\ \A.._ V\ _________ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

• • 
•• 

\1 _ ! \' 1Ct\ IV\. -h ck" ~,,\j ~ (;\0 MS VW) ~~ h. "\ r;)Ch ,o Yf'e -\- p~ 
5eX\.)(AJ ~U~S ~~'? '\ S\6\fi'\\A" 5oY't\1fv'\~Y\ ove\-. 

\ Y\ k de, t Gl G t ~~ "'" \}..A \.lA Y ~ • 

• • 
• • 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

• 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?

ÄMNE: U 4ov-3 ‘t V 3 Ii

ÄMNESANSVARIG: ‘
L )<

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet?

.

Vad kan vara ett möjligt nästa steg?

4

.
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: V ""9 dovns vt r lAs p\yvd <.J
ÄMNESANSVARIG: f- ~L'{-><-. 

~~~------------

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

• 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

• 
• 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: 'D C v\ ~ .S tvd \er • 
ÄMNESANSVARIG:. _________ _ 

• Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? • 
ClU\JJ\:vol rLJf OCh tl ~l~ • 

• • 
• 
• 
• 

• 

• 
• • • 

• • 
• 
• 

• • 
• • 
• • 

• 

• 

• • • • Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 
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• •• Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? • 

- 'dr\) Z SS ÄMNE: fu\Q,'ru)Cf'\ \ C =-y • 

ÄMNESANSVARIG:~J-!....-l.:\ ~~\0\~0L ______ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? • 
t'I - , - . \;t\ rY<- ~ CC) 'O '('J(.J -

\ 4kA 0j\- (/\ V ~ d~ ( I i/~qj Jd Mer: «s-
L ~c ko, / kf) ( r6S i o h I t C\. k / V:jif V; ~ 0d J"'V1?/?7<:/ 

l ~ J ".VI- lA. ~(, 5bq,.1 J.c:Å. 
GJlc..ve.d s .bt\.J 10"-5 0CM, dd,.'J{ St !Ck 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?' 
) ~ I 

ÄMNE: !'~ !A$l\% pS Y kffi\rle01 lt=pöbtGJ 
ÄMNESANSVARIG: A ~lAb o1 2!2 I 55 2"St2 e Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

? S \., j \c.... \...R. ,tV' r G ~)~. 
e e 

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 
e e , • e e 
e e e e Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

'*' l,-b,,\'~ ~g .~ w!«te+ 
e fr ;+ u .. t",1\ O\J~ Ke.nl'\. S'1~ ovor~ l 
e ~ ('tI.cM\. \,'tJ ~ ~ {~, ( ~ \ e y"" ~\ aG (\e,a 

~ ~~ \-v~1l'\0~ (1.Jtvs- d d b or -r I e ,"", 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: b 85171 ve. 
ÄMNESANSVARIG: tvJl 'Kl0\. ~ 

~~------------------------

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

\-I'f \ ~ t\ ~ q YV'i7I. 

H; ~ ~G\ ~o b b !-; II ~;3J(X'-'" 0-... 

• 
\ ( O VV\ Vv\ v V\ ~ V'\ c~.,... j c;, )-}-~ v e y \<. .) ~ ~ ~ e.. \-

+-11\ t~ ~3o. V-V\O\. 

T '- j S Cu- Yl CA.. S lcc>. \., CA :; i V\ e :) e '" u:J t- V\ ~ O "'" • 

T; 3 3 C'Y- Yl ()\ ;;: r \I le'" / c )d:~ ~ V ö\ r ~'" S o VY"\. 

Q \ l (). ~ Yl d I ~ \IV'- c;. ."" V\ ; j \c o r 
--r ~ G\~'H '" '" ~ k '" h '" ra H: ~ ;' II. o. \l hGO. ); ij. e3e t: ,\; v. }r, h ( ~ 

o J \ . \ \ V \ . f'. ,\~"'V\~ S\~ Vo.\\'-O",,",,""'V'\~. De... hC\o.Ci\."-~o-.... 
'v.<J.-r CI ' B V"1 e. -r o~ tV

V
'''''' '"" _ _ J , vd 

:. \c t>,. 'n. CA r c;. ~ ~ \-1' , CA ~ \- 'o e. ~ 1>\ ,\ ~ ; \ '" t- c.... '-"-" t \ 0 .. 
Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 



V
ad

vill
du

ändra
på

iG
islaveds

kom
m

un?

ÄM
NE:

f
\
o
w

Ä
M

N
E

S
A

N
S

V
A

R
IG

:_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

V
ad

är
d
et

viktigaste
vi

sa
under

sam
talet?

£
‘

S

(
, r

a

\
t
I
\

c
a

r
V

L
t?c7

L
1

V
ad

kan
vara

ett
m

öjligt
nästa

steg?

.

Open Space, 2015-11-03, sidan 31

Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: Hj ~n09"1Y 
ÄMNESANSVARIG: Ky '\ ~V\ 

--~~l~~-----------

/ 
I , • 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

\IC1.V~V ~t?W (Äl0,-",v-e0 (e;Y 

.fL~lc-~ VjO\Ir -\ O'D~v:s\;v>,\AAIA.2' 

'~;-)riS~ p,E kc,d-- s~ bra ?c1 /flr i8 S {~+ 
.)~ v<t'l j \ fo rc4JI1.; YL~ l y\.~ ,(lo Il t lika ter vit L +-rH~V18 ?Yr ; 

b uC~J e k A,1 . 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: A \ <1yC()~s.crL)&\ 
ÄMNESANSVARIG: W '~lA.-( G·Y"v' 

~~~~~-------------

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

Ve \,-~' \6~Cf- rV (\~'c.-\- ?C 

..D " vG.r-OJL \., '\ ~ \fl. C>- VV"\ ~ 

•• 

\ :""'c/ , \ G 'J ')C I{'J(/ t='C.\. 'P~ • 

'--' -, ~ G 0JG--C je wr ( ~()VV\ C lo\vCC/\IV' ~VJ Vt? 

7E u.~~ fe(\~~\ ~0 \"f\O\V\~\')\::cr 
\cm~~Olr vY\ I \JCJ ner, 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

t>e'l\Cftr lci \I ä ldre.oM~Ortj 
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~o#\ ~\:ut\e vV\.~ ~C~qfY1vn",- cM ~m ~'ck- ~1~\ p~ 
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~ -----r------
Onöc\t~A. kc>f\~vt,* r. 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: ee ~~ 
ÄMNESANSVARIG: 'bG-<CJC ~()hC(\ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

\~G b'\~ \cv)J~M( ~LA ~(.-~U

OC\r\. G~ " \-----e.v\..\c::O)~"'-.V\~-(/\ ev 
~ ~(;\C/\ . 

e e 
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e e 
e 

. .,.::- -~ 

IVad kan vara ett molNgt nästa steg? 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?

ÄMNE: C(\
j J

AM N ESANSVARIG:_________________

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet?

r - -

C() c u

Vad kan vara ett möjligt nästa steg?
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: Ct.j \;R / \'LoJ 
ÄMNESANSVARIG: ____________ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

Cy \~ \ VZC) p-ellv\ 

c"(' h ~ YY"C: \0\ et s j -\-eAU:-

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: , " ~5' d~ ( IV' \;YJ~)~ 

ÄMNESANSVARIG: Le.~c.<" 's: ~~~ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

A'd\- \c..)U\\~~ UAc)J.r 

e. t-~\' """ \ cWc.o)V'\ O t-~ \
Cj (:....r- \ fY" C/\ ~ ~() \ ck.0)<..J/\ 

'0<-~ ~\V~t· 

• • • 
• • • • 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? • 
• • • 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: ~uSS~v-\-

ÄMNESANSVARIG:--.JW~' _r lA_ O\ _______ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

bu S) \c(Qvt~ V\ \" V\ ~ Y \oe>'\ ve; 

J. ,,-~. \I 'd \ lUÅ ck. le- s'UJ... \,G\ 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

-
\--I;' 3U1 Yj~y \>~V 

t\ ey fri '\ KIb yeSOy . 

• 

l\~ O\\CA 0\~ 0. VI~Ov \) (},S~ W\- so. ~ ~V\ 
&..~ \w.,( VV\~~ W\.OJ.A "'\l. 

Oif\~~OMlJ\I(,u{ \ \ ( 'MeJ S ~ ') \tr:,o.l<kA -5\{\ \t ~ Wr 'J' \\v. ~ 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: C Qf'\ C /\J .tV' 
--~~--~----------------------

ÄMNESANSVARIG: ~(i.. \} n~b l ~wLUk 
Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

':)~~ rL L0~v1J (0. ·· 

~U"( {l/\v-r. IYlJA 1X,~re/. hw .~/ i':".J IVlyY1-l..-r 

.5~ y(\ ~.;[ I d · Il c- C" tvi ,"II J rt '" Jtrt;.I::H V ~ 
ocA ~t ~ \UJ M VV\.-Q.("' (/.,\+ O (~\ fI\;~ ~ 
~ Itv\/l-vt. 0\ ~ -y o-K-- 'S b. O ~ r&\. . 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

• 

• 

• 

1"\ V lt9. M·eJ~ fler )ov·\-~ ILer- +c:x .. \-hYl I kJUL~o'Ly V)e..i,V yokel' 05~ 

" 1\ ' ' It q ) (I ~ 
1114 /L({y\ (('\~e ~ g~ P l~ J6V\IWP'~ ra (' CA.++-

Shor p~ ILl~ct~ V I b~\JJif eK' s~rn, f:.Cf ~'>'l~~ ~f -s\-erre.. 

m'~III-~ iwV 1--(,\ ~ It h~(llt- ~l~Jif \iS kt1LeJ-- ~r o.J+ !et,'\)'rt;.ll &\ res' fLti1-eJ--. 

kf (lj~ b;o~ti iO"JM . 

~ N\CA( }LV\.O. cl~r- \ 
~ I e \L ~o\:<''L 

~ ·~ o c1+e.s~~VG1.\ 
(j) ~om '(Y\fA( Se e X'\ 

" D \ he \.0-e(' .. 
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.Open Space, 2015-11-03, sidan 41• •• Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: b \l t \ (f"\ i 5 \.0 \re eJ 
i 

• 
ÄMNESANSVARIG: J6lA..?'\ V\ \l\f1 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

If' ~ M\ ':JCi l-kv- (l.l.- U- i _::7'1 S \ '" \If. L ( 6 (j VI [ /) ~-e.. 
, cÅovY\ O\Y'-olVZl\ o.y tLVV1.~ . 

~ De ::fMj&1 neJ\. S'MhojlM t - S,h\~lo."ci~d-ehcvt I h dMd(J('p 

§Ja,~ e;. YI-V! 0/1'n~S kf, kow.n -~ c71e ~ctsskö(a,J1, 
Jr/J;lllJo/ldRJn : i2efe le ~ A deJ, s lo-rp . 
"V~~ "'j- ,- C7:slcwecL? 
~ tnO-d fr /-tc.n sPQ-('-~ ?! fr eieu&, h M /1//lloVO/tII'8 J- äA 
dt-f/ 

~·}ltU 6~ eh kt~ bb $OM leK t4SS k'U,YtH o-.. .J->2(CL ~OSh1CLot l/lIle~ 
h~ 'SprI- öe-h ,., i'tYJ I-r'ol.&t ~ / 

if j{::r:::::7:kte~ (//Oc ~/Ia h'4 ~O}11m~" evt &Ltwn 
cd! cIe Att{ t;.-~ q urfbv.-J. I l åC ~anO<.- , .-

11- (aAlfr (~1e/) m/an ~m~ol ~~ ~H J1OvSr1-~SY~ fe~~ 
~/~~iM~ be.V!C5VS, ! )/:'tI11'j lVljM. t skl ~ I~ 
~, rM -en U( l~ 5-cI1z- 1l:J{,j wa S, ' 

fr ~iNntjl'\ torde VMO-.. tn--u. ~<Mv,..~ 
~ Fok(A~uC\ ~ t0!tVJ kt lCJVl ISfOr.lIe.,.(. -t-~(' ut-see-nd€ 

*J~ \ \ t OW:""eJ\ L n te V di- iS tf lA ,.flit ';'4f&!./'1_ "';. rJc: vF Ile" 
vI(vlA! v""~ 1 <; r /'0 k", l( er I «~ dca l 0< +-M Yl S ' Cc Ii CivLL "- ""~ J '" e J 

f CJA, 1-; I 11~(; lo.. vd. /" k.u;t,e)- -fr;, h ",,,,, Ix I'L e-n 0 11' iV ~&MI ~ 
.)\ t::..c~ 1,\ t PC\ L t~cf~ ~vtll eh l. \Å 

~,~1;~ u.pp~+ /.sWllel- po. per,'JcflCt( l ~~d~ a IdfeWlcl 
.*" SWlO orier s ke, l v1 ~e tela}o S00t1 ~I skc~h+ SlIV11 ,~n hciJ o~! } 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: ~\EY ~ \Ao.\f\~ t 
ÄMNESANSVARIG:--+-l-C=:'~l...::l..:....:)(~ ______ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

• 
• 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

" r.t. fe rd-~.{'~ cd+ 6'Pf n c, 

C\.;~f~((:r " r. UlE:.. " Cel} \--("1. 

Ge r ~tt(( r-s \'V\~ 1'3het-e. '" " 

(öm rAtt -bl~~ ~illi s ocre 51 kot'\~'I:.< {Q\.c 
~ k(k~~ Vcv~ f:;s"s'k b~b'l ~ ov~\ , 
I i\ ~ er- re ~ bl4\-< J 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: (j),'"')sctC\ r:o \ -;0 b b 

ÄMNESANSVARIG: __ A-:...:...It)..:..~.-::::..::::...-..:..9...L-______ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

• • 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

+ e.fieprctk -\:-i k å re--b om, he~~y:\ 8. lov 
-ri:( {. t JCCiAQ t:.SV"\-D- -y e.. VLjOL \ , St udie \.0'\ C rct3 e.-

r~cke~ ~(/\.., k-
, ~ ~ 

lA..\/\J~ et o VVle0( V\.. C\. l ev, S 'ej O\. ['LIVL-- 'S V {',!-
Ko (/VVV""1.-GvVl e tr"'--

~lA.Ll CC O<.-V' \o ~ ·~Uf P 0 ~ f-kA '" VLO VV"'-

t (. '1-, \J Q.1L1;vv<it.s ta,r;-€ I b ax LA e; ~ ~(dx ~o I./Vt (iD ct) 
.... 

ii \ V\fO ra... V\lLe-c- \?r:OL~tl k. -. e..1(~af~lAe-\- ~ proUVL?~ 
cur0 tJPvl~ue.f 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: t Y'- evCj ", 

ÄMNESANSVARIG:_L_e_f1_ V\0_""-v-...... :b'---______ _ 
Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

~ 
V ( \ keV\ S <J-.r+S 'eV\LV~ " \ ~U~ \Il {j\V\.0a.~ G~0 

V~\I ~ (\ ~vvJicteY\) 

• • • • • Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

• 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE:, ________________________________ __ 

ÄMNESANSVARIG:..Q~~~ ~~~---+f4-teJ.=~tll....l.:..:...l.K-----
Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

\,Gr -\- -\ 

k mOl lvI lA l1~h } t.jj e r- f t~ ar f .: fe-l St>v<er; 

5vvlS&I ~ '(J t Lt tb:iI~L It;-r~r~ acJ, Stt4ln ~ 
Me:, Q, 'v'(}1j I:, p;: !vi o lur (; MaY\. Ehdu--f furA:) ) 

M ex'" CJ 01;) s ~ h Ct V'e {;; l.tSs Ar h(!/t! /Vh. t:~t 9 r-S' l/.. YLtÅ o vk 51-~~ 
Li,?' j)1lSMW Th T+,t • 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

• • 
• 

• 

• • 

• 
• • • 

• 
• 

• 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNESANSVARIG:,_t..:.JV::::......:-\~,<:.::::-.\~c.:;..;:- J'--______ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

fkv ylothCV- ~t UY\9doYY\cp'Ytq I ~Y cLOI 
fi" r d.-v \A-v V'-S~~ cx:.-h ~Y st-..\ "eVe, 

01 If 6~ ~fi'~;f r'P (cr(tpt-r;,IC/I1C 
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• • 

• J ~ ÄMNE: ZO~ K4c c:/ I Jk'oC4AJ 
~ \ " ; 

~' ::::::~~:::~~:. under samt: ?/ k 4P yry & ? • 

~ 
• 

~ MI-/~~d/~~~ 
lUv ~J 

( vad1<3rr vala ett mOJlrgt nasta steg?) 

J,d#f? / Jh 3. 
;9#.4 ~ ~ tU ~ Uvk ~ 
/d## 0~~ ~ ~ rv 
fr~~' 
k ~ -~JD~. ---
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 10 
ÄMNESANSVARIG:--1.l ___________ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

D( tr) 

s '11 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

-
V L II vl f l-e ( 

b -{, f-t; ~ .'\Il el lil 

K (;1 r s p { c,tYl 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: ;t-ce-Z /({ /lJJ2cScJZ- 2><. S;UV/c-3c-f'~ 

ÄMNESANSVARIG:, ___________ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

~-H i!V1 el JI1 0 k tt ja. er -kcu 
Sj OvVL tbtl Lid ~ttA-

for al;( /cl)?-c 

I?J/'Y' 
uC'/YL -t-ex 0 0ELI@-t ~leor'CI+tJt o.... pmgmm 

1~~V\' 'c /IU~ ~ ~ a./MV\a~ I 

• 
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Vad vill du ändra ~å i Gislaveds kommun? fr 

ÄMNE: ~eu~ do. u+b...td ~ U Oh er; '6\blcNecb :Jj"'" 
ÄMNESANSVARIG: _____________ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

~Vzx-- \JoJ. cw WS0U~\MC~ \ / \lV\C~\ t'tW S o \J'v\ kVj( le \', V\q~cJk~ \Iv\..\M. 

/ 'PC\ So~., SCt \JlCV21 

~c\ \,cc", 'S~~C:'l,?,? c-\.,[C~ b.-e.Al-v\(i~ V CVfOv1r\clllCX (\.cor ~ \Lo ) 

\ C\ '<:.. -k)~ -h--I c\. t> ro c\u kW 

J..<, 0..5 \- c' VV\C\.., k ', V\ " / V '" ~ kl " V<N.iS le: I.," / C{i \ \ -VV\().'> kl""" (0('\ \c.,\ ",I<*\w· l\"') 

CjCc\~ / St-6 (' ('-Q. vr-vcv\ C"N '1C9\A".l\~ 

b:\~ /\r:;'.V\.O..~ o ppaW\.otcu- (öppnCM"' ~(\J '..gOv<;;* ~cv(" ~ (;'v'S)~ ~) 
kvv\V\c\ c.~~ h Ll "'-os \- O""" VV--CW\ ' \ 11\ k \,, ',II\ \I\.Q...1 . 

cJ-ppeJr- -\ If\ V\OVA \ov CM'"" \- '6 v.[lA <O 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

• 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds ~. 'mun? II ) 
\\ -

ÄMNE: H€V 'behun3 ~ LaJW.JLe '} • 
ÄMNESANSVARIG: ___________ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

13 
••• • ~a~h&.s - -1' _ 

- ~ u1.<-Q \ Ct..r~ ·e .. cs~ (~CA.N V1l~ovne 

• 

t-t CJv< onC\&M.- \ c'Ä.~ o 

- t~1 r-e-t~d.0 L~ I yY)~ ",o{-l~a..t'")cle ~är-cue 
h.-~ s45·tbu- ~~eA..0 DJ·~/'o(A;k..a.. ~ 
\ . ..!' - --

--- r~ ~ ..s~ 0 ~ ~ O<..Å) a..=*±::. 

h~ k..-l.Qs ~ - V&.~ou-- ~~ s~ ()'!....1o 

- VV\l(~n.3:- ~C)~cYr\3~ ft:trCU'€- ~ .enq~~ -_ J 
\ Ctr \....03~ .J 

'- ~~)s:3~ O ~ .{\.u~y-rcu- \}des 
- ~C}\M.A \ cx-~ S0r-v-) k.c:>...r, .CCh ~ ~rLt t.d; 

------' ö 

- +QY- v n;le- ~-€K) ~QL~ hJCVI ~~lN?(' 
- S \JCLr t- o..A:t )\ dv~0o..., f~ ()v'r) c:J..if~' ~ fMw-e-c-
~ C6 (' JG d5 ~ ci.e.- \n a.. de.. rnc5 . ~ 

. . ~ • n4... ~--.l .~ - 1.:-( --.j 
VI../\. ~ u.J.lj. 0\.. ,-Qrt::u'e\!) 

- ~~ bör ~ 6 f't>no.... .pstr k..v\hkJ . 

~ V1~ ~cu-e 0vt~~ ~ ~~. 

- Suru-b ~ -P~ ~~~~ 4 

_ 'FCnI\S Lo.r~ ..sen-.. .6sQ ~O-~ de s~ 

0\ e k .. dJ'\'f"\.fA . 

- o.. Yl \J M(j...JLr ~'5 DJ-.J ..Q;;b\:. &:.r r&.k S(J.f'(l 

-e...-i~r)a ~ f'd(r-~ -"> fo1-~CA.\Sfr~k.. , 

_ V ~ S50L I ~rcu-c Ci..r cJ...~ ~C\., F ~ 0f~ 
!O 

,_ ·V~&k... \Clå~ Cn1-e 1Il2.&- F 'o 
_ Tro, ~ l~\ke:t;.. "(\\-e. i1cu b.lÅr~~3t h~ 
~&.. -rör ~ tön 1& t~~ · u . 

. + ~ vCA1CL \&-ru--e . ' :D .. ~ ar ~+ ct.;ti UCXft;t 
- ..J~ 1G\"ev,eH ~ 
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- ~cu---e. <S~ 0~ t 

~ erro+tL)-Q..r~ ~ 

I· , " , 

SQk...n~ ~~nv..A.,te.. ~ l~~ O 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: )/Öc,~c J'/VO/E3/-:JJl.--9c\ 

ÄMNESANSVARIG:._..L.B.L--/U_~_Jl_E&._..;;...'..I ______ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

A·tt det 5 Le. ex.. ~(}.. 
WlttV\ '3 k D.. \vA V\V\ ~ 

1L1: V\ ' j '\Owk '<\.Q \(' e ock 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

, t- O'(Q.. d e{ U1Jrvå b 
b~~-f:~, 

, Att ~V\')Le. .c.6. 

t/u S~uol ~ e~~l~ 

~o... 'lQc1 aJ:t 
~oG6, 

OC~ hO?,?Ct"5 1ci 

'(Vl.U ~ 

olet 
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Vad vill du ändrr på i Gislaveds kommun? 

~MNE: Ycy {OY L.c.J-bil:\niIl9 'ca(n ~\cv+cVle~ ~ ~t jcbb ~ 
AMNESANSVARIG: ---------------------
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Vad vill du ändra på i Gislaveds i . " ,mun? ik stvielc2rberech. " 
o 1\ ~ o :J16 re 

ÄMNE: . - - . - ' - .- == - - . 

f)"jc r 

bor 
~ 

\ ()/1 f hd liC( 

P~fh~/L 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

t'\ d f\ 'O ~\ (" CY\ '\ cv, ec~ \j e t en a \r'V\ t ~x 
~{~re,+~5S\Jerlc7 r-~ (V\ \) <:? ~ '2-r \y, e e l .Q)V . 

'\ n 't.0Q o, s. \; , e.J.Aer \ lJVv-\ ~( ~. (~? ~ o ' le' / Vi ) prClJ J eJ 1"1'7 /1-,c r 

S:\ 0\'1\ (11~() h~~ ?\~'t:.n ~ l e~~n Ge, h f~ r vet-~ 
fl,. ~~ o \1'11 et -es.<; d 2'\ P0-\S. (J \Yl r ...) cÅ e;f) . 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: ~ //cc.8&/'/'9 A/-E 

ÄMNESANSVARIG:_-..;;~;...;.?2~J~M_· _/.;....'IV_C ______ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

De.l\ V0c\,-C\ OL~ YVl~* ''Pb.\\t=\~c'\ ~D llCAC\ . 

}J\ 0'(\!!F~ to ros'e. .. lLro v~r (AbC GtnvC\nd~ J...j l: . 
1J \0\ \ Dt:el<.& ft,tLker- 1(\ ee. . 
i=;(\Y\:> mu- l:Jy~8 L '\(\~rmC\bon 10 DE. 
ruee- 6\ \r \o'Il\IO)ore. " ~\ubOI1Jån _ 

~CA0 ~\t.C\ '\(IYt:. b~'nOVC1 b~' CA por Ct!:t: b\; Oöd kQnd 
t>ko\o.rL J 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

tja ~ 0\. '.:>(YIo, II::\::> o lA rd Bf) . \ 'M<A\ie. - DcV. ~>i b~ lct rn 0\. 

? ~\ o ~d::-eAe\ ?eff\ ~ at m C\ ~O\ {tt o,r\ 0l!\k ::'V1 bC . 
t=ron l7-U- \/l~cLt.- mL~ " ~cC:\\J\-ek to \ VlL,\ C\'?s, 

• • • 
•• • • • 
• • • 

• • • • 
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Vad vill du ändra .på I Gislaveds kommun? , I 
ÄMNE: S'eaW.!l< ~ia (g< m(J\\f(1A \s~ '1 

ÄMNESANSVARIG:.......j~;;;.-.cCf\D1.Jlr:a~L-______ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

- AtA(\ SoW\ (a~~ m~ '<Je \n'C:;\.le~- '"' ~ '\ 1- n 01(1 Q ~oJ) ~ \o..Xlc:R. iJ\'1~1(\ '\ ~\;\ 'f1Q\e.. 

- De. a("' a.\.,--\- ~c;{, d.~~ ~c=;\ ~~\.\JQ-\-a.. l'io-:;-\ po.ö-ex-

.. A-\A<A ~Q\(\5V..{.. ''1k \cu. .. +\\\5~1f\3 -\-'IJ.. ~ \A.~ e'il~ 
fv\.t \!\ \. t"' ~ ~ \(\C\.~ o 

- ~ \.\ ~+- X'ne~ \ i?"'<:\5 ~~ 1\'CI.'\ .... 6.\(... b",-" '" I \ ~~ Ir\e.\'" -p~ 
t'V\.\ nI ~':D.~ \r\ruz. l s ~\.l.f2- '\ . 

De. 'S """'" \ ;;; x..- ~ "''''''~Q.3 ;; ~\A o~ a ~ ~ 1 <::> !Je ( G o c:>Ö.1IJ ~ l \) 
'M~~ Ioe.\",-\", ~ \0-\"". ':) 0\.'\0.5\<.. V- o ., '<:a.~ 'b 1-5',-

- A.. ö. \C>...'.e..\[) ~'=\ .. \(\ ~ \-\CIIl ~ ovn ""-M.",- Iv] 

SfeCle.(Lt- 1"1-~ 1'I1.1:~ \(A.~ . O-J(-- \ \""O.c\ ~ 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

- ~\\J-\o.. de\~ U\
s:i\+ 

- h.~__ lJ\.. ~ ~~ $\,\ I h\~o.... ~-\-c~~ 
\ ~o..d., o 

- ~,,\a,"\~~ \'O:::~ \f\\e.6.. ?e:Y)~Q~~ 

• 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: q-'brP<kt@ ~\eV\ (Y)t;L\en. 19. {' I.U'"\ ~~dd Q? 
ÄMNESANSVARIG:, __________ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

~ ok VV"1 fe." .c:::,~ p ('{Je fl fe;, 

to. f1 "om:; i Li-v; ~ f V VI Y c,. vvt 0\ i Cf) 

t4Jr lvalcj-~'I (de /' ~<l;" ')1 ,,\.i, I 5", 0\ H- ~~ 
~C)k 51?7~ -ka- sk?J! 

I ~ 'kel- cV\L{q VD-(~ ~ dCt.~ ~ 

o 1,. tl~ bb rJ" fl 'R~",~ y 
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@ 
Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

'\ 

ÄMNE: ?>i%.t~{CA , IÅ~' foC sioU 

•• • ela~er " 
ÄMNESANSVARIG: '------------------------- ••• 
Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? ••• 

JJ: IJ) ( CIXY">a ho. ( I h -fe ~I 1{1I C,UACl ej e.v eY'. 

-k 1:\~ ~VI~n v'; som o\"t:O..~ r h~IV\AC\vCi(l t ~~:. \- 'r,<\("" ) 

-*' ~(ÖX oX (:: "f'A ec\ ~\'fv\NV\o.~ NJ.\\ ~ ~ ~ I (V\ \ -rd f e...- B fl \. ~e'(" 
S\eClf'-j 0'(\ ~\ 'rA.-l'\ '(Y\o~e, 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

.A \ Ö n '>tiA Q. ~ ey- oe-h 1oe.J. ~ ~ \Y'4 .... ~. [:. 1,:: ve\. ~ i Oh. 8C\<r 

0\ (\ \ e, "\ \--q? 01('(\ '(\ '\ ya5~r ~ MC~ n ~ ~ c: C:O"pv~~ 

~\\~O\Y ('M \ nd re, \~'O\ '("'e) oc~ SC\~ \:\d. "t ; \.( C\ 
V 

.LY'c0:, \ [tA- ~ \Iv\. 'öl \ C\ ~L \'1,geXi • 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

• • ••• 
•• • • • ••••• 

• 

•• ~ 
• • 

•• • ••• • • •• 
• •• • • • • • • 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: .6~J 14-vt?ZJf ~O{CAvv. V iv J'o~ 
j//f~;cöi ? 

/l2~'E7J(;/r4.LE - 01JlT'V1l /""~ "'iJ 

ÄMNESANSVARIG: ------------------------------
Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

~_ ~ss~p~rvOn:JPVt- ~ V~~( r 
(ft3fjel ~ ~~Ot-~~ c. 

- FrtfJ~ ~"'J h~I-4-J 'n:; cuV 

k V) '1"'7 nor C!F~ yr")~ Yl- ..{' ~/"'""r) Q.. 

I er II ~ 
<3 n - TQ.,i' 

LdIn ''? 
o 

- /~ V; 'ssct.J cf~cvr VrJt-e bo l---Jl/0c...V 

J ~ h '~ J ~ Yr>~ Yl,9Cl jO~ ole::6. 

- Iwtv\~ l ~r~\~ 'o\\. v~ 

~IÅ. o.At, ~ ot~~\:. tX.M. \,",vtAh 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 
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• Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

~ 
ÄMNE: __ ---'-r_L._V~_/._~_4.....;./"1<~a ?l?9.:........;.._4 _Å/._y/V----:..t1 ___ _ 

•• •• 
• ÄMNESANSVARIG:_---=~~· A./..;;;;,.,.:;..!)~/;} ______ __ • 

• 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

~lhve~ 
:7(1 DV\' ~~ ( C 
I )-, 

-/ :51 böi( eAv~ \~ \c1l~ 

'f-itCA- ~~5~ cM7c JCJntj 

clQ) ~ -\. -cZ )( 

€ Ll/?--,.-- l t \:: ~?0~e-

~ Pf~ \ (1,,- ~\ CO tf) O v~ 'y\~ lo~ 

j--tz-t\-rA ~ lY'- t ett ~ O ~&L 
.( LJ . · ~ b~~k eJ l:\Y Ql..J2.- L C\..-i-~ ~ 

__ S\_VZ/Y\_ .. .s\:::o-... ' \ vvlf"NAYL C> ~ :; l V\.V\.. ~Y1t\. Lom p iJ tV-

~ ( o.y\-&-o-- ~~C~~~ ~(.~ 'l S 'co \ ~ / 
~ Y\ tz'J ~ 1\ ek..-il o ~ o' 1[Yl eLI!. \AV lÅN\ \ :::JA .svc."'Y ~ 
LA V\./1~rvLt::-r '(\~.) p~1c l)~V -D\\.J~ 

vtJ V',-~f15\- -fK 0~ M \ 'I\.--\e b\\1 ~1Uf~~~c-y-' , 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? O I 

\f ~ l~ ' \ ' (~ 
ÄMNE: WJ(u C v\twM.{Xru ~C L-Lt 1'\'\L:3ON?JL '"f< -vl~~ 
ÄMNESANSVARIG: tf aY(u.~ L .-I 

'-

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

D <2A:- CCG vlQ,,- D\. brA- t ~'3c ~-e/'\55 CV\.-C p G 

~l:A- :sC\~~ p a yt,b" ~lk:Ur- SC~ 
-fo\ \c '\ 'f". u t' cl-h c"-- \ /\ t v(.S J-er~ J\:cv. 

b '/-Q ("V"'~\ ~ S ~ V\f'..-C/\ t GCJj c.. V'-Zr- ~ 

YJ2/"'-.-SC-- DG cÅc'A ~ Se \ c~, cÅ.G V' ~ C lc....e-

~\,,- c...v ~ ',A t~~$V"-\t- O C ~ VVL::: J CIC..-

C'~ \::"- \<:..0 v\.c ~ (. olO\j u p p ~ S ~ ~ A.J V ~ ~ \~Vl,.L..-~ 

f e'-"'- ~ tyr (JCJ~ lvi ro.V\. cLe,;U. 
6/-e 1' .... ":0 -elA/\ \" S Z \c ~ \c: O \CA-.) c--\e.- V &' ~,--

'fY' t:..L.+- C=:-O\ \? G B::Jvj '.ej ?G YOA~, ~Civ"'\ 
k-GVY\ VV'-LA Y&\ 0~d-1r..-:J W~ CJ C h ~~ ~ P G ' V\ \ \Q.....{-

6 ( 'V'0 \ ~~\- td\c:., ~/ 

J}u { . tc.:~ Itt Q "-~ Ia-r I ~ J e j.5 J \/V\ ~ tJ i 0\ eJ' d(! i. f ~* ~ e~ J ~v' (Le 

'vev, f\ r:,!J~ Jo~ ,J.l y~ fl Ct"{;~ fr'.-eV\ J tf\ ~LM. ~ e V\) /' A ~ e 
V'vVvV t:; YlA.-p{ el ~~ J-t; r d.-~ .J lw {( fl < o-,tr t\ r I '" lA n( lA ~ /J ~ 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: //1 

ÄMNESANSVARIG:_.....:/:....:~:..:;;n::...::..:::..-_______ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

- ~c- ~r-40 fIAU1Å. \'\\S\ q - 6ert\ -h.-es{ ~ 

~clrk~ti~~ ~~ \ ~u., \c.cv.-s~t 

- \V\.(,,' Me.rz,... ~we.k, \ ölu... Cl-~~ ~ b:>1ea..~ 

a..\J.. M&.A \A.e.k ~ CA..M ~\.l e..t 

- 14s'\Lerz;v- o..tk \"u. i..L~ \ et,... ~ ~~ lLofVl~ 

.9o'I'A en l s l.a.veÅ c.lOr lA a.ll...A llälA.U...e.r a..~ Lt 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

- ~ u.kb-\ld.uA~0\I (;) fV\. \.~\Q.. \ ~k.a~ o-O--t fä.., ~L.:.ke.t 
s~ ~ ~s'uo~ er~v.e..kJ- ~~/~\.f!Nl ~ %~o.. 

- ,Ac-b~ ~ o.k.:bvtDet:.k ~~ ~ 1l.o~'(\.UUA€AA. 
:> 

---4> ~(\;;. ~f J.ek ~CL ~~ 

- BA e1iL. OlA 1AA.e... -c~ ~ d.ö-.-~ \u:;u.A ~q:L~ e(\A ~~\Q _ 
~D(" ~ ~ ~~ ~ \\A.~ ~1A6- .s~ 1s€r dQ..k. 

obJ-ek..~-\: ) 



V
ad

vill
du

än
d
ra

på
iG

islaveds
kom

m
un?

—
7

Ä
M

N
E

:
-

Ä
M

N
E

S
A

N
S

V
A

R
IG

:__________

V
ad

är
d
et

viktigaste
vi

sa
under

sam
talet?

T
f
l

U
V

e
L

c
’:r

c-€

IY
Ihi

\
1

(
e

&
j

\
Y

C
1

/
1

V
l’

Y
\

4
t7\x

-(
d
\
c
c
5

h

—
L

a
a
c
&

c
V

lo
p

—
C

\

V
ad

kan
vara

ett
m

öjligt
nästa

steg?
C

\
v
c[h

•
R

f
l

(

C
&

¶J
-Lfl

.
..1

.

.

Open Space, 2015-11-03, sidan 66

Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 
/7 

ÄMNE: lJ&";A../f'J'-7L.- ~ 

ÄMNESANSVARIG:~J.L!..:.V3L:..:;(...=-.::/lj.::.....:'4 ______ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

~ M51(1C~CA. 6\,:)(0- J~S,IeGl:S5; uhOV Sovy\ 

r rJ-t e: \ e-,Eit -b Il '{\ d'ij' -\::-

- -r 0\ s \ v.. +6 r' hOP? V\ \ Y\~CA\r' 

t'~ tJlAViJ cr{'cvn d,-L- ~OvVlslo\c4\ 
( , ~ 

'iVW\ kwY €6 o 

- I x I hl tooJ eJ:l , Il , . 

- -roLV' '\ v-t c e fl4 ~ \ O\(Y\ \c \0\0. V\ , 'A.CC)& \\A VV\ VV\ ~ 
- Lu. \<. tCA. '\' LÄ-V lo\? 7 
- )(oY\-toye'" V\M'I t OYV\ \C hYl ~ te [uj c" (' t>;- \SL<. el.. Y\; v c: 11 
Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNESANSVARIG: '--------------------------
Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 
v .. " " _ ~ \....,~\i9 CK""- VOvr\JV\ \M.\.\ö "'\>O~ \.oc:.kcJ-

\a~rL Ö~~~IW t>;' ~\k C2. "\ o~~ lVAci~O\ t;.\u~ S) 
\0\5""'-. 9Ö!1br- ~ k-\qu ) ~ O-~N<lfllc s.\9.""tU VlJ b 

~ C\~rv- *-e..~- cotfu.-- ~OJ~~ ~ ~~~o..0\.c):, v~ct~ 
~ V OA'Ov, i vS t- V\).J Ct r o\v\- hu--tA. ~ ~ CAV <;P-(A tu ~, If"' e..,:,+a.. v rCv~ u- 111...., 

(.e.N\\-f-u""'-' ~'S~ S\'\ ev-.. 1N\.~\e,s.q:>b~, Jvst- hV o.r de}- ~~9t; 

~ rkw-. 1""'''3 ~ ""'"y e-ke,\- IoeJro "Wt f ~ r 6,v" ~';) ~" 
~Ö~o. o\QA v-cvr ~~,\e.,\Jc;,.",\,~\- 0\0. ~ ö.\ex-va~ 'l('\,\A 

0",s\ow~ ~r tAM- 5~~ ~\\. 
~ 

\.öu ~c~ .\.dLv~ \,0- G"~'6\ovver)1 "I~e+ ~ s~ "l G~5lowec!s ~~\M.u~ 
Vad kan vara ett möjligt nästa steg? \ ~Q,( " S,,"~Ia..~~~~ ~\-O~) 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: "'{{\\/Bh} \Nf1 MI \ 1)~AJ ER 1'1 L I HM1D1 t1\~. '. 

ÄMNESANSVARIG: ~R iPA ÅN t'\ A\J 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

. t!Z"r //i-·cc- -:/c:;;ZV'VL-

L) c;/ /'OI-vL.- ~'i.j---<=- -~ b?'V ,J' 

olv:v~ /u:::l.-- c'>/c: L ./ 

• • • • • •• • • • • • 

••• e. • 
• .-

• • 
• • 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?

ÄMNE: b

ÄMNESANSVARIG:___________________________

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet?

Se

Vad kan vara ett möjligt nästa steg?

Open Space, 2015-11-03, sidan 69

Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: -=fled ~ ±tre bu &$ ~'dv -\ qlstctueJ) JiD"1VY1uC) 

ÄMNESANSVARIG:. __ ~~Å.!=c;...k::__________ / 
Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 
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~ KOMMUN 

_ -l'BlA 5s' t \tev-- ________________ _ 

o ~_dlA~iJL _cl~ _ 1- i II G V1 o sJ Ö ~ m v1 'u1e.Strl'l l11i s te 

Q(A feJtfr dt~ -\.\ll Gisll\ue~ O(Ia_B~_~b('\'~_~_WLQ_t 6/11.o~~\-

MOJe o.e,-f fu~\t\l-t-3 lAS:> ( -l-{e o c lA 611P~; _ 
~6Q \t-SCU/l toL9J+ _ \C) VV1iV\ ls~llei ~r dt+-- oVCUr 

~V\ -t-i W\W1{. P j "I. ~ e l 8Is1t1!ve-ai, 
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\ ~lll1A ~kJ \aMlc VC\R ~~n \v\'t ui 6VL1YV1 l11!lwk 

c f' (L. \ 

~~c\' r ~~ l °;t 1/[;(;(&l C. , _______ _ 

-J- N~-r5~~; "j r ~ b fIlSSCA fVl '" 3 eN\o VY\ \1~. Ll Vl J ~ 
~ VI d \I?'L ct~s fc>_L et ut- t(,{ V1 ~ PI 0\ V1 vhVl ~ ~01 u P-~ ~_ 
viol 15CAIo(~s StrAj~' ~ \SCA$5~ ,9~ Vl/A ewks+ 
~ ll\ Stvtt'\CJ V\M D ("V\ hD\.~V0 SC\ lJV't~'ttek ~ G{te/!;(ft 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? I 

\ \ . ,k' o ha~ er'rtq 
ÄMNE: ~),e bL/.'28/Jm -=r 8 ' 

\ 

~ Q /'1d ÄMNESANSVARIG: __ ~~~5ii:..!----L."::::::"":"~ __ _ 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

*' f r ~ +o-- ~) er -/J (' a.,oc- d tf //t() r J i ss-'" r U-ttec 
1/, ~ IMlnsbt "'-n14I4- rU-/f&< ~ Jk ~ IovS6"'-' 
P~!!J rt/bt;ef lILA. 

* f'rt'..\:-IA.. ~JLr :r~c<-V"C 6k sJ~\~~~r~r\<k ~~ 
c:wt- f/tr vi~ JObb"- f'/ 1-:v..t/litr / ~eA. 
-* A:v..t-:. "j I'AA- ~O- {-\ '1.\ ba ~ ~ U"""" ( ttr Uf{:eM. 'fe:' /2, L e...4u
Ifu -h'rllf ~u, Z0~. 
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/ 

Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: ~ 6 
•• j \ 

• AMNESANSVARIG:----'-""-~n~-----

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

• oV(}\"~Y OC~ '\~UO\[ • 

" fV\Ö'\CA \ 

•• 
I 

••• • • • • • 
• 

• 
' • 

• 
• 

• Vdk tt " 'I'''? ••• • a an vara e mOJ Igt nasta steg, • •• •• 
e\)Q.,\ I.()\V \\J\t>ek ~b-\<:A, • • 

• S-Ic~ ~~~VV\ •• 

• • \ V\tf VI \ D0~'f'\A( • • • • • 

•• , .•... 
• •• • •••••• • • •• 
•• • • •• • •• 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE:C') kelV~3 ~ 6-\,Jed ah ..sVVy;+ 

ÄMNESANSVARIG: A \-e.x (.., \.. v \ d-\CC,. 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

~ ~ v\l\ c.~u~ ~ G;Sl~v-U.\ .a. ~~ 
S;~ ~~ ~ UC.{d~-t- ~v C-..rl- ~ D---c.* "'RV\'-W ;~ 

'f; IA:+":S V'C:.5 . 1;-I='4c&>,,,,, cU- ~ V\ h" ~""'<f- ~w. , 
C~~u,~ ~lQY"\. H~t~ ovt- G.~L~ 'S~ t-ro<" U, 

a;tt dvt ~~ ~ llA-~e- q,bI ~ Q.u\. Y:JuW~ 
V4.J\,~ G-:-stCA.lK.Å.- ~ $S . 

Auev-.. ~.- gp~i",,~<k.. iAAi.""",~,,;t....ur ~ ~ lN&-

~C-l b",-~ Mc""", dLu. Skwt"-. +:" +,tl~(lvf t'><M C'DcM~ 
-\':11 JÖIo>.,..A. i}.t-t ~kt~ öV"-<'~ ~ -I..-.AJ(~+ Co/4... 

c.\.l~ (c.. ~ -B", O~ -+<V\J,I~ (\:luk..(~. 
7\\l~ SutAA. '-' I ~( ~ ~I~ L-v1- -h l\ ~:I·~~Ic:. 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? \ . f A "" ,~ 
~ li\...\.,..vvv.,r v\"iA lA "'-c... ~ c.. "avk,(, ~ . 
VQ.-iACA ~ ~ 6~ ~ _ . 

• -C" ~h..shA--
57 L.-V\. u l II V (7y---h I/'-" ,'il '0 v ~ I l ( ' 
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• • 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: ~14';Jt~'eJ I ,f, 11// U1/vJJ.rj')'~,-?;L. 
ÄMNESANSVARIG:_.;;;:;J...;.,j;-J;..;../L-':....;i)=1;(:;....:4~ _______ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

1//11 uJaIl l/tk ~?/1k)Y~u5 fobi c§rJ~j/~d 
o;./nha//~/J ..s/?it4// v~ ~~~ 
Cz> '7~ t:7Jr1- -I/cfr7'M4~ h# /H/?G)P7h~~.64--d. 

etn~ ~~/~a~ 

!3vtV lJrtd k"hly/l " J/~ha//e#s -il/a/&-. 

Ik,t//tff aH ~~~? ~ 
~1d~dt/ ~~. 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 



Vad vill du ändra på 1 Gislaveds kommun?

jJ
—, 7

ÄMNE: t/L- /J,’J.’0fl7,’

ÄMNESANSVARIG:___________________________

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet?

/

LjQ

Vad kan vara ett möjligt nästa steg?

fr(

(

—

.
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 

ÄMNE: I/v.z ~vYv'C(ehJ--Z '/J4ft./JYo~ft:N? 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

JUlAfI.-/'f~ I l{y Ue . r 8L pR L\A9i.9&,v~ , 
1~?'Q 4 11 U/le ~ h_SJUlA-v<-C'-Ird, 

- flV1 ttUCj ' Gu,J,-Uv--,J- , 

~3215s5 S~. " .. 

jiJ,fi-t?t u~JQ~~ I i,~(e.u.II.iL, -

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 

~(Iv~: 'AAJ{dv-- ~IJ~' ~!tj(JjJ&1. Y{}CJ ,' CA

'V.J'-'-7 ex 'flJYj~tdt~ , 
~!Jyl4. t1Ltite lJ~&-.~cJJ-L~ pt ~~~ T1FJJlN'- {!t&l~

Z{ O () .1 fÅ..A (0 u. -r Y4(~j M. 
L-(32 ~ v.... t;'g~ flU7~~ M , 
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• 



V
ad

vill
du

än
d
ra

på
iG

islaveds
k

o
m

m
u

n
?

Y
J
t

Ä
M

N
E

:

Ä
M

N
E

S
A

N
S

V
A

R
IG

:_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

V
ad

är
det

viktigaste
vi

sa
under

sam
talet?

4

V
ad

kan
vara

ett
m

öjligt
nästa

steg?

-
J

W
j’p

ro
(

M
c-

-

/
1

J
t
t
90
v
/

Open Space, 2015-11-03, sidan 78

Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 
fl 6-

ÄMNE: r/'?L-J'oLY,?/F'/ .-

ÄMNESANSVARIG:_----L!.:::,t..J.~'8.:.....:.~ ______ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

J-I-;~ ic~/ fr j ~ \I;Lt-eJr, 
I 

S+"U J{h--\- p r l'se r J 

\] ~r {h r +\'\",\-..J Je,~ +~~I-er ~ 

~i~lp (U,po~( I M<. [' ~Yt't4 

D~~'ft. ~O\VI v'1,"ukfL.. ~CM vid-U'''a. ~PfA5.. 
I 

Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun? 
r 

ÄMNE: rfler ca feer 
ÄMNESANSVARIG:. __________ _ 

Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 

..-
~ pet PA' cC(-(tf.-r(: 

&pfCs<SO hoVd-L 

J6 (hu elvS 
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Vad kan vara ett möjligt nästa steg? 
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Vad vill du ändra på i Gislaveds .,ommun? 

ÄMNE: ){t-T ..f"'m~t;cfiE C 

ÄMNESANSVARIG: ---------------------
Vad är det viktigaste vi sa under samtalet? 
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Svar på ämnen, Open Space 2015,  
läshjälp i form av röd text där någon form av åtgärd kommer att genomföras av förvaltningarna.  
 

Årskurs 2 
Skolfrågor 

Kommentar 
 

Stora klasser  Inför läsåret 2016/2017 kommer gruppstorlekarna på 
klasserna att ses över. Vilka möjligheter som finns att minska 
gruppstorlekarna beror på antalet elever på olika program och 
vilka inriktningar och val som eleverna gör. 
 

Mer platser i matsalen  Förändringar har gjorts på tider för olika grupper av elever 
och situationen har blivit bättre. Inför kommande läsår får 
frågan åter tas med i planeringen. 
 

För långa raster  Frågan om rasterna tas med i samband med schemaläggningen. 
 

Skrivböcker  
 

Att skolan köper in skrivböcker för försäljning är inte möjligt 
att organisera i dagsläget. Frågan borde dock kunna tas upp i 
samband med att elever bildar UF företag. 
 

Studiehjälp  Studiehjälp finns att tillgå i Fokus. Inför läsåret 2016/2017 
kommer det fortsättningsvis att finnas stöd att tillgå där. Det 
planeras också att ge utbildning vid flera tillfällen i 
studieteknik. 
 

Extra matte  Gislaveds Gymnasium har de senaste två läsåren gjort riktade 
insatser för att stärka stödet inom undervisning i matematik. 
Stödet har dels funnits i skolans studiecentra Fokus, dels 
genom att lärare och specialpedagoger gjort riktade insatser i 
olika klasser och grupper där behovet av stöd i matematik 
varit särskilt stort. Utöver detta erbjuds elever utifrån olika 
kursnivåer möjlighet att delta i sommarskola inför 
höstterminen varje år. 
 

Stressade lärare  Arbetet med att se över klasstorlekar inför kommande läsår 
pågår. Att ge lärarna förutsättningar för ökat samarbete och 
kollegialt lärande är också något som ses över och diskuteras. 
Arbete pågår också med att ge förutsättningar för rektorerna 
att stödja lärarna i utvecklingen av det pedagogiska arbetet. 
 

Husmanskost i matsalen  Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att 
maten som erbjuds på enheterna inom förvaltningen är 
smakrik och håller en hög kvalitet med resultatet nöjda gäster. 
Därför genomför barn- och utbildningsförvaltningen årligen en 
enkät som alla elever får svara på ”Elevernas skola”, där ingår 
bl.a. frågor om skolmaten. Utifrån det underlaget pågår sedan 
ett förbättringsarbete, t.ex. kommunikation med matgästerna 
på skolans matråd om vad man förväntar sig av måltiden. Det 
sker även en ständig kompetensutveckling hos personalen i 
köken samt erfarenhetsutbyte med andra kommuner för att 
hålla sig ajour med utvecklingen i syfte att nå målet nöjda 
matgäster.  
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Gislaveds kommun arbetar med att ta fram en ny mat- och 
måltidspolicy. I genomförandet har det ingått fokusgrupper 
med elevdeltagare som fått tycka till om ”Vad är en bra måltid 
i Gislaveds kommun?”. Resultatet kommer att användas som 
en del i den nya mat- och måltidspolicyn. 
 

NE.se  Biblioteket har NE.se och diskussioner pågår om samarbete är 
möjligt för gymnasiets del. Inför höstterminen 2016 sker det 
vid fördelningen av läromedelsanslag. 
 

Fler platser att vara på i skolan  Dessa synpunkter tas med i det fortsatta förbättringsarbetet 
på skolan i dialog med elevrådet. 
 

Utbildade lärare  Gymnasiet har en hög andel behöriga lärare och arbetar 
ständigt med att försöka rekrytera lärare med rätt behörighet. 
Arbete med att utveckla det pedagogiska arbetet är en del i 
det förbättringsarbete som pågår på skolan.  
 

Betygssystemet  Betygssystemet har beslutats av Sveriges riksdag. Kommunen 
har ingen beslutanderätt i frågan. 
 

Bättre luftkonditionering  Frågan om luftkonditioneringen har varit uppe i skolans 
underhållsgrupp och arbetet med att försöka förbättra den 
har gjorts men inte lyckats fullt ut. Frågan kommer att lyftas i 
gruppen igen för att se vad som kan göras.  
 

Kallt i klassrummen  Detta är en fråga som med jämna mellanrum tas upp i olika 
sammanhang och arbetas med för att förbättra 
inomhusklimatet. Frågan tas upp i underhållsgruppen. 
 

Ungdomsmottagningen  Ungdomsmottagningen tillhör Region Jönköpings läns 
ansvarsområde. Barn- och utbildningschefen har tagit upp 
frågorna om ungdomsmottagningen i samverkansorganet för 
regionen och kommunerna (REKO). 
 
I skolans uppdrag ingår att undervisa i sex och samlevnad både 
som värdegrundsmål och kunskapsmål. I kursplanerna finns 
under ”centralt innehåll” områden som undervisningen ska 
behandla. Frågor om sex och samlevnad finns nämnt i ämnena 
bild, biologi, samhällskunskap och religionskunskap. I ett 
inledande kapitel i läroplanen finns följande skrivning om de 
grundläggande värden som alla i skolan ska verka för:  
 
”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 
eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.”.  
 
Det är rektors ansvar att undervisningen i olika ämnen ska 
integrera ämnesövergripande kunskapsområden som t.ex. sex 
och samlevnad. 
 
Alla skolor har en plan mot diskriminering och kränkande 
behandling där målet är: 

- att verksamheten arbetar för att alla elever ska få lika 
stort inflytande och utrymme och respekterar varandra 
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oavsett kön, ålder, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning, könsidentitet och könsuttryck. 

 
I ett förebyggande arbete ska skolan avvärja risker för 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
  

Övrigt Kommentar 
 

Ungdomsverksamhet – typ av  
fritidsgård  

Kommunens fritidsgårdar välkomnar ungdomar i åldrarna 13–
18 år. Kulturplatån i Glashuset har aktiviteter för ungdomar 
och även en ungdomscoach som kan bidra till att förvekliga 
idéer som ungdomar lägger fram. Det finns även pengar att 
söka via Kulturplatån för att starta upp verksamheter för 
ungdomar. 
 

Dansstudio Sedan höstterminen 2013 har dansundervisningen vid 
Gislaveds dansstudio och dansinriktningen på Gislavaved 
gymnasiums estetiska program, varit hänvisade till en danssal i 
Recticel AB:s lokaler vid Norra Storgatan. Lokalen är en 
tillfällig lösning inför att nya danssalar ska stå klara i etapp 2 av 
Glashuset (tidigare Gisleparken). Tidsplanen var att de nya 
danssalarna skulle vara klara under 2015/16. På grund av att 
ekonomin för Gislaveds kommun blev tuffare flyttades etapp 2 
fram i tiden. Idag är det bestämt att projektet att bygga etapp 
2, med 2 danssalar, ska påbörjas 2016 och stå klart någon gång 
under 2017/18. Exakt datum när lokalerna är inflyttningsklara 
vet vi först när det finns en detaljerad tidsplan för bygget.  
 
Prioriteringen som politikerna gjorde var att 
iordningsställandet av undervisningslokalerna för restaurang- 
och livsmeddelsprogrammet skulle komma först. Därefter 
gjordes etappindelningen av det som senare fick namnet 
Glashuset. Skälet till att lokalerna i det som tidigare hette 
ungdomens kulturhus, idag Kulturplatån, ingick i etapp 1 var 
byggnadstekniskt. Det berodde alltså inte på en prioritering av 
verksamheterna. Konsekvensen blev att danssalarna hamnade i 
etapp 2.  
 
När det stod klart att tiden på Recticel skulle bli längre än vad 
som var planerat, tog ansvarig danslärare/pedagog upp 
problemen med lokalen på Recticel. Främst omklädningsrum, 
toalett och trafiksäkerheten för eleverna när de kommer och 
lämnar danslokalen. Detta skedde vintern 2014. 
Fastighetsförvaltningen fick under våren 2015 i uppdrag av 
kommunstyrelsen, att i samverkan med kultur- och barn och 
utbildningsförvaltningen, hitta en ny ersättningslokal för 
dansen. I september fanns det ritningar på en ny danslokal 
med omklädningsrum för kvinnor och män. Placeringen är i 
Glashuset. Återigen drabbas projektet av förseningar, ca 3 
månader. Denna gång på grund av en överhettad lokal 
byggmarknad. De nya ersättningslokalerna ska stå klara i mars 
2016. 
 

Badhusen i Smålandsstenar och 
Anderstorp 

Bakgrunden till beslutet att stänga simhallarna i Anderstorp 
och Smålandsstenar är minskad befolkningsutveckling, 
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simhallarnas renoveringsbehov samt minskade badsiffror över 
tid. Även Gislebadet är i behov av renovering framöver, men 
en utredning har bedömt att Gislebadet är i bättre skick än de 
andra simhallarna. Fritidsnämnden har ett uppdrag under 2016 
att påbörja arbetet med ett underlag för att skapa en helt ny 
sim- och idrottsarena. Det finns många funderingar kring ett 
sådant arbete. Både var en sådan arena ska ligga och vad en 
sådan arena ska innehålla. Den politiska viljan är att en ny 
arena ska vara på plats om tio år. 
 

Psykhem Trasten I ett av de ämnen som ungdomarna lyfte diskuterades 
serviceboendet Traststigen och varför detta placerades i 
bostadsområdet Trasten där det bor en stor del invandrare 
och inte i ”ett finare område”. Man föreslog att 
serviceboendet skulle flyttas då barn på Trasten känner sig 
oroliga med anledning av boendets placering samt att de 
renoverade lägenheterna skulle utvecklas till någon form av 
verksamhet för barnen i området.  
 
I samband med erbjudandet om ett trapphus/serviceboende 
på området Trasten gjordes bedömningen att detta var ett bra 
alternativ då boendet fick ett ökat antal lägenheter jämfört 
med tidigare. Att ”diskvalificera” ett av Gislaveds 
bostadsområden med hänvisning till etnicitet kan inte göras 
utan istället ska hänsyn tas till tillgänglighet till 
kommunikationer och samhällsservice. På dessa punkter 
erbjuder området Trasten ett mycket bra alternativ för ett 
serviceboende. 
 

Tiggare Ungdomarna efterlyste också hjälp till de ”tiggare” som finns i 
kommunen bland annat i form av hjälp med att hitta arbeten. 
Den hjälp som kommunens socialkontor kan erbjuda består av 
akut ekonomiskt stöd och stöd till hemresa. 
 
Kommunens socialkontor uppger att det inte är någon EU-
migrant som har ansökt om hjälp. 
 

Flyktingar ”Varför betalar Gislaved för flyktingar i Oskarshamn?” 
 
Frågeställningen kan förstås gälla de ensamkommande 
flyktingbarn som kommuner ansvarar för. Tidigare har antalet 
ensamkommande flyktingbarn varit fler än de platser som 
kommunen har till sitt förfogande och då kan man behöva ta 
hjälp från andra ställen i landet. Under 2016 räknar man med 
att det kommer finnas 100 platser för ensamkommande barn i 
Gislaveds kommun och att det inte behövs några externa 
placeringar på sikt. 
 

Äldreomsorgen På området äldreomsorg föreslår och efterfrågar ungdomarna 
att kommunen som arbetsgivare blir bättre på att tillvarata 
kompetensen hos människor från andra länder inom 
äldreomsorgen.  
 
Programområde vård och omsorg har inte vidtagit några 
särskilda åtgärder för att främja rekryteringen av personer 
med utländsk bakgrund. Vid rekrytering av personal har alla 
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möjlighet att ansöka oavsett bakgrund. Det är kompetensen 
som är avgörande för anställning, inget annat. Andelen anställd 
personal med utländsk bakgrund varierar mellan områdena. 
Det finns områden där ungefär en tredjedel av personalen har 
utländsk bakgrund och det finns områden där endast några få 
har utländsk bakgrund. Under året har kommunen anpassat 
utbudet av skyddskläder och arbetskläder för att det ska 
fungera för t.ex. personer som använder schal. 
Socialförvaltningen deltar gärna i särskilda åtgärder t.ex. 
genom att ställa praktikplatser till förfogande genom att 
matcha nyanlända med personal med liknande bakgrund så att 
man tidigt kommer ut och tränar språk men samtidigt får 
handledning. Inför de utmaningar vård och omsorg har, med 
ökad andel äldre, är personalförsörjning en viktig fråga och där 
är nyanlända en viktig rekryteringsbas.  
 

Reftele  Barn- och utbildningsnämnden har återtagit beslutet att lägga 
ner Ölmestadskolans högstadium. 
 

Cykelväg mellan Gislaved och 
Smålandstenar 

I kommunens gång- och cykelvägsplan finns sträckan 
Smålandsstenar–Kappeledsvägen med som planerad framtida 
cykelväg. Under 2015 har Trafikverket genomfört en 
åtgärdsvalstudie för väg 26 på sträckan Gislaved–
Smålandsstenar där man föreslår att vägen mittsepareras och 
att en cykelväg anläggs mellan Smålandsstenar och 
Kappeledsvägen. Cyklister kommer sedan hänvisas till 
Kappeledsvägen som har lite biltrafik, för att säkert kunna 
färdas mellan Gislaved och Smålandsstenar. Det går i dagsläget 
inte säga när projektet kan bli av då det inte är beslutat eller 
tidsatt av Trafikverket ännu. 
 

Förändring av busstider Vid skoldagens slut avgår bussar från hållplatsen Gärdesskolan 
kl. 15:38 och senaste lektionsslut är kl. 15:30. 
 
Samtliga linjer angör Gärdesskolan, såväl på morgonen som på 
eftermiddagen. 
 
Vad gäller linje 201 är det förstärkningsbussarna som angör 
Gärdesskolan. De ordinarie bussarna trafikerar Södra 
Storgatan och stannar vid Lundåkerskolans hållplats ( Hpl 
Södra Storgatan). 
 
Linje 510 kommer på morgonen kl. 8:15 till Gärdesskolan, 
vilket är något sent. Detta tas upp med Länstrafiken (JLT) 
inför tidtabellsskiftet av kommunstyrelseförvaltningen i akt 
och mening att få till en förändring till det bättre. 
 

Busskort För resor till och från skolan erhålls från kommunen Resekort 
Skola. För fritidsresor finns möjlighet att privat köpa 
periodkortet Period Ungdom, som gäller för ungdomar upp 
till och med 19 år. Period Ungdom ger möjlighet till fritt 
resande under 30 kalenderdagar i följd inom Jönköpings län. 
Kortet kostar 150 kronor/månad. 
 

Centrum Enligt kommunen antagna fördjupning av översiktsplanen för 
Gislaveds tätort så är målsättningen att de centrala delarna i 
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Gislaved ska vara ett vardagsrum där det är självklart att 
handla i affärer, gå på restaurang, café eller andra nöjen samt 
utnyttja det offentliga rummet i form av parker och torg i 
större omfattning än i dagsläget. Arbetet med att locka mer 
affärer till kommunen jobbar Gislaveds 
Näringslivshandelsutvecklare med och detta arbete pågår hela 
tiden. När det gäller hur centrum ska se ut är tanken att vid 
årsskiftet 2016/2017 så kommer kommunen att på börja ett 
arbete med ett gestaltningsprogram där man bland annat 
kommer titta på mötesplatser, lekplatser och grönstruktur. 
 

Allt i Gislaved Kommunens antagna vision för 2040  
Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och 
har en god relation till. 
 
För att nå denna vision jobbar kommunens verksamheter med 
ekonomi och verksamhetsstyrning som innebär att man jobbar 
mot prioriterade mål, finansiella mål samt personalpolitiska 
mål.  
 
De prioriterade målen är barns lärande, Staden Gislaveds 
kommun samt företagsklimat och näringslivssamverkan.  
 
Det prioriterade området Staden Gislaveds kommun innebär 
att alla kommunens verksamheter ska arbeta med att staden 
Gislaveds kommun upplevs- och används som en attraktiv 
mötesplats av invånare och besökare. Konceptet Staden 
Gislaveds kommun upplevs och stödjer hela kommunens 
attraktivitet. Detta innebär att det ska finnas allt i kommunen 
men inte överallt. 
 
De finansiella målen de styr hur mycket pengar varje 
verksamhet får. De personalpolitiska målen innebär att 
kommunen är en bra arbetsgivare så att det finns personal 
som arbetar i alla kommunens verksamheter. Varje år får varje 
verksamhet i kommunen berätta vad de tycker är viktiga 
aktiviteter för att nå de visionen och de prioriterade 
områdena. Det är sedan kommunfullmäktige bestämmer vilka 
aktiviteter som ska göras och hur mycket pengar varje 
verksamhet ska få. 
 

Mer handel i Gislaveds centrum Enligt kommunen antagna fördjupning av översiktsplanen för 
Gislaveds tätort så är målsättningen att de centrala delarna i 
Gislaved ska vara ett vardagsrum där det är självklart att 
handla i affärer, gå på restaurang, café eller andra nöjen samt 
utnyttja det offentliga rummet i form av parker och torg i 
större omfattning än i dagsläget. Arbetet med att locka mer 
affärer till kommunen jobbar Gislaveds 
Näringslivshandelsutvecklare med och detta arbete pågår hela 
tiden. När det gäller hur centrum ska se ut är tanken att vid 
årsskiftet 2016/2017 så kommer kommunen att på börja ett 
arbete med ett gestaltningsprogram där man bland annat 
kommer titta på mötesplatser, lekplatser och grönstruktur. 
 

Ungdomsjobb Vid det här förslaget vill man att feriepraktik ska finnas året 
om.  
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Under förslaget ”alla ska ha rätt till feriepraktik” diskuterar 
ungdomarna kring kommunens feriepraktik. Förslag till 
förbättringar som identifieras är att fler platser inom 
feriepraktiken innebär att ungdomarna når en ökad kunskap 
och förståelse. Budget och antal platser för kommunens 
feriepraktik beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Totalt erbjuder Gislaveds kommun 350 platser inom 
feriepraktiken sommaren 2016. Från och med 2016 har man 
rätt att söka feriepraktik från det år man slutar årskurs 8 i 
grundskolan till och med det år man slutar årskurs 2 i 
gymnasiet. Tidigare år har det varit från årskurs 8 till årskurs 1 
i gymnasiet. 
 

Energi – vad ska vi ha i 
framtiden 

I kommunens energistrategi finns ett antaget mål att: 2050 ska 
energin för uppvärmning och transporter inom Gislaveds 
kommun utgöras av 100 procent fossilbränslefri energi. Det 
innebär att vi behöver öka andelen förnyelsebara energikällor. 
I dagsläget finns produktion från vattenkraft, fjärrvärme, 
bioenergi, solenergi, värmepumpar och vindkraft. I december 
2015 sattes två av Sveriges största vindkraftverk i drift, 
nordost om Reftele. Fjärrvärmen kommer även att byggas ut i 
kommunen för att på så sätt minska naturgas- och 
oljeanvändningen. Vi behöver även jobba med att erbjuda 
alternativa drivmedel till våra bilar som till exempel el, 
biodiesel, biobensin, biogas, etanol eller vätgas. 
 

Vart /när flyttar man i Gislaved? Kommunens antagna vision för 2040  
Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och 
har en god relation till. 
 
För att nå denna vision jobbar kommunens verksamheter med 
ekonomi och verksamhetsstyrning som innebär att man jobbar 
mot prioriterade mål, finansiella mål samt personalpolitiska 
mål.  
 
De prioriterade målen är barns lärande, Staden Gislaveds 
kommun samt företagsklimat och näringslivssamverkan.  
 
Det prioriterade området Staden Gislaveds kommun innebär 
att alla kommunens verksamheter ska arbeta med att staden 
Gislaveds kommun upplevs- och används som en attraktiv 
mötesplats av invånare och besökare. Konceptet Staden 
Gislaveds kommun upplevs och stödjer hela kommunens 
attraktivitet. Detta innebär att det ska finnas allt i kommunen 
men inte överallt. 
 
De finansiella målen de styr hur mycket pengar varje 
verksamhet får. De personalpolitiska målen innebär att 
kommunen är en bra arbetsgivare så att det finns personal 
som arbetar i alla kommunens verksamheter. Varje år får varje 
verksamhet i kommunen berätta vad de tycker är viktiga 
aktiviteter för att nå de visionen och de prioriterade 
områdena. Det är sedan kommunfullmäktige bestämmer vilka 
aktiviteter som ska göras och hur mycket pengar varje 
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verksamhet ska få. 
 
Del 2 mer event på Motorbanan (Anderstorp). Motorbanan i 
Anderstorp ägs av ett kommunalt bolag men verksamheten 
drivs av Anderstorps raceway. 
 
Del 3 Mer och senare bussar se svar kollektivtrafik.  
 

Feriepraktiken Under förslaget ”alla ska ha rätt till feriepraktik” diskuterar 
ungdomarna kring kommunens feriepraktik. Förslag till 
förbättringar som identifieras är att fler platser inom 
feriepraktiken innebär att ungdomarna når en ökad kunskap 
och förståelse. Budget och antal platser för kommunens 
feriepraktik beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Totalt erbjuder Gislaveds kommun 350 platser inom 
feriepraktiken sommaren 2016. Från och med 2016 har man 
rätt att söka feriepraktik från det år man slutar årskurs 8 i 
grundskolan till och med det år man slutar årskurs 2 i 
gymnasiet. Tidigare år har det varit från årskurs 8 till årskurs 1 
i gymnasiet. 
 

Årskurs 3 
Skolfrågor 

Kommentar 
 

För kallt i skolan  Detta är en fråga som med jämna mellanrum tas upp i olika 
sammanhang och arbetas med för att förbättra 
inomhusklimatet. Frågan tas åter upp i underhållsgruppen. 
 

Välja kurser fritt  Vad som ingår i ett program är till stora delar statligt reglerat. 
När det gäller elevernas individuella val försöker skolledningen 
tillmötesgå önskemål så långt det är möjligt i förhållande till 
antalet sökande elever till olika kurser. Det är inte möjligt 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv att starta kurser eller 
inriktningar med för få deltagare. 
 

Fler klassresor och studiebesök  Studieresor genomförs på ett stort antal program. Dessutom 
har gymnasiet internationellt utbyte med Irland, Spanien, 
Tyskland och Italien.   
 

Annorlunda utbud på Oasen  Frågan om utbudet på Oasen kommer att diskuteras på 
skolan.  
 

Mer behöriga lärare  
 
 

Gymnasiet har en hög andel behöriga lärare och arbetar 
ständigt med att försöka rekrytera lärare med rätt behörighet. 
Arbete med att utveckla det pedagogiska arbetet är en del i 
det förbättringsarbete som pågår på skolan. Det finns ett 
problem när det gäller att få tag på vikarier. Frågan kommer 
att ses över inför kommande läsår hur vi på olika sätt kan 
säkra utbildningen för eleverna. 
 

Högre studiebidrag  Studiebidragen beslutas av CSN. Kommunen har ingen 
beslutanderätt i frågan. 
 

Varför utbildning barnskötare  
– ej fast jobb 

Barnskötare som är anställda i Gislaveds kommun har vid ett 
flertal tillfällen erbjudits att gå förskollärarutbildning. 
Kommunen har på olika sätt uppmuntrat till utbildningen, bl.a. 
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har barnskötare haft möjlighet att jobba kvar och läsa på deltid 
och efter utbildningen garanterats en förskollärartjänst.  
Ett förslag har tagits fram som kan innebära att några 
barnskötare anställs direkt efter gymnasieutbildningen i barn- 
och utbildningsförvaltningens personalpool. Förslaget är ännu 
inte färdigbehandlat. 
 

Högskoleförberedande linjer 
bör innehålla praktik  

För närvarande finns det ingen diskussion om praktik för dessa 
program. Däremot pågår ett arbete med att söka samverkan 
med yrkesföreträdare som kommer på besök till skolan och 
berättar om vilka olika yrken som kan vara målet för elever på 
dessa program.  
 

Ta tillbaka NE Biblioteket har NE.se och diskussioner pågår om samarbete är 
möjligt för gymnasiets del. Inför höstterminen 2016 sker det 
vid fördelningen av läromedelsanslag. 
 

Skolan betala miniräknare  
 

Skolledningen har fattat beslut om att köpa in ett visst antal 
miniräknare till teknik- och ekonomiprogrammet. 
 

Förbättra skolmaten på 
Lundåkerskolan  
 

Enligt Skollagen ska måltiden inom skolan vara näringsriktig. 
Därför följer barn- och utbildningsförvaltningen 
Livsmedelsverkets råd "Bra mat i skolan". I råden 
rekommenderas att mjölk eller vatten serveras varje dag. I 
övrigt hänvisas till svar under årskurs 2: ”Husmanskost i 
matsalen”. 
 

För stora klasser  Inför läsåret 2016/2017 kommer gruppstorlekarna på 
klasserna att ses över. Vilka möjligheter som finns att minska 
gruppstorlekarna beror på antalet elever på olika program och 
vilka inriktningar och val som eleverna gör. 
 

Övrigt Kommentar 
 

Varför lägger kommunen 
mycket pengar på Gislaved? 

Kommunens antagna vision för 2040  
Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och 
har en god relation till. 
 
För att nå denna vision jobbar kommunens verksamheter med 
ekonomi och verksamhetsstyrning som innebär att man jobbar 
mot prioriterade mål, finansiella mål samt personalpolitiska 
mål.  
 
De prioriterade målen är barns lärande, Staden Gislaveds 
kommun samt företagsklimat och näringslivssamverkan.  
 
Det prioriterade området Staden Gislaveds kommun innebär 
att alla kommunens verksamheter ska arbeta med att staden 
Gislaveds kommun upplevs- och används som en attraktiv 
mötesplats av invånare och besökare. Konceptet Staden 
Gislaveds kommun upplevs och stödjer hela kommunens 
attraktivitet. Detta innebär att det ska finnas allt i kommunen 
men inte överallt. 
 
De finansiella målen de styr hur mycket pengar varje 
verksamhet får. De personalpolitiska målen innebär att 
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kommunen är en bra arbetsgivare så att det finns personal 
som arbetar i alla kommunens verksamheter. Varje år får varje 
verksamhet i kommunen berätta vad de tycker är viktiga 
aktiviteter för att nå de visionen och de prioriterade 
områdena. Det är sedan kommunfullmäktige bestämmer vilka 
aktiviteter som ska göras och hur mycket pengar varje 
verksamhet ska få. 
 

Gislaveds kommun som 
arbetsgivare 

VAD ÄR EN KOMMUN?  
Kommuner är en politisk styrd organisation och därför 
fungerar det inte riktigt som en privat verksamhet. Det 
politiska styret i en kommun är uppbyggt genom ett direktvalt 
kommunfullmäktige som väljs på samma sätt och på samma 
dag som riksdagen, med partival. Under kommunfullmäktige 
finns styrelsen (eller som den oftast kallas kommunstyrelsen) 
som sköter det övergripande löpande politiska arbetet och 
därtill finns olika nämnder och styrelser som sköter 
kommunens åtaganden inom olika områden. 
 
Det är politikerna som bestämmer vilken verksamhet som 
kommunen ska ha och därför sker ibland nedläggningar för att 
prioritera andra verksamheter. Därför kan exempelvis antal 
simhallar se olika ut i olika kommuner.  
 
Under nämnder och styrelser finns kontor och förvaltningar 
med anställda tjänstemän som ska sätta i verket politikernas 
beslut och sköta det dagliga arbetet i kommunens verksamhet.  
 
SVERIGES VIKTIGASTE JOBB – OLIKA 
ARBETSMÖJLIGHETER 
Sveriges viktigaste jobb finns inom kommuner och landsting. 
Det är en mycket bred verksamhet som innehåller många jobb 
som gör skillnad i samhället. Det är kommunens anställda som 
bygger vårt samhälle, lär barn att läsa, fårparkerna att blomma, 
stöttar gamla människor, får turister att upptäcka vår 
kommun, hjälper människor på flykt, släcker brinnande hus, 
skapar trygghet och glädje för äldre med mera. De får det 
mesta att fungera. 
 
Passar du för Sveriges viktigaste jobb? Gör yrkestestet: 
http://test.sverigesviktigastejobb.se/ 
 
BOENDEORT ÄR INTE AVGÖRANDE FÖR ATT JOBBA 
HOS OSS 
Det har blivit vanligare att pendla till arbetet, det betyder att 
du inte behöver bo i kommunen för att arbeta hos oss. Om 
du väljer att exempelvis studera i Jönköping kan du pendla 
under eller efter studietiden till ett arbete hos oss. Dagens 
teknik medför att inom vissa jobb ges möjligheter att kunna 
delvis arbeta hemifrån.  
 
VAD KAN SKILJA SIG MELLAN KOMMUNERNA SOM 
ARBETSGIVARE? 
Personalförmåner och arbetstider är två delar som skiljer sig 
mellan kommunerna. Kommunernas arbetsgivarpolitik ser 
därmed olika ut.  
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I Gislaveds kommun finns nedan som personalförmåner: 
• Arbetstid. Hos oss har du i de flesta jobben möjlighet 

att påverka din arbetstid, antingen genom flextid eller 
arbetstidsmodeller. 

• Semesterdagar. Beroende på din ålder varierar antalet 
semesterdagar. När du har fyllt 40 år får du sex extra 
semesterdagar om året. 

• Friskvård. Vi uppmuntrar till, och subventionerar, 
motion i olika former. T.ex. inträdet till Gislebadet är 
gratis för kommunanställda, subvention på personliga 
årskort eller terminskort som rör exempelvis 
gymnastik, styrketräning, racketsporter eller 
lagsporter, subventionerade besök hos exempelvis 
massör, kiropraktor och fotvårdsterapeut. 

• Ledighet med lön. Om läkarbesök eller liknande inte 
kan ske på din fritid och behöver utföras under 
arbetstid kan närmaste chef bevilja ledighet med lön. 
Det gäller exempelvis vid blodgivning, tandläkar- 
och läkarbesök, besök hos kiropraktor eller psykolog. 

• Företagshälsovård. Genom vår expertfunktion, 
kommunhälsan, erbjuder vi företagshälsovård och 
förebyggande hälsoskapande insatser. 

• Aktiv personalklubb som erbjuder aktiviteter för dig 
och dina arbetskamrater. 

 
Läs gärna mer om Gislaveds kommun som arbetsgivare: 
http://www.gislaved.se/naringslivocharbete/arbetsmarknadledig
ajobb/arbetahososs.2610.html#h-Personalformaner 
 
HANTERING AV LÖN – FÅR MÄN OCH KVINNOR 
SAMMA LÖN? 
Lön är en ersättning för utfört arbete. Lönen påverkas av 
tjänstens svårighetsgrad, individuella grunder och arbets-
marknaden i övrigt. Vår utgångspunkt är att lönen ska vara 
individuell och differentierad, bygga på välkända kriterier och 
avspegla uppnådda mål och resultat. Detta betyder att lönen 
sätts utifrån individuella utgångspunkter och inte utifrån kön. 
 
Målet är att:  

• Din lön ska spegla ditt ansvar och i vilken grad du 
bidrar till verksamhetens mål.  

• Du som medarbetare ska veta hur du kan påverka din 
lön genom din prestation.  

• Du ska känna till utifrån vilka lönekriterier ditt 
arbetsresultat bedöms och årligen ha 
utvecklingssamtal och lönesamtal med god kvalitet. 

 
Ingen arbetsgivare för diskriminera någon på grund av kön. 
Därför upprättar vi, i enligt med diskrimineringslagen, en 
handlingsplan för jämställda löner var tredje år. Analys av 
jämställda löner görs då mellan arbeten som är lika och 
likvärdiga. Detta gjorde vi senast hösten 2015 och fann att 
inga ojämställda löner finns hos oss. 
 

Flyktingmottagning När ungdomarna diskuterar flyktingmottagningen efterlyser 
man sysselsättning och olika aktiviteter för de personer som 
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kommer till Gislaveds kommun från andra länder. 
Arbetet Gislaveds kommun gör i mottagande av nyanlända 
med uppehållstillstånd drivs av arbetsmarknadsorganisationen, 
AMO. Det långsiktiga integrationsarbetet sker enligt Gislaveds 
kommuns strategi för integration och tillhörande handlingsplan 
för integrationsarbetet.  
 
På lokal nivå bedrivs samarbetet mellan kommunens olika 
förvaltningar, men även med externa aktörer, som Region 
Jönköpings län, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, AB 
Gislavedshus och Gislaveds näringsliv AB. De olika aktörernas 
insatser samordnas i en lokal överenskommelse för en 
effektivare introduktion. Arbetsgruppen som driver detta 
arbetet kallas SAMIN (SAMverkan INtegration) och träffas en 
gång i månaden. 
 
Det finns även andra arbetsgrupper som träffas regelbundet: 
Arbetslinjen där arbetsgruppens uppdrag blir att 
synkronisera insatserna med arbetsförmedlingens 
etableringsplan för att samordna och effektivisera processen 
samt att ta tillvara på nyanländas kompetenser. 
 
En arbetsgrupp arbetar med bostäder för att utveckla ett 
långsiktigt samarbete med privata hyresvärdar och verka för 
bosättning av nyanlända i hela kommunen. 
 
Integrationsarbetet sker även genom informations- och 
kunskapsspridning och där AMO/integration under året ska 
fortsätta att arbeta aktivt med att sprida information om 
migration och flyktingsituationen både internt 
(kommunanställda) och externt (invånare i kommunen). 
 
Det finns också ett samarbete med föreningar och kyrkor för 
att stärka integrationen för nyanlända men även för att stötta 
de som är engagerade i asylboendena. Bland annat genomförs 
stick- och språkcafe, svenskundervisning och olika 
idrottsaktiviteter.  
 

Varför lägger kommunen 
miljoner på rondellutsmyckning? 

I samband med byggnation av rondellen norr om Smålandia på 
väg 27 fick kommunen en möjlighet av trafikverket att 
utsmycka den mycket stora rondellen vid norra infarten, rv 
27. När en jämförelse gjordes med liknande projekt så 
avsattes 2 miljoner vilket motsvarande utsmyckningar brukar 
kosta. Kommunen utlyste då en tävling och vinnaren i 
tävlingen är det som ses i rondellen idag. 
 

Hur kan vi jobba med HBTQ-
frågor 

Gislaveds kommun har i dagsläget tyvärr inte något särskilt 
aktivt arbete med HBTQ- frågor. Detta är något som 
uppmärksammats under hösten 2015, då en intern översyn av 
arbetet med folkhälso- och demokratifrågor genomfördes. I 
samband med översynen togs ett förslag fram på ett nytt 
arbetessätt som inneburit att Gislaveds kommun påbörjar ett 
arbete med en socialt hållbar utveckling, där alla 
kommuninvånare (oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet, osv) ges 
samma möjlighet till ett fullgott liv. I arbetet kommer vi att 
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fokusera på kopplingen mellan hållbar utveckling, mänskliga 
rättigheter och minskade skillnader i hälsa. Här ser vi att 
HBTQ- frågorna kommer att vara en viktig del då den senaste 
tidens forskning visar att HBTQ-personer bland annat: 

- I större utsträckning utsätts för fördomar, 
diskriminering och våld på grund av negativa 
föreställningar om könsidentitet 

- Lider av psykisk ohälsa i större utsträckning  
- I större utsträckning är sucidbenägna 

 
Vår framtida utmaning är att kartlägga nulägesbilden (bland 
annat hälsoskillnaderna), och därefter att sätta in de insatser 
som behövdes, till exempel att genomföra utbildningar för vår 
personal i attityd och bemötande och, precis som förslaget 
från Open Space, lyfta frågan på agendan i skola, föreningar 
osv.  
 
I diskussionerna på Open Space diskuterade gruppen om det 
kunde finnas möjligheter att chatta om HBTQ- frågor. Vi 
arbetar just nu aktivt med att försöka se om det finns 
förutsättningar att vi påbörjar ett arbete med ”Nätvandring”. 
Nätvandring är ett sätt för ungdomar att via exempelvis chatt 
eller mail få kontakt med sjuksköterska, kurator, personal från 
ungdomsmottagning, med fler, och få svar på de frågor och 
funderingar man har.  
 

Danssal Sedan höstterminen 2013 har dansundervisningen vid 
Gislaveds dansstudio och dansinriktningen på Gislavaved 
gymnasiums estetiska program, varit hänvisade till en danssal i 
Recticel AB:s lokaler vid Norra Storgatan. Lokalen är en 
tillfällig lösning inför att nya danssalar ska stå klara i etapp 2 av 
Glashuset (tidigare Gisleparken). Tidsplanen var att de nya 
danssalarna skulle vara klara under 2015/16. På grund av att 
ekonomin för Gislaveds kommun blev tuffare flyttades etapp 2 
fram i tiden. Idag är det bestämt att projektet att bygga etapp 
2, med 2 danssalar, ska påbörjas 2016 och stå klart någon gång 
under 2017/18. Exakt datum när lokalerna är inflyttningsklara 
vet vi först när det finns en detaljerad tidsplan för bygget.  
 
Prioriteringen som politikerna gjorde var att 
iordningsställandet av undervisningslokalerna för restaurang- 
och livsmeddelsprogrammet skulle komma först. Därefter 
gjordes etappindelningen av det som senare fick namnet 
Glashuset. Skälet till att lokalerna i det som tidigare hette 
ungdomens kulturhus, idag Kulturplatån, ingick i etapp 1 var 
byggnadstekniskt. Det berodde alltså inte på en prioritering av 
verksamheterna. Konsekvensen blev att danssalarna hamnade i 
etapp 2.  
 
När det stod klart att tiden på Recticel skulle bli längre än vad 
som var planerat, tog ansvarig danslärare/pedagog upp 
problemen med lokalen på Recticel. Främst omklädningsrum, 
toalett och trafiksäkerheten för eleverna när de kommer och 
lämnar danslokalen. Detta skedde vintern 2014. 
Fastighetsförvaltningen fick under våren 2015 i uppdrag av 
kommunstyrelsen, att i samverkan med kultur- och barn och 
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utbildningsförvaltningen, hitta en ny ersättningslokal för 
dansen. I september fanns det ritningar på en ny danslokal 
med omklädningsrum för kvinnor och män. Placeringen är i 
Glashuset. Återigen drabbas projektet av förseningar, ca 3 
månader. Denna gång på grund av en överhettad lokal 
byggmarknad. De nya ersättningslokalerna ska stå klara i mars 
2016. 
 

Badhusen Bakgrunden till beslutet att stänga simhallarna i Anderstorp 
och Smålandsstenar är minskad befolkningsutveckling, 
simhallarnas renoveringsbehov samt minskade badsiffror över 
tid. Även Gislebadet är i behov av renovering framöver, men 
en utredning har bedömt att Gislebadet är i bättre skick än de 
andra simhallarna. Fritidsnämnden har ett uppdrag under 2016 
att påbörja arbetet med ett underlag för att skapa en helt ny 
sim- och idrottsarena. Det finns många funderingar kring ett 
sådant arbete. Både var en sådan arena ska ligga och vad en 
sådan arena ska innehålla. Den politiska viljan är att en ny 
arena ska vara på plats om tio år. 
 

Hur får vi en attraktiv kommun? Enligt kommunen antagna fördjupning av översiktsplanen för 
Gislaveds tätort så är målsättningen att de centrala delarna i 
Gislaved ska vara ett vardagsrum där det är självklart att 
handla i affärer, gå på restaurang, café eller andra nöjen samt 
utnyttja det offentliga rummet i form av parker och torg i 
större omfattning än i dagsläget. Arbetet med att locka mer 
affärer till kommunen jobbar Gislaveds 
Näringslivshandelsutvecklare med och detta arbete pågår hela 
tiden. När det gäller hur centrum ska se ut är tanken att vid 
årsskiftet 2016/2017 så kommer kommunen att på börja ett 
arbete med ett gestaltningsprogram där man bland annat 
kommer titta på mötesplatser, lekplatser och grönstruktur. 
 

Uthyrning av lokaler till 
ungdomar 

För ett antal år sedan upplevde polisen i Gislaved problem 
med ungdomsfester i kommunen. En del av festerna 
arrangerades under ordnade förhållanden och genomfördes på 
lyckat vis, men vissa av festerna urartade tyvärr med fylla, 
langning av alkohol till minderåriga, slagsmål och skadegörelse 
som resultat. Många gånger tillkallades polis till platsen. 
Problemet lyftes då i kommunens brottsförebyggande råd och 
ett informationsmöte med uthyrare gick av stapeln. Därefter 
togs ett förslag till hyreskontrakt fram som uthyrare använder 
sig av idag. Att arrangera en fest eller tillställning innebär en 
hel del förpliktelser både utifrån säkerhet och ansvar. 
Hyreskontraktet förbjuder inte att hyra ut till ungdomar. 
Hyreskontraktet bygger på att fester och tillställningar 
fortsättningsvis ska arrangeras utifrån säkerhet och ansvar. 
 

Fler och bättre busstider i 
Gislaveds kommun 

Linje 132 i Hestra 
År 2015 ändrades sträckningen av linje 132 i Hestra på så sätt 
att linjen går in och vänder vid Hestra station, och sedan går 
tillbaka till väg 26 för att därefter angöra en ny hållplats vid 
Isabergstoppens anläggning. Därmed slutade linjen att trafikera 
hållplatserna Isabergsskolan och Lingonstigen i Hestra tätort 
och hållplatserna Bjärsved samt Bjärsved östra på väg 588 
mellan Hestra och väg 26 (norra utfarten).  
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Förändringen har enligt de resanderäkningar (påstigande) som 
JLT gör inte inneburit någon minskning av antalet resande utan 
istället har antalet resande från Hestra ökat markant mellan 
2014 och 2015. Anledningen till denna ökning tros ha mer 
med det nya asylboendet att göra än att man lagt om 
sträckningen.  
 
Boende inom tätorten har fortfarande relativt kort avstånd till 
hållplats. Turerna på linje 245 från/till Grimsås angör även 
hållplatserna Lingonstigen och Isabergsskolan, och den linjen 
kan också användas till resa till och från gymnasiet. 
 
Linje 432 Gislaved – Hyltebruk 
Linje 432 är anpassad till skoltiderna och angör Gärdesskolan. 
Det finns fler än en inrese- och hemresmöjlighet per dag. Det 
är därför kommunikationsmässigt fullt möjligt för elever från 
Hyltebruk att gå på gymnasiet i Gislaved. 
 

Bättre busstider på helgerna Det är JLT som bestämmer om tider och turtäthet inom hela 
länet och därmed också för Gislaveds kommun. Från 
kommunens sida är man angelägen om att alla tätorter ska gå 
att nå på ett tillfredställande sätt. Utökning av buss- och 
tågtrafik innebär att Länstrafiken/Region  
 
Jönköpings län måste avsätta mer pengar till trafik om inte 
omprioriteringar mellan olika linjer i regionen kan göras. 
Länstrafiken ska följa det av regionfullmäktige fastställda 
regionala trafikförsörjningsprogrammet, där det efter orternas 
storlek och trafikunderlaget finns en mall för många turer som 
ska finnas. Ett nytt trafikförsörjningsprogram kommer att 
beslutas av regionfullmäktige under våren. Det är dock enbart 
en mindre aktualisering av det nuvarande programmet. 
 

Nedläggningar i Reftele och 
Öreryd (Annie)  
Sid 73  

Barn- och utbildningsnämnden har återtagit beslutet att lägga 
ner Ölmestadskolans högstadium. När det gäller Öreryds 
skola kommer nedläggning att ske fr.o.m. höstterminen 2016 
och eleverna kommer att tillhöra Isabergskolan i Hestra. 
 
Varför lägger kommunen ner verksamheter på olika orter i 
kommunen? 
 
Från kommunfullmäktige tilldelas socialnämnden en påse 
pengar som ska täcka kostnaderna för de olika 
verksamheterna som bedrivs. I den påse pengar som 
socialnämnden nu har fått ryms inte alla de tidigare 
verksamheterna. Alternativet bli då att se över de befintliga 
verksamheterna och göra anpassningar. I Gislaveds kommun 
har antalet platser inom vård- och omsorgsboende varit 
många i jämförelse med liknande kommuner och anpassningar 
behöver nu genomföras. 
 

Bevara simhall i Anderstorp Bakgrunden till beslutet att stänga simhallen i Anderstorp är 
minskad befolkningsutveckling, simhallens renoveringsbehov 
samt minskade badsiffror över tid. Efter beslutet har en 
förening i Anderstorp bildats som kallar sig Föreningen 
Anderstorp simhall. Den föreningen bedömer att Anderstorps 
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simhall kan drivas vidare tills en ny sim- och idrottsarena är 
färdigställd. Föreningen kommit överens med Gislaveds 
kommun om att driva simhallen i egen regi tills vidare. 
 

Cykelväg mellan Gislaved och 
Smålandsstenar 

I kommunens gång- och cykelvägsplan finns sträckan 
Smålandsstenar–Kappeledsvägen med som planerad framtida 
cykelväg. Under 2015 har Trafikverket genomfört en 
åtgärdsvalstudie för väg 26 på sträckan Gislaved–
Smålandsstenar där man föreslår att vägen mittsepareras och 
att en cykelväg anläggs mellan Smålandsstenar och 
Kappeledsvägen. Cyklister kommer sedan hänvisas till 
Kappeledsvägen som har lite biltrafik, för att säkert kunna 
färdas mellan Gislaved och Smålandsstenar. Det går i dagsläget 
inte säga när projektet kan bli av då det inte är beslutat eller 
tidsatt av Trafikverket ännu. 
 

Simhallen i Smålandsstenar Hörsjöns friluftsområde och Hörsjöbadet är en pärla i 
Smålandsstenar som politiken i Gislaveds kommun värdesätter 
högt. Det finns inga diskussioner om nedskärningar på 
Hörsjöns friluftsområde.  
 
Vad gäller Smålandsstenars sporthall känner kommunen till 
behovet att renovera anläggningen. Just nu tittar Gislaveds 
kommun på ett förslag på en tillbyggnad av sporthallen som 
ger lösningar på de generella önskemålen om fler 
sporthallsytor och till de kritiska röster vad gäller tillgänglighet 
och ventilation som fritidsförvaltningen har tagit emot under 
flera år vad gäller sporthall och Hälsolyftet. Dessutom innebär 
förslaget en förbättring av lokalernas konstruktion och 
tillgänglighet då hela sporthallen hamnar i markplan. 
 

Hur fungerar transporten? Övriga frågor som tagits upp av olika grupper under Open 
Space och som berör kollektivtrafiken i Region Jönköpings län 
har redovisats för JLT.  
 
Motsvarande frågor som berör Hallandstrafiken har inte 
återkopplats till den organisationen. 
 
Skolskjutsfrågor i Gnosjö kommuns område har också 
redovisat till JLT samt till Gnosjö kommuns handläggare i 
kollektivtrafikfrågor.  
 
Tandvårdsbesök under med bokad tid under skoltid kan 
naturligtvis medföra frånvaro från flera lektionspass i skolan 
den aktuella dagen/dagarna om resvägen till hemortens 
tandklinik är lång. Det går inte att utgå från dessa sporadiska 
behov vid planering av bussturer utan de ingår i det allmänna 
underlaget för kollektivtrafiken.  
 
Om man bor så att det finns busslinjer med flera turer i 
början eller slutet av skoldagen kan man försöka få 
tandläkartider som gör att man missar färre lektioner i början 
eller slutet av dagen. Ett annat råd är försöka få tid under 
loven eller efter att bussen anlänt till hemorten. En del 
tandkliniker tillämpar numera kvällsöppet någon dag i veckan.  
Man kan också kolla om man under de tre år man normalt går 
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på gymnasiet kan byta till en tandläkare, som har tider lediga 
och som finns på gymnasieorten. Sök på länken: 
http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Regler-och-
rattigheter/Tandvard-for-barn-och-ungdomar/ 
 

Hälsolyftet – förbättringar och 
priser 

Fritidsförvaltningen kommer fortsättningsvis att driva 
Hälsolyftet i Smålandsstenar och Gislaved. Hälsolyftet i 
Anderstorp övergår till föreningsdrift from 1 april 2016. 
Fritidsnämnden känner till att det finns önskemål om större 
lokalyta för Hälsolyften, men det är stora processer att få till 
utbyggnader. Just nu planerar politiken i Gislaveds kommun att 
bygga en ny sim- och idrottsarena i kommunen och då 
kommer man inte att investera i utbyggnad av Hälsolyft.  
 
Maskinparkerna på Hälsolyften förbättras kontinuerligt efter 
medlemmars önskemål och generellt slitage på maskinerna. 
Fritidsförvaltningen kommer inte att utöka utbudet av fria 
vikter i Hälsolyften. Grundidén med Hälsolyftet är att det ska 
verka som ett ”folkgym” och att de som tränar där är 
medlemmar på längretid. Hälsolyftet ska tilltala alla 
medborgare. Hälsolyftet i Smålandsstenar har i dagsläget 
större utbud av fria vikter och skivstänger. Motionsrummet i 
Gisle Sportcenter är också utrustat med fler fria vikter och 
skivstänger än Hälsolyftet. Motionsrummet är främst utrustat 
för föreningslivet, men kan även bokas av privatperson. 
Medlemskap på Hälsolyftet gäller inte i motionsrummet.  
 
Vad gäller instruktör finns de på plats vid olika tidpunkter på 
samtliga Hälsolyft. Man kan boka en instruktion i receptionen. 
Fritidsnämnden erbjuder ungdomspriser på Hälsolyftet. 
Ungdomskortet gäller 16–19 år. 
 

Fler caféer Ännu fler caféer, serveringar och liknande till Gislaved skulle 
ge fler möjlighet att mötas ute, fler tider på dygnet och som 
mötesplatser där olika människor kan känna sig välkomna. 
Tyvärr har vi ännu inte tillräckligt med köpunderlag för att få 
hit de större kedjorna till centrum. Vi är bara 10.000 invånare 
i Gislaveds tätort, och de stora kedjorna kräver från 15.000 
invånare och uppåt innan man kan tänka sig att öppna där. 
Mindre unika caféer och serveringar är möjligt att få fler av, 
och vi arbetar med på olika sätt för att det skall bli verklighet. 
Vi har en handelsutvecklare på vårt näringslivsbolag som 
arbetar med både butiker och caféer varje dag, vi har en tät 
dialog med våra fastighetsägare om vad vi kan fylla deras 
tomma lokaler med, och vi försöker förenkla när det gäller 
regler så mycket det går. 
 
Är det något särskilt café du längtar efter? Hör av dig så kan vi 
förmedla det! 
 
I dagsläget finns en handfull caféer i Gislaved. Ett stort utbud 
av caféer är en bidragande faktor till att man väljer att besöka 
ett område. Att äta och dricka gott ger ett mervärde på sin 
resa. Dagens resenärer eftersträvar ofta att besöka lokal 
caféer och restauranger någon gång under sin vistelse på 
destinationen. På hemsidan http://www2.visit-
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gislaved.se/sv/mat-och-dryck?filter=c%3D20265%2C20267 
hittar man samtliga caféer i och omkring Gislaved.  
 
Vad det gäller caféer kan man ur ett tillgänglighetsperspektiv 
tillföra att det inom räckhåll ska finnas handikapptoa oavsett 
om det är ute eller innecaféer, samt att rörelsehindrade 
enkelt ska kunna komma på plats och sitta med. Synsvaga ska 
kunna ta del av utbudet med hjälp av personal och hörselsvaga 
ska kunna läsa vad utbudet är. Sedan finns allergikrav att det 
ska finnas ett utbud av varor som gör att alla kan få något till 
livs och att man inte har dofter som kan störa i lokalen från 
människor, tvålar och växter etc. Assistanshund ska vara 
tillåten och plats ska finnas för hund och brukare i närheten av 
ytterdörr för att undvika att pälsdjursallergiker ska kunna sitta 
utan besvär inne i caféet. (Det finns en överenskommelse 
mellan de olika organisationerna om att det är möjligt att 
vistas i samma lokaler med lite planerande och det kan 
tilläggas att det inte är ofta båda kategorierna krockar). 
 

Viltstängsel Gislaveds kommun har under lång tid för Trafikverket pekat 
på och med kraft argumenterat för behoven av viltstängsel, 
främst på väg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar och på 
väg 27 mellan länsgränsen och Gislaved. Tyvärr har inte dessa 
åtgärder prioriterats.  
 
Kostnaderna för anläggande av viltstaket har kraftigt ökat. Det 
beror bland annat på att krav på anläggande av viltpassager 
tillkommit. 
 
I den åtgärdsvalsstudie som färdigställs för väg 26 mellan 
Gislaved och Smålandsstenar redovisas att vägen bör byggas 
om till en mötesseparerad väg och att i samband härmed bör 
viltstängsel uppföras. Tidpunkten för när detta kan ske är inte 
klarlagd. 
 

Fler alternativa omklädningsrum Frågan om könsneutrala omklädningsrum har generellt väckts 
nationellt den senaste tiden. Ståndpunkten är att vid 
nybyggnationer beakta detta. Att göra åtgärder innan kan vara 
möjliga, men är lite mer komplicerade. Fritidsnämndens 
anläggningar har per automatik inte överblivna 
omklädningsrum som enkelt kan omvandlas till ett tredje rum 
där personer som inte känner sig bekväma bland pojkarna 
eller flickorna kan byta om. Finns det ett behov för 
könsneutrala omklädningsrum i fritidsnämndens anläggningar i 
dag behöver fritidsförvaltningen få mer kunskap i ärendet. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-21     1(2) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §27    Dnr: BU.2016.10   612  
 
Redovisning av planer och åtgärder för förslag och idéer från Open 
Space 2015  
 
Ärendebeskrivning 
Open Space genomfördes 2015-11-03 med cirka 700 elever i årskurs 2 och 3 
på Gislaveds Gymnasium, tillsammans med förtroendevalda från 
kommunstyrelsen, tjänstemän och lärare. Huvudtema var ”Vad vill du ändra på 
i Gislaveds kommun?”. Syftet med Open Space är att ge ungdomar i Gislaveds 
kommun möjlighet att vara med och påverka samt utöva inflytande kring 
kommunens framtid. 64 förslag och idéer lämnades in och har sammanställts.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-27, §21, att godkänna fördelning av 
förslag och idéer samt att uppdra till nämnderna att avrapportera till 
kommunstyrelsen senast 2016-03-13 vilka planer och åtgärder man har. 
Nämndernas svar ska redovisas till kommunfullmäktige 2016-04-28. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat kommentarer till förslag och 
idéer från Open Space 2015 som berör barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-03-08, §21, 
föreslå  
att  komplettera redovisningen avseende Ungdomsmottagningen (sidan 22) 

gällande frågor om sexualundervisning och HBTQ  
att  rekommendera kommunstyrelsen att bjuda in fler politiker till 

kommande Open Space 
att rekommendera kommunstyrelsen att ge snabbare återkoppling till 

deltagarna på Open Space på enkla praktiska frågor 
att i övrigt godkänna redovisningen, daterad 2016-03-03. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har kompletterat redovisningen enligt 
arbetsutskottets förslag. Redovisningen har daterats 2016-03-17. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport Open Space 2015, temadag för åk 2 och 3 på gymnasiet. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-27, §21. 
Kommentarer till förslag och idéer från Open Space, daterat 2016-03-17. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-03-08, §21. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2016-03-10. 
 
Yrkanden 
Anders Martinsson (C) 
att  rekommendera kommunstyrelsen att inom tre månader återkoppla till 

deltagarna på Open Space 
 
Peter Bruhn (MP) 
att rekommendera kommunstyrelsen att skyndsamt återkoppla till 

deltagarna på Open Space 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anders Martinssons (C) och Peter 
Bruhns (MP) yrkanden och finner att nämnden beslutat att bifalla Anders 
Martinssons yrkande. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-21     2(2) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §27 (forts.) 
 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 
Ja-röst för bifall till Anders Martinssons yrkande. 
Nej-röst för bifall till Peter Bruhns yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster  Nej-röster 
Suzana Bahtanovic (S) Evelina Gullberg Lorentsson (M) 
Anders Martinsson (C) Fredrik Johansson (S) 
Stefan Nylén (SD)  Lukas Yassin (MP) 
Linda Petersson (SD) Kjell Olsson (S) 
Nellie Johansson (M) Johan Björn (M) 
 Malin Ingelsbo (M) 
 Magdalena Holm (M) 
 Peter Bruhn (MP) 
 Elisabet Lindroth (L) 
 Inga-Maj Eleholt (C) 
 
Med 5 ja-röster och 10 nej-röster har barn- och utbildningsnämnden beslutat 
att bifalla Peter Bruhns yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att rekommendera kommunstyrelsen att bjuda in fler politiker till 

kommande Open Space 
att rekommendera kommunstyrelsen att skyndsamt återkoppla till 

deltagarna på Open Space  
att göra mindre justeringar gällande "stora klasser", "NE.se" samt 

"Ungdomsmottagningen" 
att i övrigt godkänna redovisningen, daterad 2016-03-17. 

  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden 

Fn §23 

Sammanträdesdatum 
2016-03-17 

Dnr: FN.20 16.14 

Open Space - uppföljning av rapport från KS 

Ärendebeskrivning 

Sida 
10(15) 

I början av november 2015 samlades 700 elever från Gislaveds gymnasium 
tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän från kommunen till ett Open 
space. Syftet är att ge ungdomar möjlighet att vara med och påverka samt 
utöva inflytande kring kommunens framtid. 

Drygt 60 förslag framkom från ungdomarna och dessa har fördelats mellan 
kommunens nämnder. Respektive nämnd har nu i uppdrag att rapportera de 
planer och åtgärder man har för de olika förslagen. 

Fritidsnämnden har tilldelats sex förslag som har kommenterats av 
fritidsförvaltningen . 

Beslutsunderlag 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående ideer från Open space -
fritidsnämnden, daterad den 16 feburari 2016 
Fördelning av ämnen Open Space 
Kommentarer angående förslag och ideer från Open space 2016-02-03 
Ks beslut § 21 Open space 
Rapportsammanställning Open Space 

Fritidsnämnden beslutar 

au godkänna fritidsförvaltningens kommentarer angående förslag och ideer 
från Open space - fritidsnämnden daterad 2016-02-16. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Utdra~sbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-02-29     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §10    Dnr: KN.2016.5      

 

Open space - uppföljning av rapport från KS  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat att det vartannat år ska genomföras ett Open 
space. Förberedelsearbetet och genomförandet sker i ett samarbete mellan 

kommunstyrelseförvaltningen och Gislaveds gymnasium. Tidigare har ett Open 

space arrangerats 2012, detta var kommunens första. 
 

Tisdagen de 3 november 2015 samlades runt 700 elever från Gislaveds 

gymnasium, förtroendevalda och tjänstemän från kommunen i Gisle 

Sportcenter för att medverka i ett möte, ett så kallat Open Space. Mötets 

huvudtema var "Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?". Under förmiddagen 

deltog alla elever i årskurs två och under eftermiddagen årskurs tre.  

 

Av de totalt 64 förslag som diskuterades lämnades två stycken till 

kulturförvaltningen. De två frågorna berör danssal och danstudio och finns med 

i bilagan "Rapportsammanställning Open Space". 

 

Kommunstyrelsen har uppdragit nämnden att avrapportera senast den 13 mars 

2016, med vilka planer och åtgärder man har för de olika förslagen och idéerna 

från Open Space. 

 

Kulturnämndens arbetsutskott beslutade den 15 februari att uppdra åt 

kulturförvaltningen att formulera ett svar med kulturnämndens planer och 

åtgärder för de aktuella förslagen, Knau § 7 2016.  

 

Kulturförvaltningen föreslår att ett gemensamt svar lämnas på de två frågor 

som rör danssal/dansstudier (sid 26 och sidan 66 i rapportsammanställningen 

från Open space), eftersom de i grunden tar upp samma problematik. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportsammanställning Open Space 

Förslag och idéer vid Open space 2015 daterad den 23 februari 2016 

Ks beslut § 21 Open space 

Fördelning av ämnen Open Space 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående Open Space, daterad den 24 

februari 2016 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna kulturförvaltningens skrivelse "Förslag och idéer vid Open 

Space 2015" daterad den 23 februari 2016, samt 

 

att översända skrivelsen till kommunstyrelsen. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen    
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Årskurs 2
Skolfrågor

Kommentar

Stora klasser Inför läsåret 2016/2017 kommer gruppstorlekarna på
klasserna att ses över. Vilka möjligheter som finns att
minska gruppstorlekarna beror på antalet elever på olika
program och vilka inriktningar och val som eleverna gör.

Mer platser i matsalen Förändringar har gjorts på tider för olika grupper av elever
och situationen har blivit bättre. Inför kommande läsår får
frågan åter tas med i planeringen.

För långa raster Frågan om rasterna tas med i samband med
schemaläggningen.

Skrivböcker Att skolan köper in skrivböcker för försäljning är inte
möjligt att organisera i dagsläget. Frågan borde dock kunna
tas upp i samband med att elever bildar UF företag.

Studiehjälp Studiehjälp finns att tillgå i Fokus. Inför läsåret 2016/2017
kommer det fortsättningsvis att finnas stöd att tillgå där.
Det planeras också att ge utbildning vid flera tillfällen i
studieteknik.

Extra matte Gislaveds Gymnasium har de senaste två läsåren gjort
riktade insatser för att stärka stödet inom undervisning i
matematik. Stödet har dels funnits i skolans studiecentra
Fokus, dels genom att lärare och specialpedagoger gjort
riktade insatser i olika klasser och grupper där behovet av
stöd i matematik varit särskilt stort. Utöver detta erbjuds
elever utifrån olika kursnivåer möjlighet att delta i
sommarskola inför höstterminen varje år.

Stressade lärare Arbetet med att se över klasstorlekar inför kommande läsår
pågår. Att ge lärarna förutsättningar för ökat samarbete och
kollegialt lärande är också något som ses över och
diskuteras. Arbete pågår också med att ge förutsättningar
för rektorerna att stödja lärarna i utvecklingen av det
pedagogiska arbetet.

Husmanskost i matsalen Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att
maten som erbjuds på enheterna inom förvaltningen är
smakrik och håller en hög kvalitet med resultatet nöjda
gäster. Därför genomför barn- och utbildningsförvaltningen
årligen en enkät som alla elever får svara på ”Elevernas

Svar på ämnen, Open Space 2015,
läshjälp i form av röd text, där någon form av åtgärd kommer att genomföras av
förvaltningarna.
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skola”, där ingår bl.a. frågor om skolmaten. Utifrån det
underlaget pågår sedan ett förbättringsarbete, t.ex.
kommunikation med matgästerna på skolans matråd om vad
man förväntar sig av måltiden. Det sker även en ständig
kompetensutveckling hos personalen i köken samt
erfarenhetsutbyte med andra kommuner för att hålla sig
ajour med utvecklingen i syfte att nå målet nöjda matgäster.
Gislaveds kommun arbetar med att ta fram en ny mat- och
måltidspolicy. I genomförandet har det ingått fokusgrupper
med elevdeltagare som fått tycka till om ”Vad är en bra
måltid i Gislaveds kommun?”. Resultatet kommer att
användas som en del i den nya mat- och måltidspolicyn.

NE.se Biblioteket har NE.se och diskussioner pågår om samarbete
är möjligt för gymnasiets del. Inför höstterminen 2016 sker
det vid fördelningen av läromedelsanslag.

Fler platser att vara på i skolan Dessa synpunkter tas med i det fortsatta förbättringsarbetet
på skolan i dialog med elevrådet.

Utbildade lärare Gymnasiet har en hög andel behöriga lärare och arbetar
ständigt med att försöka rekrytera lärare med rätt
behörighet. Arbete med att utveckla det pedagogiska
arbetet är en del i det förbättringsarbete som pågår på
skolan.

Betygssystemet Betygssystemet har beslutats av Sveriges riksdag.
Kommunen har ingen beslutanderätt i frågan.

Bättre luftkonditionering Frågan om luftkonditioneringen har varit uppe i skolans
underhållsgrupp och arbetet med att försöka förbättra den
har gjorts men inte lyckats fullt ut. Frågan kommer att lyftas
i gruppen igen för att se vad som kan göras.

Kallt i klassrummen Detta är en fråga som med jämna mellanrum tas upp i olika
sammanhang och arbetas med för att förbättra
inomhusklimatet. Frågan tas upp i underhållsgruppen.

Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen tillhör Region Jönköpings läns
ansvarsområde. Barn- och utbildningschefen har tagit upp
frågorna om ungdomsmottagningen i samverkansorganet för
regionen och kommunerna (REKO).

I skolans uppdrag ingår att undervisa i sex och samlevnad
både som värdegrundsmål och kunskapsmål. I kursplanerna
finns under ”centralt innehåll” områden som undervisningen
ska behandla. Frågor om sex och samlevnad finns nämnt i
ämnena bild, biologi, samhällskunskap och religionskunskap.
I ett inledande kapitel i läroplanen finns följande skrivning
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om de grundläggande värden som alla i skolan ska verka för:

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder
eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande
behandling.”.

Det är rektors ansvar att undervisningen i olika ämnen ska
integrera ämnesövergripande kunskapsområden som t.ex.
sex och samlevnad.

Alla skolor har en plan mot diskriminering och kränkande
behandling där målet är:

- att verksamheten arbetar för att alla elever ska få lika
stort inflytande och utrymme och respekterar varandra
oavsett kön, ålder, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning,
könsidentitet och könsuttryck.

I ett förebyggande arbete ska skolan avvärja risker för
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Övrigt Kommentar

Ungdomsverksamhet – typ av
fritidsgård

Kommunens fritidsgårdar välkomnar ungdomar i åldrarna
13-18 år. Kulturplatån i Glashuset har aktiviteter för
ungdomar och även en ungdomscoach som kan bidra till att
förvekliga idéer som ungdomar lägger fram. Det finns även
pengar att söka via Kulturplatån för att starta upp
verksamheter för ungdomar.

Dansstudio Sedan höstterminen 2013 har dansundervisningen vid
Gislaveds dansstudio och dansinriktningen på Gislavaved
gymnasiums estetiska program, varit hänvisade till en danssal i
Recticel AB:s lokaler vid Norra Storgatan. Lokalen är en
tillfällig lösning inför att nya danssalar ska stå klara i etapp 2 av
Glashuset (tidigare Gisleparken). Tidsplanen var att de nya
danssalarna skulle vara klara under 2015/16. På grund av att
ekonomin för Gislaveds kommun blev tuffare flyttades etapp 2
fram i tiden. Idag är det bestämt att projektet att bygga etapp
2, med 2 danssalar, ska påbörjas 2016 och stå klart någon gång
under 2017/18. Exakt datum när lokalerna är inflyttningsklara
vet vi först när det finns en detaljerad tidsplan för bygget.
Prioriteringen som politikerna gjorde var att
iordningsställandet av undervisningslokalerna för restaurang-
och livsmeddelsprogrammet skulle komma först. Därefter
gjordes etappindelningen av det som senare fick namnet



2016-04-12

Glashuset. Skälet till att lokalerna i det som tidigare hette
ungdomens kulturhus, idag Kulturplatån, ingick i etapp 1 var
byggnadstekniskt. Det berodde alltså inte på en prioritering av
verksamheterna. Konsekvensen blev att danssalarna hamnade i
etapp 2.
När det stod klart att tiden på Recticel skulle bli längre än vad
som var planerat, tog ansvarig danslärare/pedagog upp
problemen med lokalen på Recticel. Främst omklädningsrum,
toalett och trafiksäkerheten för eleverna när de kommer och
lämnar danslokalen. Detta skedde vintern 2014.
Fastighetsförvaltningen fick under våren 2015 i uppdrag av
kommunstyrelsen, att i samverkan med kultur- och barn och
utbildningsförvaltningen, hitta en ny ersättningslokal för
dansen. I september fanns det ritningar på en ny danslokal med
omklädningsrum för kvinnor och män. Placeringen är i
Glashuset. Återigen drabbas projektet av förseningar, ca 3
månader. Denna gång på grund av en överhettad lokal
byggmarknad. De nya ersättningslokalerna ska stå klara i mars
2016.

Badhusen i Smålandsstenar och
Anderstorp

Bakgrunden till beslutet att stänga simhallarna i Anderstorp
och Smålandsstenar är minskad befolkningsutveckling,
simhallarnas renoveringsbehov samt minskade badsiffror över
tid. Även Gislebadet är i behov av renovering framöver, men
en utredning har bedömt att Gislebadet är i bättre skick än de
andra simhallarna. Fritidsnämnden har ett uppdrag under 2016
att påbörja arbetet med ett underlag för att skapa en helt ny
sim- och idrottsarena. Det finns många funderingar kring ett
sådant arbete. Både var en sådan arena ska ligga och vad en
sådan arena ska innehålla. Den politiska viljan är att en ny
arena ska vara på plats om tio år.

Psykhem trasten I ett av de ämnen som ungdomarna lyfte diskuterades

serviceboendet Traststigen och varför detta placerades i

bostadsområdet Trasten där det bor en stor del invandrare

och inte i ”ett finare område”. Man föreslog att serviceboendet

skulle flyttas då barn på Trasten känner sig oroliga med

anledning av boendets placering samt att de renoverade

lägenheterna skulle utvecklas till någon form av verksamhet för

barnen i området.

I samband med erbjudandet om ett trapphus/serviceboende på

området Trasten gjordes bedömningen att detta var ett bra

alternativ då boendet fick ett ökat antal lägenheter jämfört

med tidigare. Att ”diskvalificera” ett av Gislaveds

bostadsområden med hänvisning till etnicitet kan inte göras

utan istället ska hänsyn tas till tillgänglighet till

kommunikationer och samhällsservice. På dessa punkter

erbjuder området Trasten ett mycket bra alternativ för ett
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serviceboende.

Tiggare Ungdomarna efterlyste också hjälp till de ”tiggare” som finns i

kommunen bland annat i form av hjälp med att hitta arbeten.

Den hjälp som kommunens socialkontor kan erbjuda består av

akut ekonomiskt stöd och stöd till hemresa.

Kommunens socialkontor uppger att det inte är någon EU-

migrant som har ansökt om hjälp.

Flyktingar ”Varför betalar Gislaved för flyktingar i Oskarshamn?”

Frågeställningen kan förstås gälla de ensamkommande

flyktingbarn som kommuner ansvarar för. Tidigare har antalet

ensamkommande flyktingbarn varit fler än de platser som

kommunen har till sitt förfogande och då kan man behöva ta

hjälp från andra ställen i landet. Under 2016 räknar man med

att det kommer finnas 100 platser för ensamkommande barn i

Gislaveds kommun och att det inte behövs några externa

placeringar på sikt.

Äldreomsorgen På området äldreomsorg föreslår och efterfrågar ungdomarna

att kommunen som arbetsgivare blir bättre på att tillvarata

kompetensen hos människor från andra länder inom

äldreomsorgen.

Programområde vård och omsorg har inte vidtagit några

särskilda åtgärder för att främja rekryteringen av personer

med utländsk bakgrund. Vid rekrytering av personal har alla

möjlighet att ansöka oavsett bakgrund. Det är kompetensen

som är avgörande för anställning, inget annat. Andelen anställd

personal med utländsk bakgrund varierar mellan områdena.

Det finns områden där ungefär en tredjedel av personalen har

utländsk bakgrund och det finns områden där endast några få

har utländsk bakgrund. Under året har kommunen anpassat

utbudet av skyddskläder och arbetskläder för att det ska

fungera för t.ex. personer som använder schal.

Socialförvaltningen deltar gärna i särskilda åtgärder t.ex. genom

att ställa praktikplatser till förfogande genom att matcha

nyanlända med personal med liknande bakgrund så att man

tidigt kommer ut och tränar språk men samtidigt får

handledning. Inför de utmaningar vård och omsorg har, med

ökad andel äldre, är personalförsörjning en viktig fråga och där

är nyanlända en viktig rekryteringsbas.

Barn- och utbildningsnämnden har återtagit beslutet att lägga
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Reftele ner Ölmestadskolans högstadium.
Cykelväg mellan Gislaved och
Smålandstenar

I kommunens gång- och cykelvägsplan finns sträckan
Smålandsstenar - Kappeledsvägen med som planerad framtida
cykelväg. Under 2015 har Trafikverket genomfört en
åtgärdsvalstudie för väg 26 på sträckan Gislaved -
Smålandsstenar där man föreslår att vägen mittsepareras och
att en cykelväg anläggs mellan Smålandsstenar och
Kappeledsvägen. Cyklister kommer sedan hänvisas till
Kappeledsvägen som har lite biltrafik, för att säkert kunna
färdas mellan Gislaved och Smålandsstenar. Det går i dagsläget
inte säga när projektet kan bli av då det inte är beslutat eller
tidsatt av Trafikverket ännu.

Förändring av busstider Vid skoldagens slut avgår bussar från hållplatsen Gärdesskolan
kl 15:38 och senaste lektionsslut är kl 15:30.
Samtliga linjer angör Gärdesskolan, såväl på morgonen som på
eftermiddagen.
Vad gäller linje 201 är det förstärkningsbussarna som angör
Gärdesskolan. De ordinarie bussarna trafikerar Södra
Storgatan och stannar vid Lundåkerskolans hållplats ( Hpl
Södra Storgatan).
Linje 510 kommer på morgonen kl 8:15 till Gärdesskolan,
vilket är något sent. Detta tas upp med Länstrafiken (JLT) inför
tidtabellsskiftet av kommunstyrelseförvaltningen i akt och
mening att få till en förändring till det bättre.

Busskort För resor till och från skolan erhålls från kommunen Resekort
Skola. För fritidsresor finns möjlighet att privat köpa
periodkortet Period Ungdom, som gäller för ungdomar upp till
och med 19 år. Period Ungdom ger möjlighet till fritt resande
under 30 kalenderdagar i följd inom Jönköpings län. Kortet
kostar 150 kronor/månad.

Centrum Enligt kommunen antagna fördjupning av översiktsplanen för

Gislaveds tätort så är målsättningen att de centrala delarna i

Gislaved ska vara ett vardagsrum där det är självklart att

handla i affärer, gå på restaurang, café eller andra nöjen samt

utnyttja det offentliga rummet i form av parker och torg i

större omfattning än i dagsläget. Arbetet med att locka mer

affärer till kommunen jobbar Gislaveds

Näringslivshandelsutvecklare med och detta arbete pågår hela

tiden. När det gäller hur centrum ska se ut är tanken att vid

årsskiftet 2016/2017 så kommer kommunen att på börja ett

arbete med ett gestaltningsprogram där man bland annat

kommer titta på mötesplatser, lekplatser och grönstruktur.

Allt i Gislaved Kommunens antagna vision för 2040

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och
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har en god relation till.

För att nå denna vision jobbar kommunens verksamheter med
ekonomi och verksamhetsstyrning som innebär att man jobbar
mot prioriterade mål, finansiella mål samt personalpolitiska
mål.

De prioriterade målen är barns lärande, Staden Gislaveds
kommun samt företagsklimat och näringslivssamverkan.

Det prioriterade området Staden Gislaveds kommun innebär
att alla kommunens verksamheter ska arbeta med att staden
Gislaveds kommun upplevs- och används som en attraktiv
mötesplats av invånare och besökare. Konceptet Staden
Gislaveds kommun upplevs och stödjer hela kommunens
attraktivitet. Detta innebär att det ska finnas allt i kommunen
men inte överallt.

De finansiella målen de styr hur mycket pengar varje
verksamhet får. De personalpolitiska målen innebär att
kommunen är en bra arbetsgivare så att det finns personal
som arbetar i alla kommunens verksamheter. Varje år får varje
verksamhet i kommunen berätta vad de tycker är viktiga
aktiviteter för att nå de visionen och de prioriterade
områdena. Det är sedan kommunfullmäktige bestämmer vilka
aktiviteter som ska göras och hur mycket pengar varje
verksamhet ska få.

Mer handel i Gislaveds centrum Enligt kommunen antagna fördjupning av översiktsplanen för

Gislaveds tätort så är målsättningen att de centrala delarna i

Gislaved ska vara ett vardagsrum där det är självklart att

handla i affärer, gå på restaurang, café eller andra nöjen samt

utnyttja det offentliga rummet i form av parker och torg i

större omfattning än i dagsläget. Arbetet med att locka mer

affärer till kommunen jobbar Gislaveds

Näringslivshandelsutvecklare med och detta arbete pågår hela

tiden. När det gäller hur centrum ska se ut är tanken att vid

årsskiftet 2016/2017 så kommer kommunen att på börja ett

arbete med ett gestaltningsprogram där man bland annat

kommer titta på mötesplatser, lekplatser och grönstruktur.

Ungdomsjobb Vid det här förslaget vill man att feriepraktik ska finnas året
om.
Under förslaget ”alla ska ha rätt till feriepraktik” diskuterar

ungdomarna kring kommunens feriepraktik. Förslag till

förbättringar som identifieras är att fler platser inom

feriepraktiken innebär att ungdomarna når en ökad kunskap
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och förståelse. Budget och antal platser för kommunens

feriepraktik beslutas av kommunstyrelsen.

Totalt erbjuder Gislaveds kommun 350 platser inom

feriepraktiken sommaren 2016. Från och med 2016 har man

rätt att söka feriepraktik från det år man slutar årskurs 8 i

grundskolan till och med det år man slutar årskurs 2 i

gymnasiet. Tidigare år har det varit från årskurs 8 till årskurs 1

i gymnasiet.

Energi-vad ska vi ha i framtiden I kommunens energistrategi finns ett antaget mål att: 2050 ska
energin för uppvärmning och transporter inom Gislaveds
kommun utgöras av 100 procent fossilbränslefri energi. Det
innebär att vi behöver öka andelen förnyelsebara energikällor. I
dagsläget finns produktion från vattenkraft, fjärrvärme,
bioenergi, solenergi, värmepumpar och vindkraft. I december
2015 sattes två av Sveriges största vindkraftverk i drift,
nordost om Reftele. Fjärrvärmen kommer även att byggas ut i
kommunen för att på så sätt minska naturgas- och
oljeanvändningen. Vi behöver även jobba med att erbjuda
alternativa drivmedel till våra bilar som till exempel el,
biodiesel, biobensin, biogas, etanol eller vätgas.

Vart /när flyttar man i Gislaved? Kommunens antagna vision för 2040

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och

har en god relation till.

För att nå denna vision jobbar kommunens verksamheter med
ekonomi och verksamhetsstyrning som innebär att man jobbar
mot prioriterade mål, finansiella mål samt personalpolitiska
mål.

De prioriterade målen är barns lärande, Staden Gislaveds
kommun samt företagsklimat och näringslivssamverkan.

Det prioriterade området Staden Gislaveds kommun innebär
att alla kommunens verksamheter ska arbeta med att staden
Gislaveds kommun upplevs- och används som en attraktiv
mötesplats av invånare och besökare. Konceptet Staden
Gislaveds kommun upplevs och stödjer hela kommunens
attraktivitet. Detta innebär att det ska finnas allt i kommunen
men inte överallt.

De finansiella målen de styr hur mycket pengar varje
verksamhet får. De personalpolitiska målen innebär att
kommunen är en bra arbetsgivare så att det finns personal
som arbetar i alla kommunens verksamheter. Varje år får varje
verksamhet i kommunen berätta vad de tycker är viktiga
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aktiviteter för att nå de visionen och de prioriterade
områdena. Det är sedan kommunfullmäktige bestämmer vilka
aktiviteter som ska göras och hur mycket pengar varje
verksamhet ska få.

Del 2 mer event på Motorbanan (Anderstorp). Motorbanan i
Anderstorp ägs av ett kommunalt bolag men verksamheten
drivs av Anderstorps raceway.

Del 3 Mer och senare bussar se svar kollektivtrafik.

feriepraktiken Under förslaget ”alla ska ha rätt till feriepraktik” diskuterar

ungdomarna kring kommunens feriepraktik. Förslag till

förbättringar som identifieras är att fler platser inom

feriepraktiken innebär att ungdomarna når en ökad kunskap

och förståelse. Budget och antal platser för kommunens

feriepraktik beslutas av kommunstyrelsen.

Totalt erbjuder Gislaveds kommun 350 platser inom

feriepraktiken sommaren 2016. Från och med 2016 har man

rätt att söka feriepraktik från det år man slutar årskurs 8 i

grundskolan till och med det år man slutar årskurs 2 i

gymnasiet. Tidigare år har det varit från årskurs 8 till årskurs 1

i gymnasiet.

Årskurs 3
Skolfrågor

Kommentar

För kallt i skolan Detta är en fråga som med jämna mellanrum tas upp i olika
sammanhang och arbetas med för att förbättra
inomhusklimatet. Frågan tas åter upp i underhållsgruppen.

Välja kurser fritt Vad som ingår i ett program är till stora delar statligt
reglerat. När det gäller elevernas individuella val försöker
skolledningen tillmötesgå önskemål så långt det är möjligt i
förhållande till antalet sökande elever till olika kurser. Det
är inte möjligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv att starta
kurser eller inriktningar med för få deltagare.

Fler klassresor och studiebesök Studieresor genomförs på ett stort antal program.
Dessutom har gymnasiet internationellt utbyte med Irland,
Spanien, Tyskland och Italien.

Annorlunda utbud på Oasen Frågan om utbudet på Oasen kommer att diskuteras på
skolan.

Mer behöriga lärare Gymnasiet har en hög andel behöriga lärare och arbetar
ständigt med att försöka rekrytera lärare med rätt
behörighet. Arbete med att utveckla det pedagogiska
arbetet är en del i det förbättringsarbete som pågår på
skolan. Det finns ett problem när det gäller att få tag på
vikarier. Frågan kommer att ses över inför kommande läsår
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hur vi på olika sätt kan säkra utbildningen för eleverna.
Högre studiebidrag Studiebidragen beslutas av CSN. Kommunen har ingen

beslutanderätt i frågan.
Varför utbildning barnskötare –
ej fast jobb

Barnskötare som är anställda i Gislaveds kommun har vid
ett flertal tillfällen erbjudits att gå förskollärarutbildning.
Kommunen har på olika sätt uppmuntrat till utbildningen,
bl.a. har barnskötare haft möjlighet att jobba kvar och läsa
på deltid och efter utbildningen garanterats en
förskollärartjänst.
Ett förslag har tagits fram som kan innebära att några
barnskötare anställs direkt efter gymnasieutbildningen i
barn- och utbildningsförvaltningens personalpool. Förslaget
är ännu inte färdigbehandlat.

Högskoleförberedande linjer
bör innehålla praktik

För närvarande finns det ingen diskussion om praktik för
dessa program. Däremot pågår ett arbete med att söka
samverkan med yrkesföreträdare som kommer på besök till
skolan och berättar om vilka olika yrken som kan vara målet
för elever på dessa program.

Ta tillbaka NE Biblioteket har NE.se och diskussioner pågår om samarbete
är möjligt för gymnasiets del. Inför höstterminen 2016 sker
det vid fördelningen av läromedelsanslag.

Skolan betala miniräknare Skolledningen har fattat beslut om att köpa in ett visst antal
miniräknare till teknik- och ekonomiprogrammet.

Förbättra skolmaten på
Lundåkerskolan

Enligt Skollagen ska måltiden inom skolan vara näringsriktig.
Därför följer barn- och utbildningsförvaltningen
Livsmedelsverkets råd "Bra mat i skolan". I råden
rekommenderas att mjölk eller vatten serveras varje dag. I
övrigt hänvisas till svar under årskurs 2: ”Husmanskost i
matsalen”.

För stora klasser Inför läsåret 2016/2017 kommer gruppstorlekarna på
klasserna att ses över. Vilka möjligheter som finns att
minska gruppstorlekarna beror på antalet elever på olika
program och vilka inriktningar och val som eleverna gör.

Övrigt Kommentar

Varför lägger kommunen mycket
pengar på Gislaved?

Kommunens antagna vision för 2040

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och

har en god relation till.

För att nå denna vision jobbar kommunens verksamheter med
ekonomi och verksamhetsstyrning som innebär att man jobbar
mot prioriterade mål, finansiella mål samt personalpolitiska
mål.

De prioriterade målen är barns lärande, Staden Gislaveds
kommun samt företagsklimat och näringslivssamverkan.

Det prioriterade området Staden Gislaveds kommun innebär
att alla kommunens verksamheter ska arbeta med att staden
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Gislaveds kommun upplevs- och används som en attraktiv
mötesplats av invånare och besökare. Konceptet Staden
Gislaveds kommun upplevs och stödjer hela kommunens
attraktivitet. Detta innebär att det ska finnas allt i kommunen
men inte överallt.

De finansiella målen de styr hur mycket pengar varje
verksamhet får. De personalpolitiska målen innebär att
kommunen är en bra arbetsgivare så att det finns personal
som arbetar i alla kommunens verksamheter. Varje år får varje
verksamhet i kommunen berätta vad de tycker är viktiga
aktiviteter för att nå de visionen och de prioriterade
områdena. Det är sedan kommunfullmäktige bestämmer vilka
aktiviteter som ska göras och hur mycket pengar varje
verksamhet ska få.

Gislaveds kommun som
arbetsgivare

VAD ÄR EN KOMMUN?
Kommuner är en politisk styrd organisation och därför
fungerar det inte riktigt som en privat verksamhet. Det
politiska styret i en kommun är uppbyggt genom ett direktvalt
kommunfullmäktige som väljs på samma sätt och på samma
dag som riksdagen, med partival. Under kommunfullmäktige
finns styrelsen (eller som den oftast kallas kommunstyrelsen)
som sköter det övergripande löpande politiska arbetet och
därtill finns olika nämnder och styrelser som sköter
kommunens åtaganden inom olika områden.

Det är politikerna som bestämmer vilken verksamhet som
kommunen ska ha och därför sker ibland nedläggningar för att
prioritera andra verksamheter. Därför kan exempelvis antal
simhallar se olika ut i olika kommuner.

Under nämnder och styrelser finns kontor och förvaltningar
med anställda tjänstemän som ska sätta i verket politikernas
beslut och sköta det dagliga arbetet i kommunens verksamhet.

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB – OLIKA
ARBETSMÖJLIGHETER
Sveriges viktigaste jobb finns inom kommuner och landsting.
Det är en mycket bred verksamhet som innehåller många jobb
som gör skillnad i samhället. Det är kommunens anställda som
bygger vårt samhälle, lär barn att läsa, fårparkerna att blomma,
stöttar gamla människor, får turister att upptäcka vår kommun,
hjälper människor på flykt, släcker brinnande hus, skapar
trygghet och glädje för äldre med mera. De får det mesta att
fungera.

Passar du för Sveriges viktigaste jobb? Gör yrkestestet:
http://test.sverigesviktigastejobb.se/

http://test.sverigesviktigastejobb.se/
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BOENDEORT ÄR INTE AVGÖRANDE FÖR ATT JOBBA
HOS OSS
Det har blivit vanligare att pendla till arbetet, det betyder att
du inte behöver bo i kommunen för att arbeta hos oss. Om du
väljer att exempelvis studera i Jönköping kan du pendla under
eller efter studietiden till ett arbete hos oss. Dagens teknik
medför att inom vissa jobb ges möjligheter att kunna delvis
arbeta hemifrån.

VAD KAN SKILJA SIG MELLAN KOMMUNERNA SOM
ARBETSGIVARE?
Personalförmåner och arbetstider är två delar som skiljer sig
mellan kommunerna. Kommunernas arbetsgivarpolitik ser
därmed olika ut. I Gislaveds kommun finns nedan som
personalförmåner:

 Arbetstid. Hos oss har du i de flesta jobben möjlighet
att påverka din arbetstid, antingen genom flextid eller
arbetstidsmodeller.

 Semesterdagar. Beroende på din ålder varierar antalet
semesterdagar. När du har fyllt 40 år får du sex extra
semesterdagar om året.

 Friskvård. Vi uppmuntrar till, och subventionerar,
motion i olika former. T.ex. inträdet till Gislebadet är
gratis för kommunanställda, subvention på personliga
årskort eller terminskort som rör exempelvis
gymnastik, styrketräning, racketsporter eller
lagsporter, subventionerade besök hos exempelvis
massör, kiropraktor och fotvårdsterapeut.

 Ledighet med lön. Om läkarbesök eller liknande inte
kan ske på din fritid och behöver utföras under
arbetstid kan närmaste chef bevilja ledighet med lön.
Det gäller exempelvis vid blodgivning, tandläkar-
och läkarbesök, besök hos kiropraktor eller psykolog.

 Företagshälsovård. Genom vår expertfunktion,
kommunhälsan, erbjuder vi företagshälsovård och
förebyggande hälsoskapande insatser.

 Aktiv personalklubb som erbjuder aktiviteter för dig
och dina arbetskamrater.

Läs gärna mer om Gislaveds kommun som arbetsgivare:
http://www.gislaved.se/naringslivocharbete/arbetsmarknadledig
ajobb/arbetahososs.2610.html#h -Personalformaner

HANTERING AV LÖN – FÅR MÄN OCH KVINNOR
SAMMA LÖN?
Lön är en ersättning för utfört arbete. Lönen påverkas av
tjänstens svårighetsgrad, individuella grunder och

http://www.gislaved.se/naringslivocharbete/arbetsmarknadledigajobb/arbetahososs.2610.html#h-Personalformaner
http://www.gislaved.se/naringslivocharbete/arbetsmarknadledigajobb/arbetahososs.2610.html#h-Personalformaner
http://www.gislaved.se/naringslivocharbete/arbetsmarknadledigajobb/arbetahososs.2610.html#h-Personalformaner
http://www.gislaved.se/naringslivocharbete/arbetsmarknadledigajobb/arbetahososs.2610.html#h-Personalformaner
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arbetsmarknaden i övrigt. Vår utgångspunkt är att lönen ska
vara individuell och differentierad, bygga på välkända kriterier
och avspegla uppnådda mål och resultat. Detta betyder att
lönen sätts utifrån individuella utgångspunkter och inte utifrån
kön.

Målet är att:
 Din lön ska spegla ditt ansvar och i vilken grad du

bidrar till verksamhetens mål.
 Du som medarbetare ska veta hur du kan påverka din

lön genom din prestation.
 Du ska känna till utifrån vilka lönekriterier ditt

arbetsresultat bedöms och årligen ha utvecklingssamtal
och lönesamtal med god kvalitet.

Ingen arbetsgivare för diskriminera någon på grund av kön.
Därför upprättar vi, i enligt med diskrimineringslagen, en
handlingsplan för jämställda löner var tredje år. Analys av
jämställda löner görs då mellan arbeten som är lika och
likvärdiga. Detta gjorde vi senast hösten 2015 och fann att inga
ojämställda löner finns hos oss.

Flyktingmottagning När ungdomarna diskuterar flyktingmottagningen efterlyser

man sysselsättning och olika aktiviteter för de personer som

kommer till Gislaveds kommun från andra länder.

Arbetet Gislaveds kommun gör i mottagande av nyanlända

med uppehållstillstånd drivs av arbetsmarknadsorganisationen,

AMO.  Det långsiktiga integrationsarbetet sker enligt Gislaveds

kommuns strategi för integration och tillhörande handlingsplan

för integrationsarbetet .

På lokal nivå bedrivs samarbetet mellan kommunens olika

förvaltningar, men även med externa aktörer, som Region

Jönköpings län, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, AB

Gislavedshus och Gislaveds näringsliv AB. De olika aktörernas

insatser samordnas i en lokal överenskommelse för en

effektivare introduktion. Arbetsgruppen som driver detta

arbetet kallas SAMIN (SAMverkan INtegration) och träffas en

gång i månaden.

Det finns även andra arbetsgrupper som träffas regelbundet:

Arbetslinjen där arbetsgruppens uppdrag blir att

synkronisera insatserna med arbetsförmedlingens

etableringsplan för att samordna och effektivisera processen

samt att ta tillvara på nyanländas kompetenser.
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En arbetsgrupp arbetar med bostäder för att utveckla ett

långsiktigt samarbete med privata hyresvärdar och verka för

bosättning av nyanlända i hela kommunen.

Integrationsarbetet sker även genom informations- och

kunskapsspridning och där AMO/integration under året ska

fortsätta att arbeta aktivt med att sprida information om

migration och flyktingsituationen både internt

(kommunanställda) och externt (invånare i kommunen).

Det finns också ett samarbete med föreningar och kyrkor för

att stärka integrationen för nyanlända men även för att stötta

de som är engagerade i asylboendena. Bland annat genomförs

stick- och språkcafe, svenskundervisning och olika

idrottsaktiviteter.

Varför lägger kommunen
miljoner på rondellutsmyckning?

I samband med byggnation av rondellen norr om Smålandia på
väg 27 fick kommunen en möjlighet av trafikverket att
utsmycka den mycket stora rondellen vid norra infarten, rv 27.
När en jämförelse gjordes med liknande projekt så avsattes 2
miljoner vilket motsvarande utsmyckningar brukar kosta.
Kommunen utlyste då en tävling och vinnaren i tävlingen är det
som ses i rondellen idag.

Hur kan vi jobba med HBTQ-
frågor

Gislaveds kommun har i dagsläget tyvärr inte något särskilt

aktivt arbete med HBTQ- frågor. Detta är något som

uppmärksammats under hösten 2015, då en

intern översyn av arbetet med folkhälso- och demokratifrågor

genomfördes. I samband med översynen togs ett förslag fram

på ett nytt arbetessätt som inneburit att Gislaveds kommun

påbörjar ett arbete med en socialt hållbar utveckling, där alla

kommuninvånare (oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller

könsuttryck, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet, osv) ges

samma möjlighet till ett fullgott liv. I arbetet kommer vi att

fokusera på kopplingen mellan hållbar utveckling, mänskliga

rättigheter och minskade skillnader i hälsa. Här ser vi att

HBTQ- frågorna kommer att vara en viktig del då den senaste

tidens forskning visar att HBTQ-personer bland annat:

- I större utsträckning utsätts för fördomar,
diskriminering och våld på grund av negativa
föreställningar om könsidentitet

- Lider av psykisk ohälsa i större utsträckning

- I större utsträckning är sucidbenägna

Vår framtida utmaning är att kartlägga nulägesbilden (bland
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annat hälsoskillnaderna), och därefter att sätta in de insatser

som behövdes, till exempel att genomföra utbildningar för vår

personal i attityd och bemötande och, precis som förslaget

från Open Space, lyfta frågan på agendan i skola, föreningar

osv.

I diskussionerna på Open Space diskuterade gruppen om det

kunde finnas möjligheter att chatta om HBTQ- frågor. Vi

arbetar just nu aktivt med att försöka se om det finns

förutsättningar att vi påbörjar ett arbete med ”Nätvandring”.

Nätvandring är ett sätt för ungdomar att via exempelvis chatt

eller mail få kontakt med sjuksköterska, kurator, personal från

ungdomsmottagning, med fler, och få svar på de frågor och

funderingar man har.  

Danssal Sedan höstterminen 2013 har dansundervisningen vid
Gislaveds dansstudio och dansinriktningen på Gislavaved
gymnasiums estetiska program, varit hänvisade till en danssal i
Recticel AB:s lokaler vid Norra Storgatan. Lokalen är en
tillfällig lösning inför att nya danssalar ska stå klara i etapp 2 av
Glashuset (tidigare Gisleparken). Tidsplanen var att de nya
danssalarna skulle vara klara under 2015/16. På grund av att
ekonomin för Gislaveds kommun blev tuffare flyttades etapp 2
fram i tiden. Idag är det bestämt att projektet att bygga etapp
2, med 2 danssalar, ska påbörjas 2016 och stå klart någon gång
under 2017/18. Exakt datum när lokalerna är inflyttningsklara
vet vi först när det finns en detaljerad tidsplan för bygget.
Prioriteringen som politikerna gjorde var att
iordningsställandet av undervisningslokalerna för restaurang-
och livsmeddelsprogrammet skulle komma först. Därefter
gjordes etappindelningen av det som senare fick namnet
Glashuset. Skälet till att lokalerna i det som tidigare hette
ungdomens kulturhus, idag Kulturplatån, ingick i etapp 1 var
byggnadstekniskt. Det berodde alltså inte på en prioritering av
verksamheterna. Konsekvensen blev att danssalarna hamnade i
etapp 2.
När det stod klart att tiden på Recticel skulle bli längre än vad
som var planerat, tog ansvarig danslärare/pedagog upp
problemen med lokalen på Recticel. Främst omklädningsrum,
toalett och trafiksäkerheten för eleverna när de kommer och
lämnar danslokalen. Detta skedde vintern 2014.
Fastighetsförvaltningen fick under våren 2015 i uppdrag av
kommunstyrelsen, att i samverkan med kultur- och barn och
utbildningsförvaltningen, hitta en ny ersättningslokal för
dansen. I september fanns det ritningar på en ny danslokal med
omklädningsrum för kvinnor och män. Placeringen är i
Glashuset. Återigen drabbas projektet av förseningar, ca 3
månader. Denna gång på grund av en överhettad lokal
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byggmarknad. De nya ersättningslokalerna ska stå klara i mars
2016.

Badhusen Bakgrunden till beslutet att stänga simhallarna i Anderstorp
och Smålandsstenar är minskad befolkningsutveckling,
simhallarnas renoveringsbehov samt minskade badsiffror över
tid. Även Gislebadet är i behov av renovering framöver, men
en utredning har bedömt att Gislebadet är i bättre skick än de
andra simhallarna. Fritidsnämnden har ett uppdrag under 2016
att påbörja arbetet med ett underlag för att skapa en helt ny
sim- och idrottsarena. Det finns många funderingar kring ett
sådant arbete. Både var en sådan arena ska ligga och vad en
sådan arena ska innehålla. Den politiska viljan är att en ny
arena ska vara på plats om tio år.

Hur får vi en attraktiv kommun? Enligt kommunen antagna fördjupning av översiktsplanen för

Gislaveds tätort så är målsättningen att de centrala delarna i

Gislaved ska vara ett vardagsrum där det är självklart att

handla i affärer, gå på restaurang, café eller andra nöjen samt

utnyttja det offentliga rummet i form av parker och torg i

större omfattning än i dagsläget. Arbetet med att locka mer

affärer till kommunen jobbar Gislaveds

Näringslivshandelsutvecklare med och detta arbete pågår hela

tiden. När det gäller hur centrum ska se ut är tanken att vid

årsskiftet 2016/2017 så kommer kommunen att på börja ett

arbete med ett gestaltningsprogram där man bland annat

kommer titta på mötesplatser, lekplatser och grönstruktur.

Uthyrning av lokaler till
ungdomar

För ett antal år sedan upplevde polisen i Gislaved problem
med ungdomsfester i kommunen. En del av festerna
arrangerades under ordnade förhållanden och genomfördes på
lyckat vis, men vissa av festerna urartade tyvärr med fylla,
langning av alkohol till minderåriga, slagsmål och skadegörelse
som resultat. Många gånger tillkallades polis till platsen.
Problemet lyftes då i kommunens brottsförebyggande råd och
ett informationsmöte med uthyrare gick av stapeln. Därefter
togs ett förslag till hyreskontrakt fram som uthyrare använder
sig av idag. Att arrangera en fest eller tillställning innebär en
hel del förpliktelser både utifrån säkerhet och ansvar.
Hyreskontraktet förbjuder inte att hyra ut till ungdomar.
Hyreskontraktet bygger på att fester och tillställningar
fortsättningsvis ska arrangeras utifrån säkerhet och ansvar.

Fler och bättre busstider i
Gislaveds kommun

Linje 132 i Hestra
År 2015 ändrades sträckningen av linje 132 i Hestra på så sätt
att linjen går in och vänder vid Hestra station, och sedan går
tillbaka till väg 26 för att därefter angöra en ny hållplats vid
Isabergstoppens anläggning. Därmed slutade linjen att trafikera
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hållplatserna Isabergsskolan och Lingonstigen i Hestra tätort
och hållplatserna Bjärsved samt Bjärsved östra på väg 588
mellan Hestra och väg 26 (norra utfarten).
Förändringen har enligt de resanderäkningar (påstigande) som
JLT gör inte inneburit någon minskning av antalet resande utan
istället har antalet resande från Hestra ökat markant mellan
2014 och 2015. Anledningen till denna ökning tros ha mer med
det nya asylboendet att göra än att man lagt om sträckningen.
Boende inom tätorten har fortfarande relativt kort avstånd till
hållplats. Turerna på linje 245 från/till Grimsås angör även
hållplatserna Lingonstigen och Isabergsskolan, och den linjen
kan också användas till resa till och från gymnasiet.

Linje 432 Gislaved – Hyltebruk
Linje 432 är anpassad till skoltiderna och angör Gärdesskolan.
Det finns fler än en inrese- och hemresmöjlighet per dag. Det
är därför kommunikationsmässigt fullt möjligt för elever från
Hyltebruk att gå på gymnasiet i Gislaved.

Bättre busstider på helgerna Det är JLT som bestämmer om tider och turtäthet inom hela
länet och därmed också för Gislaveds kommun. Från
kommunens sida är man angelägen om att alla tätorter ska gå
att nå på ett tillfredställande sätt. Utökning av buss- och
tågtrafik innebär att Länstrafiken/Region

Jönköpings län måste avsätta mer pengar till trafik om inte
omprioriteringar mellan olika linjer i regionen kan göras.
Länstrafiken ska följa det av regionfullmäktige fastställda
regionala trafikförsörjningsprogrammet, där det efter orternas
storlek och trafikunderlaget finns en mall för många turer som
ska finnas. Ett nytt trafikförsörjningsprogram kommer att
beslutas av regionfullmäktige under våren. Det är dock enbart
en mindre aktualisering av det nuvarande programmet.

Nedläggningar i Reftele och
Öreryd (Annie)
Sid 73

Barn- och utbildningsnämnden har återtagit beslutet att
lägga ner Ölmestadskolans högstadium. När det gäller
Öreryds skola kommer nedläggning att ske fr.o.m.
höstterminen 2016 och eleverna kommer att tillhöra
Isabergskolan i Hestra.

Varför lägger kommunen ner verksamheter på olika orter i

kommunen?

Från kommunfullmäktige tilldelas socialnämnden en påse

pengar som ska täcka kostnaderna för de olika

verksamheterna som bedrivs. I den påse pengar som

socialnämnden nu har fått ryms inte alla de tidigare

verksamheterna. Alternativet bli då att se över de befintliga

verksamheterna och göra anpassningar. I Gislaveds kommun
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har antalet platser inom vård- och omsorgsboende varit många

i jämförelse med liknande kommuner och anpassningar

behöver nu genomföras.

Bevara simhall i Anderstorp Bakgrunden till beslutet att stänga simhallen i Anderstorp är
minskad befolkningsutveckling, simhallens renoveringsbehov
samt minskade badsiffror över tid. Efter beslutet har en
förening i Anderstorp bildats som kallar sig Föreningen
Anderstorp simhall. Den föreningen bedömer att Anderstorps
simhall kan drivas vidare tills en ny sim- och idrottsarena är
färdigställd. Föreningen kommit överens med Gislaveds
kommun om att driva simhallen i egen regi tills vidare.

Cykelväg mellan Gislaved och
Smålandsstenar

I kommunens gång- och cykelvägsplan finns sträckan
Smålandsstenar - Kappeledsvägen med som planerad framtida
cykelväg. Under 2015 har Trafikverket genomfört en
åtgärdsvalstudie för väg 26 på sträckan Gislaved -
Smålandsstenar där man föreslår att vägen mittsepareras och
att en cykelväg anläggs mellan Smålandsstenar och
Kappeledsvägen. Cyklister kommer sedan hänvisas till
Kappeledsvägen som har lite biltrafik, för att säkert kunna
färdas mellan Gislaved och Smålandsstenar. Det går i dagsläget
inte säga när projektet kan bli av då det inte är beslutat eller
tidsatt av Trafikverket ännu.

Simhallen i Smålandsstenar Hörsjöns friluftsområde och Hörsjöbadet är en pärla i
Smålandsstenar som politiken i Gislaveds kommun värdesätter
högt. Det finns inga diskussioner om nedskärningar på
Hörsjöns friluftsområde.
Vad gäller Smålandsstenars sporthall känner kommunen till
behovet att renovera anläggningen. Just nu tittar Gislaveds
kommun på ett förslag på en tillbyggnad av sporthallen som
ger lösningar på de generella önskemålen om fler
sporthallsytor och till de kritiska röster vad gäller tillgänglighet
och ventilation som fritidsförvaltningen har tagit emot under
flera år vad gäller sporthall och Hälsolyftet. Dessutom innebär
förslaget en förbättring av lokalernas konstruktion och
tillgänglighet då hela sporthallen hamnar i markplan.

Hur fungerar transporten? Övriga frågor som tagits upp av olika grupper under Open
Space och som berör kollektivtrafiken i Region Jönköpings län
har redovisats för JLT.
Motsvarande frågor som berör Hallandstrafiken har inte
återkopplats till den organisationen.
Skolskjutsfrågor i Gnosjö kommuns område har också
redovisat till JLT samt till Gnosjö kommuns handläggare i
kollektivtrafikfrågor.

Tandvårdsbesök under med bokad tid under skoltid kan
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naturligtvis medföra frånvaro från flera lektionspass i skolan
den aktuella dagen/dagarna om resvägen till hemortens
tandklinik är lång. Det går inte att utgå från dessa sporadiska
behov vid planering av bussturer utan de ingår i det allmänna
underlaget för kollektivtrafiken.
Om man bor så att det finns busslinjer med flera turer i början
eller slutet av skoldagen kan man försöka få tandläkartider som
gör att man missar färre lektioner i början eller slutet av
dagen. Ett annat råd är försöka få tid under loven eller efter att
bussen anlänt till hemorten. En del tandkliniker tillämpar
numera kvällsöppet någon dag i veckan.
Man kan också kolla om man under de tre år man normalt går
på gymnasiet kan byta till en tandläkare, som har tider lediga
och som finns på gymnasieorten. Sök på länken:
http://www.1177.se/Jonkopings -lan/Regler-och-
rattigheter/Tandvard-for-barn-och-ungdomar/

Hälsolyftet- förbättringar och
priser

Fritidsförvaltningen kommer fortsättningsvis att driva
Hälsolyftet i Smålandsstenar och Gislaved. Hälsolyftet i
Anderstorp övergår till föreningsdrift from 1 april 2016.
Fritidsnämnden känner till att det finns önskemål om större
lokalyta för Hälsolyften, men det är stora processer att få till
utbyggnader. Just nu planerar politiken i Gislaveds kommun att
bygga en ny sim- och idrottsarena i kommunen och då
kommer man inte att investera i utbyggnad av Hälsolyft.
Maskinparkerna på Hälsolyften förbättras kontinuerligt efter
medlemmars önskemål och generellt slitage på maskinerna.
Fritidsförvaltningen kommer inte att utöka utbudet av fria
vikter i Hälsolyften. Grundidén med Hälsolyftet är att det ska
verka som ett ”folkgym” och att de som tränar där är
medlemmar på längretid. Hälsolyftet ska tilltala alla
medborgare. Hälsolyftet i Smålandsstenar har i dagsläget
större utbud av fria vikter och skivstänger. Motionsrummet i
Gisle Sportcenter är också utrustat med fler fria vikter och
skivstänger än Hälsolyftet. Motionsrummet är främst utrustat
för föreningslivet, men kan även bokas av privatperson.
Medlemskap på Hälsolyftet gäller inte i motionsrummet.
Vad gäller instruktör finns de på plats vid olika tidpunkter på
samtliga Hälsolyft. Man kan boka en instruktion i receptionen.
Fritidsnämnden erbjuder ungdomspriser på Hälsolyftet.
Ungdomskortet gäller 16-19 år.

Fler caféer Ännu fler caféer, serveringar och liknande till Gislaved skulle

ge fler möjlighet att mötas ute, fler tider på dygnet och som

mötesplatser där olika människor kan känna sig välkomna.

Tyvärr har vi ännu inte tillräckligt med köpunderlag för att få

hit de större kedjorna till centrum. Vi är bara 10.000 invånare i

Gislaveds tätort, och de stora kedjorna kräver från 15.000

invånare och uppåt innan man kan tänka sig att öppna där.
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Mindre unika caféer och serveringar är möjligt att få fler av,

och vi arbetar med på olika sätt för att det skall bli verklighet.

Vi har en handelsutvecklare på vårt näringslivsbolag som

arbetar med både butiker och caféer varje dag, vi har en tät

dialog med våra fastighetsägare om vad vi kan fylla deras

tomma lokaler med, och vi försöker förenkla när det gäller

regler så mycket det går.

Är det något särskilt café du längtar efter? Hör av dig så kan vi

förmedla det!

I dagsläget finns en handfull caféer i Gislaved. Ett stort utbud

av caféer är en bidragande faktor till att man väljer att besöka

ett område. Att äta och dricka gott ger ett mervärde på sin

resa.  Dagens resenärer eftersträvar ofta att besöka lokal

caféer och restauranger någon gång under sin vistelse på

destinationen. På hemsidan http://www2.visit-

gislaved.se/sv/mat -och-dryck?filter=c%3D20265%2C20267

hittar man samtliga caféer i och omkring Gislaved.

Vad det gäller caféer kan man ur ett tillgänglighetsperspektiv

tillföra att det inom räckhåll ska finnas handikapptoa oavsett

om det är ute eller innecafèer, samt att rörelsehindrade enkelt

ska kunna komma på plats och sitta med. Synsvaga ska kunna

ta del av utbudet med hjälp av personal och hörselsvaga ska

kunna läsa vad utbudet är. Sedan finns allergikrav att det ska

finnas ett utbud av varor som gör att alla kan få något till livs

och att man inte har dofter som kan störa i lokalen från

människor, tvålar och växter etc. Assistanshund ska vara

tillåten och plats ska finnas för hund och brukare i närheten av

ytterdörr för att undvika att pälsdjursallergiker ska kunna sitta

utan besvär inne i caféet. (Det finns en överenskommelse

mellan de olika organisationerna om att det är möjligt att vistas

i samma lokaler med lite planerande och det kan tilläggas att

det inte är ofta båda kategorierna krockar).

Viltstängsel Gislaveds kommun har under lång tid för Trafikverket pekat på
och med kraft argumenterat för behoven av viltstängsel, främst
på väg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar och på väg 27
mellan länsgränsen och Gislaved. Tyvärr har inte dessa
åtgärder prioriterats.

Kostnaderna för anläggande av viltstaket har kraftigt ökat. Det
beror bland annat på att krav på anläggande av viltpassager
tillkommit.
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I den åtgärdsvalsstudie som färdigställs för väg 26 mellan
Gislaved och Smålandsstenar redovisas att vägen bör byggas
om till en mötesseparerad väg och att i samband härmed bör
viltstängsel uppföras. Tidpunkten för när detta kan ske är inte
klarlagd.

Fler alternativa omklädningsrum Frågan om könsneutrala omklädningsrum har generellt väckts
nationellt den senaste tiden. Ståndpunkten är att vid
nybyggnationer beakta detta. Att göra åtgärder innan kan vara
möjliga, men är lite mer komplicerade. Fritidsnämndens
anläggningar har per automatik inte överblivna
omklädningsrum som enkelt kan omvandlas till ett tredje rum
där personer som inte känner sig bekväma bland pojkarna eller
flickorna kan byta om. Finns det ett behov för könsneutrala
omklädningsrum i fritidsnämndens anläggningar i dag behöver
fritidsförvaltningen få mer kunskap i ärendet.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §113 Dnr: KS.2016.9

Open space 2015

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att det vartannat år ska genomföras ett open
space. Förberedelsearbetet och genomförandet sker i ett samarbete mellan
kommunstyrelseförvaltningen och Gislaveds gymnasium. Tidigare har ett open
space arrangerats 2012, detta var kommunens första.

Tisdagen den 3 november 2015 samlades runt 700 elever från Gislaveds
gymnasium, förtroendevalda och tjänstemän från Kommunen i Gisle
Sportcenter för att medverka i ett möte, ett så kallat Open Space. Mötets
huvudtema var ”Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?” Under förmiddagen
deltog alla elever i årskurs två och under eftermiddagen årskurs tre. Syftet med
Open Space är att ge ungdomar i Gislaveds kommun möjlighet att vara med
och påverka samt utöva inflytande kring kommunens framtid.

Alla 64 förslag som diskuterades och som sedan lämnades in har nu lästs och
lämnats vidare till nämnderna.

När en sammanställning av alla nämnders återkopplingar har genomförts
kommer några förtroendevalda att besöka gymnasiet och berätta för de som
deltog om vad som kommer att hända med förslagen.

Beslutsunderlag
Rapportsammanställning med svar, Open space, daterad den 29 mars 2016

Kommunstyrelsen beslutar

att redovisa nämndernas svar till kommunfullmäktige den 28 april 2016.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna nämndernas återkoppling på Open space 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §35 Dnr: SN.2016.21 700

Remiss. Open Space 2015.

Ärendebeskrivning
I november 2015 samlades 700 elever från gymnasiet tillsammans med
förtroendevalda och tjänstemän i ett så kallat Open Space på temat ”Vad vill du
ändra på i Gislaveds kommun”. Med utgångspunkt i de förslag som
presenterades av ungdomarna har socialförvaltningen fått i uppdrag att
avrapportera till KS kring vilka planer och åtgärder man har för de olika
förslagen och idéerna som rör området omsorg, stöd och hjälp.

Beslutsunderlag
Open Space-material från ungdomar, sammanfattning
Socialnämndens arbetsutskottet den 8 mars, § 14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2016
Utredning Open Space 2015 daterad den 22 februari 2016.
Kommunstyrelsen den 27 januari 2016 § 21 uppdrag att avrapportera till
kommunstyrelsen om planer och åtgärder m.m.
Fördelning av ämnen till nämnderna daterad den 4 januari 2016

Yrkande
Margareta Lindgren (S):
Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens svar i Utredningen Open
Space 2015, med de redaktionella tillägg som lyfts på mötet, och överlämnar
utredningen till kommunstyrelsen.

Föreslår kommunstyrelsen att underlaget och frågorna vid kommande Open
Space ses över före det att respektive nämnd tar del av materialet.

Socialnämnden beslutar

att ställa sig bakom socialförvaltningens svar i Utredning Open Space 2015,
daterad 22 februari 2016, med de redaktionella tillägg som lyftes på
sammanträdet, och överlämnar utredningen till kommunstyrelsen.

att föreslå kommunstyrelsen att underlaget och frågorna vid kommande
Open Space ses över före det att respektive nämnd tar del av materialet.

Expedieras till:
Utvecklingsledare statistik
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-02-24     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §24    Dnr: TN.2016.11      

 

Open Space 2015, tekniska nämndens planer och åtgärder på 

inlämnat förslag  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat att det vartannat år ska genomföras ett Open 

Space. Elever från Gislaveds gymnasium, förtroendevalda och tjänstemän från 

kommunen träffades i november 2015 i ett möte vars huvudtema var "Vad vill 

du ändra på i Gislaveds kommun?"  

 

En av synpunkterna som lyftes fram var att förutsättningarna för att cykla 

mellan Gislaved och Smålandsstenar är dåliga och att det borde förbättras.  

 

I kommunens gång- och cykelvägsplan finns sträckan Smålandsstenar - 

Kappeledsvägen med som planerad framtida cykelväg. Under 2015 har 

Trafikverket genomfört en åtgärdsvalstudie för väg 26 på sträckan Gislaved - 

Smålandsstenar där man föreslår att vägen mittsepareras och att en cykelväg 

anläggs mellan Smålandsstenar och Kappeledsvägen. Cyklister kommer sedan 

hänvisas till Kappeledsvägen som har lite biltrafik, för att säkert kunna färdas 

mellan Gislaved och Smålandsstenar. Det går i dagsläget inte säga när projektet 

kan bli av då det inte är beslutat eller tidsatt av Trafikverket ännu. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-27, §21 

Bilaga Open Space, förslag till tekniska nämnden 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2016-02-10, §7 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att meddela kommunstyrelsen att det planeras för cykelväg mellan 

Smålandsstenar och Kappeled men att åtgärden inte är tidsatt i dagsläget 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska kontoret  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §112 Dnr: KS.2016.53

Redovisning av obesvarade motioner 2016

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 24 § ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade
motioner per 1 mars 2016 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.

Enligt kommunallagen kap 5, 33 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Kommunallagen 5 kap 33 §.
Kommunfullmäktiges arbetsordning 24 §.
Redovisning av obesvarade motioner per 1 mars 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 23 mars 2016, § 33

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner daterad den 1 mars
2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Handläggare 2016-03-03
Yvonne Thelin Karlsson Dnr: KS.2016.53

Redovisning av obesvarade motioner per 1 mars 2016

2012

Marie Johansson (S), Bo Kärreskog (S) och Ylva Samuelsson (S)
2012-05-07
KS.2012.115
Motion om en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 5 juni 2012 till samtliga nämnder och
kommunstyrelsekontoret för yttrande senast den 1 december 2012. Samtliga svar har nu
inkommit från alla nämnder och sammanfattande beredning pågår inom
kommunstyrelsekontoret. Svar kan väntas nå kommunfullmäktige i juni eller augusti 2016.

Amir Horozic (V)
2012-10-25
KS.2012.226
Motion om inrättande av en social investeringsfond i Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 11 december 2012 till kommunstyrelsekontoret för
beredning. Behandlad av PS mjuk den 26 februari 2014. Beredning pågår inom
kommunstyrelsekontoret. Svar kan väntas nå kommunfullmäktige i juni 2016.

2013

Curt Vang (K)
2013-02-20
KS.2013.39
Motion om upprustningsbehov av miljonprogrammets bostäder
Kommentar: Överlämnad den 19 mars 2013 till kommunstyrelsekontoret och AB
Gislavedshus för beredning. Styrelsen i AB Gislavedshus har den 9 september 2013
inkommit med ett yttrande. Beredd inom kommunstyrelsekontoret vad gäller faktadelar.
Överlämnad till kommunstyrelsens ordförande för ytterligare beredning i juni 2014.
Remitterad till Gislavedshus i slutet av februari 2016 för aktualiserat yttrande. Svar kan
väntas nå kommunfullmäktige i juni eller augusti 2016.
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2014

Curt Vang (K)
2014-02-07
Motion om inrättande av solidaritetspris
Kommentar: Remitterad den 11 mars 2014 till fritidsnämnden för beredning. Svar har
inkommit och kommunstyrelsekontoret har fortsatt bereda ärendet. Ett förslag till
remissvar behandlades vid kommunfullmäktige den 27 november 2014. Kommunfullmäktige
beslutade att återremittera ärendet för vidare beredning av vilken krets av föreningar som
ska kunna omfattas av solidaritetspriset. Beredning pågår inom kommunstyrelsekontoret.
Svar kan väntas nå kommunfullmäktige i juni eller augusti 2016.

Curt Vang (K)
2014-03-14
KS.2014.57
Motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala miljöer för barn
Kommentar: Remitterad den 8 april 2014 till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och kommunstyrelsekontoret för
beredning.
Svar har inkommit från socialnämnden, fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden,
men kulturnämnden saknas. Svar kan väntas till kommunfullmäktige i maj eller juni 2016.

Curt Vang (K)
2014-04-29
KS.2014.82
Motion om lönenivå i den kommunala arbetsmarknadsverksamheten
Kommentar: Remitterad till socialnämnden för synpunkter innan ärendet behandlas av
kommunstyrelsens personalutskott. Socialnämnden har lämnat svar och personalutskottet
har behandlat ärendet den 14 oktober 2014. Ärendet är återfört till kommunstyrelsen.
Svar kan väntas nå kommunfullmäktige i maj eller juni 2016.

Erik Andersson (K)
2014-05-05
KS.2014.88
Motion om sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar
Kommentar: Remitterad den 3 juni 2014 till fastighetsnämnden, bygg- och miljönämnden,
tekniska kontoret och kulturnämnden för beredning med svar senast den 30 september
2014. Samtliga svar har inkommit och sammanfattande beredning pågår inom
kommunstyrelsekontoret. Svar kan väntas nå kommunfullmäktige i maj 2016.

Curt Vang (K)
2014-09-05
KS.2014.169
Motion om föreningssamordnare
Kommentar: Remitterad den 4 november 2014 till kommunstyrelsekontoret,
kulturnämnden, fritidsnämnden och socialnämnden för beredning. Fritidsnämnden och
socialnämnden har inkommit med svar; kulturnämnden saknas. Svar kan väntas nå
kommunfullmäktige i juni eller augusti 2016.
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2015

Stefan Nilsson Nylén (SD), Peder Winnerbrandt (SD)
2015-03-22
KS.2015.90
Motion om donationskampanj inom Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 8 april 2015 till kommunstyrelsekontoret för beredning.
Svar kan väntas till kommunfullmäktige i augusti 2016.

Lennart Kastberg (KD), Fredrik Sveningson (FP)
2015-06-11
Motion om att bättre ta tillvara på den kompetens som finns i vår kommun
Kommentar: Remitterad den 3 augusti 2015 till barn- och utbildningsnämnden, bygg- och
miljönämnden, fastighetsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, räddningsnämnden,
socialnämnden och tekniska nämnden för yttrande med svar senast den 9 oktober 2015.
Samtliga nämnder förutom kulturnämnden har inkommit med svar. Svar kan väntas till
kommunfullmäktige i juni eller augusti 2016.

Peder Winnebrandt (SD)
2015-08-25
Motion om förändring av reglemente till Kommunala rådet för funktionshinder
Kommentar: Har remitteras den 9 september 2015 till socialnämnden för beredning.
Svar har inkommit och beredning pågår inom kommunstyrelsekontoret. Svar kan väntas nå
kommunfullmäktige i juni eller augusti 2016.

Stefan Nilsson Nylén (SD), Ulf Poulsen (SD) och Peder Winnebrandt (SD)
2015-08-27
Motion om mobilförbud i den kommunala grundskolan
Kommentar: Har remitteras den 9 september 2015 till barn- och
utbildningsnämnden för beredning. Svar har inkommit och beredning är klar
inom kommunstyrelsekontoret. Svaret planeras att tas upp på kommun-
fullmäktige den 28 april 2016.

2016

Lars-Ove Bengtsson (C)
2016-01-24
Motion om att satsa på biogas i Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 2 mars 2016 till kommunstyrelsekontoret för beredning,
vilken pågår. Svar kan väntas nå kommunfullmäktige i juni eller augusti 2016.

Eventuellt mörkmarkerade motioner ligger med i beslutsprocessen för
besvarande och kan komma att utgå.
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Morgan Nilsson (MP) 
Helena Elmqvist (SO) 
Eric Westroth (SO) 

Anna Engström, kommunchef 
Gunnar Crona, utredare, § 51 punkt 1 
Irene Bengtsson, socialchef, § 34-38 
Anna Holm och Anne Gillek Dahlström, Svenskt Näringsliv, § 51 punkt 2 
Christian Bagan, kommunsekreterare 
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§§ 33-51 

2016-02-02 Paragrafer §§ 33-51 

2016-02-10 Datum då anslaget tas ned 2016-03-03 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestvrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

Kommunstyrelsen 2016-02-02 

§ 47 Dnr 2016-00049 

Tjänst som säkerhetsstrateg 
Gnosjö kommun har idag del i en tjänst som säkerhetssamordnare. Tjänsten är 
organisatoriskt placerad under Räddningsnämnden och är sedan en tid vakant. 
Kommunens kostnad för tjänsten uppgår till 100 tkr per år. Gislaveds kommuns del 
uppgår till 343 tkr per år. 

Gislaveds kommun har beslutat sig för att inrätta en ny tjänst som säkerhets strateg 
organiserad direkt under kommundirektören och har erbjudit kommunen att köpa 
del av tjänsten, 10 - 20 %. För de 100 tkr som i dagsläget avsätts tiII tjänsten som 
säkerhetssamordnare på Räddningstjänsten skulle Gnosjö kommun erhålla 10-12 % 
tjänst. 

I skrivelse från kommunchefen föreslås att kommunen köper 10-12 % tjänst av 
Gislaveds kommun och att de medel som idag finns för tjänst som 
säkerhetssamordnare inom räddningstjänsten överförs för finansiering av tjänsten 
som säkerhetsstrateg. Är behovet större tar ärendet lyftas igen längre fram. 

Tjänsteskrivelse, separat bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Gnosjö kommun köper tjänst av Gislaveds kommun avseende säkerhetsstrateg 
motsvarande 10-12 % tjänst, samt 

att en omfördelning från Räddningsnämnden till kansliet görs med 100 tkr avseende 
2016 och framåt. 

Expedieras till 
akten, Gislaveds kommun, räddningsnämnden samt stabs- och stödenheten 

Utdragsbestyrkande 

Sida 

21 (25) 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §92 Dnr: KS.2016.31

Tjänst som säkerhetsstrateg för Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Tjänsten som säkerhetssamordnare för Gislaveds kommun ligger idag
organisatoriskt under räddningsnämnden och är sedan en tid vakant. Tjänsten
är delad mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner. I budget 2016 finns en intäkt
från Gnosjö kommun med 100 tkr och anslag från Gislaveds kommun är 343
tkr.

Under 2015 sammanställde PwC en rådgivningsrapport för arbetet med
”internt skydd” i Gislaveds kommun. Uppdraget genomfördes genom
intervjuer med förvaltningschefer, kommundirektören samt två kommunalråd.
Vidare gjorde en genomgång av styrdokument. Det som tydligt framkom från
de intervjuade var en önskan om att göra ansvar, roller och rutiner tydligare.
Pwc har lämnat förslag på hur arbetet ska utvecklas vidare och rapporten
kommer att användas som ett underlag i det fortsatta arbetet. Ett förslag som
de lämnar är att tjänsten som säkerhetsstrateg organiseras direkt under
kommundirektören.

Kommundirektören har efter samverkan med kommunstyrelseförvaltningens
samverkansgrupp beslutat att inrätta en tjänst som säkerhetsstrateg på
kommunstyrelseförvaltningen. Tjänsten kommer också att arbeta till viss del i
Gnosjö kommun som bidrar med 100 tkr.

Bakgrunden till att ärendet nu lyfts är att det behöver göras en ekonomisk
omfördelning av resurser mellan räddningsnämnden och kommunstyrelse-
förvaltningen under 2016. Genom detta beslut ska ramarna framöver också
ändras.

Gnosjö kommun har via kommunchefen meddelat att man inte har något att
invända mot förändringen.

Gislaveds kommuns budget för riskhantering-Säkerhetssamordnartjänst är
fördelad på räddningsnämnden och PEOH under kommunstyrelsen med totalt
743 tkr (räddningsnämnd 443 tkr, kommunstyrelsen PEOH 300 tkr).

Förslaget enligt tjänsteskrivelsen är att placera tjänsten under
kommunstyrelsen vilket innebär att 443 tkr omfördelas från räddningsnämnden
till kommunstyrelsen fr. o.m. budget 2016. Driftbudgetramarna för budget
2017 justeras i samband med att det strategiska styrdokumentet antas för
budget 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 mars 2016, § 25

Yrkande
Agneta Karlsson (M) med instämmande av Leif Andersson (-), Peter Bruhn
(MP), Håkan Josefsson (C) och Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.



2016-03-23 2(2)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 92 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att under kommunstyrelsen inrätta 1,0 säkerhetsstrateg,

att för budget 2016 omfördela 443 tkr från räddningsnämnden till
kommunstyrelsen, samt

att driftbudgetramarna för budget 2017 justeras på motsvarande sätt i
samband med att det strategiska styrdokumentet för budget 2017
hanteras.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Översyn kommunstyrelseförvaltningen
information kommunfullmäktige 2016-04-28



Bakgrund och motiv till översynen

En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på 
dem vi är till för, effektivitet, rättssäkerhet och ett gott bemötande. Den 
digitala utvecklingen går allt snabbare och det ställer nya och förändrade krav på 
en flexibel och behovsstyrd organisation. E-förvaltningen ställer krav på utveckling 
av E-tjänster och helt nya kommunikationsmönster växer fram, inte minst har 
de sociala medierna blivit allt viktigare. 

För att möta både dagens och framtidens krav behöver därför 
kommunstyrelseförvaltningen genomgå en översyn. Utöver dessa förnyade krav har 
kommunstyrelseförvaltningen inför budgetåret 2017 ett effektiviseringskrav. Detta 
tillsammans med införandet av kontaktcenter och de effekter som det medför är 
ytterligare anledningar för att genomföra översynen.  



Bakgrund och motiv till översynen
Kommunstyrelseförvaltningen behöver ha ökat fokus på:

• Leda och samordna utifrån KF vision, mål och inriktningar.

• Uppföljning och uppsikt utifrån KF vision, mål och inriktningar.

• Samhällsplanering och samhällsutveckling utifrån hållbar utveckling.

• Skapa driv i strategiska frågor, t ex driva nätverk kring viktiga frågor för att få 
samordning och styrning i förvaltningarna.

• Förebyggande och främjande arbete, t ex barns lärande, folkhälsa, mm

• Kommunikation både utåt och inåt.

De funktioner som inte har direkt koppling till huvuduppdraget behöver därför ses 
över med avseende på organisatorisk placering.  Vidare behöver arbetssätten i 
kommundirektörens ledningsgrupps utvecklas för att stödja 
organisationsförändringen.



Översynens genomförande

Efter genomförd upphandling anlitades Sven-Martin Åkesson på Åkesson 
Management AB. Översynen inleddes i januari och avslutades i mars 2016. 

Kommunstyrelseförvaltningens (KSF) ledningsgrupp har varit styrgrupp för 
översynen och har mött konsulten i såväl enskilda intervjuer som i workshops. 
Kommunens samtliga förvaltningschefer har också deltagit vid två tillfällen i syfte att 
framföra sina krav och förväntningar på stöd och samordning från KSF samt bidra 
med förslag kring ansvarsområden som kan överföras från KS till andra nämnder. 

Vid ett tillfälle har ett urval av förvaltningens medarbetare samt fackliga företrädare 
träffat konsulten i workshop. All facklig samverkan har skötts av kommundirektören 
i förvaltningens samverkansgrupp samt kommunens samverkansgrupp KSAM. Varje 
enhetschef på förvaltningen har fortlöpande informerat sina medarbetare på 
APT/kontorsmöte i syfte att skapa bred delaktighet, inflytande och förståelse.



Översynens genomförande

Översynen har varit indelad i två delar; organisationen med chefsansvar och 
ansvarsområden, det vill säga ny linjeorganisation. Den andra delen har handlat om 
arbetssätt och metoder med särskilt fokus på hur kommundirektören ska styra och 
leda kommunen med så bred delaktighet som möjligt och på så sätt uppnå betydligt 
större samverkan och helhetsperspektiv i tjänstemannaorganisationen. 

Översynens beslutsprocess är indelad i två steg där steg 1 omfattar avdelningar, 
enheter samt en beskrivning av ansvarsområden inom respektive avdelning. Steg 1 
omfattar också tillsättning av chefer. Steg 2 kommer vara avdelningschefernas förslag 
till beslut av detaljorganisation.

Målsättningen är att ingen medarbetare ska gå på semester utan att veta sitt 
kommande uppdrag. 

Organisationsförändringen ska vara fullt ut genomförd senast 1 jan, 2017. 



Reflektioner från förvaltningscheferna
Organisationsöversyn kommunstyrelseförvaltningen

• KSF har blivit lite av en slasktratt som hanterar många olika frågor. Om någon tyckt att en nämnd inte hanterat frågan 
rätt så har den placerats inom KSF för att få ökad insyn och kontroll.

• KSF roll har varit väldigt otydlig och oklar.
• Behöver skilja mellan strategiskt perspektiv och drift/förvaltning/service.
• Gränsdragningen mellan utvecklingsenheten och bygg/miljö behöver ses över.
• Gränsdragning mellan Mex och Tekniska behöver ses över.
• Folkhälsa idag på kansliet men kansli bör ha internt fokus medan ”utveckling” bör ha ett externt fokus.
• Det behöver finnas viss utredningskapacitet på KSF pga bristande resurser på förvaltningarna.
• I grunden fungerar ekonomi och personal bra. Dock behöver samordning och dialogen om utvecklingsinsatser öka 

(särskilt i tidiga skeden).
• Ekonomi och personal är olika organiserade.
• Det finns en operativ del i ekonomifunktionen som behöver styras ifrån förvaltningarna i större utsträckning än t ex 

personalfrågor.
• Gränsdragning mot socialnämnden vad gäller arbetsmarknadsfrågorna behöver ses över.
• Det finns ett stort behov av stöd och utveckling inom kommunikation/information – här behövs förstärkning.
• Hur riggar vi krisorganisationen? – idag uppbyggd kring KSF. 
• Vilka uppgifter skulle vi kunna samordna med andra kommuner?



Reflektioner från medarbetare på KSF
Organisationsöversyn kommunstyrelseförvaltningen

Vad fungerar särskilt bra i nuläget?
• Det finns ett bra kommunikationsklimat och gott bemötande som underlättar samarbete. Både mellan tjänstemän och mot 

politiken. Upplever inte onödiga hierarkier.
• Det har inletts ett strategiskt arbete kring komplexa och tvärfunktionella frågor där vi behöver jobba tillsammans.
• Vi har satsat på vissa specialfunktioner som underlättar arbetet t ex arkivarie.
• Politisk enighet underlättar arbetet inom vissa områden.
• Det finns en rad grupper/forum som är etablerade för att skapa samarbete t ex plangrupp, planeringssamråd, Lotsande 

organisation, mfl.
• När alla förvaltningar får möjlighet till delaktighet så blir det väldigt bra.
• Bättre att tillhöra KSF i förhållande till service som tidigare testats.
• När vi jobbar gemensamt/tillsammans så fungerar det väldigt bra.



Reflektioner från medarbetare på KSF
Organisationsöversyn kommunstyrelseförvaltningen

Vad behöver utvecklas och förbättras
• Vi är väldigt många experter. Svårt att veta vad alla gör och vad vi har för uppdrag. Detta kan leda till svårigheter för framförallt 

nyanställda.
• För dålig uppdelning mellan politikerroll och tjänstemannaroll. Det blir svårt när politiker har för mycket direktkontakt med 

tjänstemän. 
• Vi behöver skilja mellan hur vi arbetar i utvecklingsprocesser från förvaltande processer. Mycket vad gäller arbetssätt är 

beroende på person.
• Vi behöver utgå ifrån en tydlig målbild som ska styra våra prioriteringar och fokus. Detta ska styra våra uppdrag och uppgifter.
• Vi behöver utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete (ledningssystem).
• Mötesformer behöver utvecklas. Vi har för mycket ”samma” metodik för frågor som behöver hanteras på olika sätt. Vi har ingen 

bra möteskultur.
• Balansen mellan projekt och drift /överlämnande behöver bli bättre.
• Vi är relativt bra på planering i förhållande till uppföljning.
• Vi blir ofta genomförare/utförare på KSF. Vi utför åtgärder eller styr i detalj.
• Många experter och specialister kräver ett duktigt ledarskap/chefskap för att lyckas etablera bra arbetsformer.
• Hållbarhetsperspektivet mer generellt (hållbar utveckling - inte bara det ekologiska). Vi måste komma framåt inom detta 

område.
• Processen för information och kommunikation från KSF till förvaltningarna behöver förbättras.
• Förståelse och respekt för olika kompetenser och uppdrag. Förtroende och tilltro till kompetens och samtidigt ödmjukhet att 

lyssna in olika perspektiv.
• Bättre samordning mellan ÖP och budgetprocessen. Målen bygger inte på varandra.
• Saknas kompetens inom projektledning och processledning.



Reflektioner från medarbetare på KSF
Organisationsöversyn kommunstyrelseförvaltningen

Viktiga medskicka i organisationsöversynen?
• Viktigt hur vi introducerar nyanställda, både vad gäller att lära känna folk och olika kompetenser. Lite trainee/praktik men 

också via intranätet.
• Saknar en verksamhetscontroller som följer upp alla planer, mål, uppdrag, kvalitet, beslut, mm.
• När vi involverar externa aktörer och medborgare blir det lättare att inta rätt roll.
• Genom att samla kompetenser i organisationen minskar sårbarheten och flexibiliteten. 
• Kan vi öka kompetensen och funktionen genom att samarbeta med andra kommuner?
• Vi måste etablera (och följa) arbetssätt för hur vi använder och jobbar med vissa funktioner/kompetenser. T ex hur jobbar en 

personalspecialist, ekonom eller miljöstrateg?
• Hur vill vi utveckla chefsrollen? Ska den ha fokus på administration eller andra frågor?
• Strategiska frågor behöver ta sin utgångspunkt ifrån KSF. Vi behöver leda och samordna. KSF behöver stödja prioritering, 

samordning och uppsikt över nämnderna.
• Det borde finnas samordnare för olika system, som t ex för GIS.
• Organisation och chefsrollen för Mex och utvecklingsenheten behöver ses över.
• KSF i framtiden borde vara ett föredöme i samhället och spegla samhället (språk, kultur, värdskap).
• Vi behöver utveckla vår transparens. Vi har börjat jobba med detta men vill öka den ännu mer (utåt och inåt).
• Lyhördhet och proaktivt vad gäller tillsättning av roller/funktioner så vi inte blir utan kompetens/resurs.
• Det finns en oro för att översynen ska leda till en organisation som är för toppstyrt och hierarkiskt.
• Det är positivt att ha APT för hela förvaltningen. Alla ska få samma information samt presentera nya medarbetare.
• Vi behöver tydligare samsyn kring vad politiken vill få ut av tjänstemännen. Hur ser rollfördelningen ut?
• Kommundirektörens ledningsgrupp blir avgörande för att lyckas.
• Vi måste våga lägga över frågor på kontaktcenter.



Struktur, kultur och arbetssätt

Organisationsstruktur
med funktioner, ansvar och befogenheter

Arbetssätt och förmåga
att åstadkomma resultat

Rådande
organisationskultur

Genomlysningen av organisationen behöver fånga tre olika perspektiv för att kunna 
beskriva nuläget och motivera framtida rekommendationer. Samtliga perspektiv

påverkar organisationens möjlighet att uppnå sina mål.

Vision
Målbild

Strategier



Kommunstyrelsens uppdrag
Grunden för kommunstyrelsens förvaltnings uppdrag

• KS leder och samordnar allt arbete inom kommunen. 
• KS har det övergripande ansvaret att de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige beslutat om för verksamhet och ekonomi följs upp 
och att den löpande förvaltningen i kommunen sköts effektivt och 
ekonomiskt. Kommunstyrelsen ser också till att kommunen utför de 
uppgifter som enligt lag är en plikt för kommunen att sköta.

• KS uttalar sig alltid i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige.
• Nämnd för KS-förvaltning och övriga förvaltningar organiserade under KS.



Kommunstyrelsen och KS- förvaltning

Tre olika ansvarsområden

Kommunstyrelsen och KS-förvaltning

Ansvarar för den egna 
interna förvaltningens 
ekonomi, personal och 

verksamhet

Ansvar enligt 
kommunallagen att utifrån 
KF´s beslut leda/samordna 

och utöva uppsikt samt 
beredning till KS/KF

Ansvarar för delegerade 
operativa verksamheter där 

KF har beslutat att lägga 
dessa under KS

Styrning sker genom 
kommunstyrelsen som nämnd 

och i ledningsgruppen för 
kommunstyrelsens förvaltning

Ledning och samordning sker 
genom kommunstyrelsen och i 

kommundirektörens 
ledningsgrupp.

Styrning sker genom 
kommunstyrelsen som nämnd 

och respektive chef för 
respektive delegerad operativ 

verksamhet

Tre olika ansvarsområden behöver ledas- och styras utifrån kommunstyrelsens uppdrag (se bilden nedan). 
Det är viktigt att kommunstyrelsen och kommundirektören kan skilja mellan dessa tre olika 
ansvarsområden. Det är också viktigt att det tydligt prioriteras vilka frågor som ska styras och vilka frågor 
som ska stå i fokus och ta mest tid i förfogande. 



Roller för KS förvaltning som stödjande funktion

Att stödja utan att styra/besluta

Ta initiativ , driva  och stödja utvecklingsarbetet 
med utgångspunkt ifrån vision, mål, strategier, 
mm (utan att ta över ägandet)

Kontroll att beslut följs.
Uppföljning och analys
av resultat (som stöd till
ansvariga chefer).

Sakkunnig och expert.
Möta efterfrågan och behov
av rådgivning.

Administration och service inom respektive område i 
syfte att effektivt genomföra administrativa rutiner.

Efterfrågestyrt
-utifrån behov

beställning

Driva och 
samordna



Föreslagna förändringar som 
Kommunfullmäktige beslutar om



Förändringar i IT-organisationen
All IT-drift samlas i kommunen under fastighet- och servicenämnden som i och med 
denna förändring får ett breddat uppdrag och nytt namn. 

En gemensam IT-verksamhet för alla förvaltningar är en förutsättning för att kunna 
arbeta med digitaliseringsutvecklingen och att utveckla verksamheterna med hjälp av 
IT. Mot samma bakgrund ska också IT-driften skiljas från det IT-strategiska arbetet 
som även i fortsättningen ska ledas från kommunstyrelseförvaltningen.  

Nuvarande IT-chef kommer att bli IT-strateg i den nya organisationen och formellt 
sortera under avdelningen verksamhetsstöd.

Det är viktigt att verksamheten styr IT och därför kommer särskilda arbetsformer 
utvecklas för detta under 2016 för att fungera fullt ut i samband med uppstarten 1 
jan, 2017.  



Förändringar stödfunktioner

Samla alla ekonomer på Kommunstyrelsen

Motivet till detta är att samla denna kompetens organisatoriskt för att bättre kunna 
utveckla kompetensen, ökad specialisering, ökad flexibilitet, ökad kvalitetssäkring av 
både kompetenser och processer samt minskad sårbarhet. Samlad organisation kan 
fortfarande innebära att en ekonom arbetar nära och sitter placerad nära 
förvaltningschefen och har sin placering i kommunhuset. 

Idag har socialförvaltningen 2 årarbetare och barn- och utbildningsförvaltningen 2,0 
årsarbetare anställda som arbetar som ekonomer (men kan ha annan titel) som 
flyttas över till Kommunstyrelsen.



Förändringar stödfunktioner

Starta kommungemensam bemanningsenhet

Genom att inrätta en kommungemensam bemanningsenhet kommer det bli lättare 
att samarbeta över förvaltningsgränserna men även mellan olika enheter inom 
samma förvaltning kopplat till personalförsörjning. En av anledningarna till detta är 
att man kan förlägga medarbetares resurstid i bemanningsenheten och använda redan 
befintliga medarbetare istället och genom detta minska antalet tillfälliga vikarier som 
kommer in och arbetar. Vinsten med detta är många, men två huvudaspekter som 
inte får glömmas bort är att det stärker upp kvaliteten i verksamhetsutövningen och 
även är ett verktyg för att kunna erbjuda heltidsanställningar. 

Kommer att innebära att personer som idag arbetar med dessa arbetsuppgifter 
flyttas till HR-avdelningen.



MEX-enheten flyttas till tekniska

MEX-enheten inkl förvaltning av skog flyttas över till tekniska nämnden då det är en 
operativ verksamhet som inte behöver organiseras inom kommunstyrelsen. MEX-
enheten arbetar på uppdrag av avdelningen för hållbar utveckling men organiseras 
under tekniska nämnden.  

Övergripande planering av markförsörjning sker på avdelningen för Hållbar 
utveckling på kommunstyrelseförvaltningen. Kompetens samlas inom samma 
förvaltning vilket ökar kompetensen och minskar sårbarheten då man redan idag har 
ett väldigt nära samarbete. 



Fysisk tillgänglighet

Arbetet med fysisk tillgänglighet, tillgänglighetsdatabasen och inventeringar har en 
nära koppling till kommunens fastigheter och flyttas därför över till fastighet- och 
servicenämnden. 



Post, vaktmästeri och cyklar

Flyttas till fastighet- och servicenämnden då det är en intern serviceuppgift. Syftet är 
att renodla kommunstyrelsens ansvarsområden och plocka bort operativa 
arbetsuppgifter som bättre kan skötas av annan förvaltning. 



Naturvård & kalkning

Flyttas över till tekniska nämnden. Syftet är att renodla kommunstyrelsens 
ansvarsområden och plocka bort operativa arbetsuppgifter som bättre kan skötas av 
annan förvaltning. 



GIS- geografiskt informationssystem

Flyttas till bygg- och miljönämnden för att samla kompetens kopplat till karta och 
mät. Leder till samlad kompetens och minskad sårbarhet.



Matsalen i kommunhuset

Drift och verksamhet av matsalen i kommunhuset flyttas över till fastighet- och 
servicenämnden. Syftet är att renodla kommunstyrelsens ansvarsområden och plocka 
bort operativa arbetsuppgifter som bättre kan skötas av annan förvaltning. 



När ska allt vara genomfört?

Samtliga förändringar ska vara fullt ut genomförda senast 1 jan 2017 och att 
budgetkorrigeringar ska göras som en följd av dessa förändringar. 

Samtliga mottagande nämnder senast den 15 september 2016 ska återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag på revideringar i reglementen med anledning av 
förändringarna. 



Funktioner på annan förvaltning än KSF

Funktion Organisatorisk tillhörighet Motivering

Mark och exploatering inkl 
skötsel av kommunal mark 
och förvaltning av skog

Organiseras inom Tekniska Övergripande planering av markförsörjning sker på enheten för 
Hållbar utveckling. Mark och exploatering arbetar på deras uppdrag.  
Kompetens samlas inom samma förvaltning vilket ökar kompetensen 
och minskar sårbarheten.

Natur och miljövård 
(kalkning)

Organiseras inom Tekniska Eftersom tekniska ansvarar för extern service och utförande.

IT-drift inkl telefoniansvar Organiseras inom Fastighet Fastighetsförvaltningens uppdrag utökas till att omfatta intern service.
IT-drift en viktigt gemensam servicefunktion.

GIS Organiseras inom Bygg- och 
miljö

Samla kompetens kopplat till karta och mät. Samlad kompetens och 
minskad sårbarhet.

Cyklar Organiseras inom Fastighet Fastighetsförvaltningens uppdrag utökas till att omfatta intern service.

Matsal Organiseras inom Fastighet Fastighetsförvaltningens uppdrag utökas till att omfatta intern service.

Post och vaktmästeri Organiseras inom Fastighet Fastighetsförvaltningens uppdrag utökas till att omfatta intern service.

Fysisk tillgänglighet Organiseras inom Fastighet Fysisk tillgänglighet, tillgänglighetsdatabasen, inventeringar.

Husansvar-förvaltare -
lokalsamordning

Organiseras inom Fastighet Uppdraget om lokalsamordning ingår i Fastighetsnämndens uppdrag
Förvaltning och husansvar likaså.
Kontaktperson per fastighet – på respektive förvaltning/hyresgäst.
I kommunhuset en kontaktperson för alla förvaltningar (på verk.stöd)



Föreslagna förändringar som 
Kommundirektören beslutar om



Husansvar i kommunhuset

Uppdraget om lokalsamordning ingår i Fastighetsnämndens uppdrag, förvaltning 
och husansvar likaså.

Kontaktperson per fastighet – på respektive förvaltning/hyresgäst.

I kommunhuset en kontaktperson för alla förvaltningar och ansvaret läggs på 
avdelningen för verksamhetsstöd. 



Kommunstyrelsens förvaltning

Organisatoriska logiker

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektör

Ekonomi-
avdelningen

HR-
avdelningen

Avdelningen för
verksamhetsstöd

Avdelningen för 
hållbar utveckl.

Kontakt-
center

En väg in i 
kommunen. Service 

till medborgare/
invånare

Förvaltningarna är 
processägare och 

ansvarig för 
verksamhetsutv.

Kommunstyrelsen

Stab för ledningsprocesser
och ägarstyrning

Biträdande
kommundirektör

Stödfunktion med 
fokus på hållbar 

samhällsutveckling 
utifrån vision, 

övergripande mål 
och inriktningar

Stödfunktion med 
internt fokus inom, 

kommunikation, 
information kansli, 

kvalitet, verksamhets
-utveckling,
digitalisering 

medborgardialog

Stödfunktion med 
internt fokus inom 

personalfrågor,
arbetsmiljö,  

arbetsgivarfrågor 
och kompetens-

försörjning

Stödfunktion med 
internt fokus inom 

ekonomi, 
upphandling och 
ekonomiservice

Stab för att leda och samordna 
arbetet med planering och 

uppföljning samt ägarstyrning 



Kommunstyrelsens förvaltning

Förslag till organisation

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektör

Ekonomi-
avdelningen

HR-
avdelningen

Avdelningen för 
verksamhetsstöd

Avdelningen för 
hållbar utveckl.

Kontakt-
center

Mark och 
exploatering

Ekonomi

Upphandling

Ekonomiservice

Personal

Lön

Kommunhälsan

Komm/info, 
medborgardialog

Digitalisering
Kvalitet

Verksamhetsutv
Säkerhet

Kansli

ÖP
Markförsörjning

Folkhälsa
Jämställdhet
Miljö/klimat

Natur/landsbygd
Näringsliv

Besöksnäring
Sysselsättning

Demokrati
Mänskliga rätt.

Internationella fr. 
Infrastruktur

Bemannings-
enheten

Kommunstyrelsen

Stab för ledningsprocesser
och ägarstyrning

Biträdande
kommundirektör

AMO

Soc

Tekniska

Turistbyrå



Kommunstyrelsens förvaltning

Förslag till chefsnivåer

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektör

Ekonomi-
avdelningen

HR-
avdelningen

Avdelningen för 
verksamhetsstöd 

Avdelningen för 
hållbar utveckl.

Kontakt-
center

Avdelningschef

Upphandlingschef

Budgetchef

Avdelningschef

Lönechef

Chef
kommunhälsan

Kanslichef

Avdelningschef

Utvecklingsledare 
(inga flera chefer)

Chef bemannings-
enheten

Kommunstyrelsen

Stab för ledningsprocesser
och ägarstyrning

Biträdande
kommundirektör

Avdelningschef Avdelningschef



Ledningsstab

• Ledningsstaben är en fiktiv funktion i den bemärkelsen att den inte är bemannad med fasta 
medarbetare utan mer är ett arbetsforum eller en arbetsform.

• Syftet med funktionen är att tydligt peka på en funktion med ansvar för:
• Samordning av ledningsprocesserna (planering och uppföljning)
• Ägarstyrning

• Den centrala placeringen i organisationen ska signalera att arbetet med planering och uppföljning 
omfattar hela KSF och inte bara någon eller några delar.

• Ledningsstabens arbete leds av biträdande kommundirektör.



Ekonomiavdelningen

• Ekonomiavdelningen består av enheterna:
• Ekonomi (med ekonomer) som direktrapporter till ekonomichefen 
• Upphandling
• Ekonomiservice

• Samtliga ekonomer inom kommunen samlas inom ekonomiavdelningen och direktrapporterar till 
ekonomichef. Detta innebär att 2,0 åa från vardera barn- och utbildning samt socialförvaltning 
flyttas till kommunstyrelseförvaltningen. Motivet till detta är att samla denna kompetens 
organisatoriskt för att bättre kunna utveckla kompetensen, ökad specialisering, ökad flexibilitet, 
ökad kvalitetssäkring av både kompetenser och processer samt minskad sårbarhet. Samlad 
organisation kan fortfarande innebära att en ekonom arbetar nära och sitter placerad nära 
förvaltningschefen.

• Ekonomichefen får ett viktigt uppdrag att utveckla dialogen med förvaltningscheferna samt 
arbetsformerna för ekonomerna.

• Upphandling ligger kvar under ekonomiavdelningen eftersom detta bedöms bäst organiserat här 
med avseende på kompetensområdet (även om andra placeringar kan vara möjliga)

• Ekonomiservice ligger kvar under ekonomiavdelningen och tillhör inte en renodlad 
servicefunktion i nuläget. Motivet är framförallt samlad kompetens och erfarenheterna från att 
ha testat detta tidigare.

• Funktionerna upphandling och ekonomiservice har enhetschefer. Chefen för ekonomiservice får 
funktionen ”budgetchef”.



HR-avdelningen

• Avdelningen kommer att benämnas HR vilket betyder human resources. Det kan tyckas vara 
onödigt att använda engelska uttryck men faktum är att det inte finns något bra och vedertaget 
begrepp för att beskriva ett proaktivt arbete med kommunens viktigaste resurs; våra 
medarbetare. I Gislaveds kommun har man länge arbetat proaktivt och att då använda det 
”omoderna” uttrycket personal beskriver inte avdelningens uppdrag korrekt. Vad vi väljer att 
kalla våra avdelningar har betydelse, inte minst vid rekryteringar av HR-konsulter. Även om 
personalenheten hittills arbetat proaktivt kan och bör detta utvecklas ytterligare och kommer att 
underlättas av ett namnbyte. 

• HR konsulterna kommer liksom tidigare vara gemensamt organiserade med samma argument 
som ekonomerna.

• Lön ligger kvar under HR-avdelningen med samma argument som ekonomiservice.
• Kommunhälsan ligger under HR-avdelningen trots att detta är en operativ verksamhet. Motivet är 

att denna funktion bedöms bäst ledas och styras från HR i nuläget. Kommunhälsan ska utvärderas 
i framtiden med avseende på organisatorisk tillhörighet samt effektivitet/kvalitet för kommunen 

• Bemanningsenheten kommer att ligga under HR-avdelningen trots att detta är en operativ 
verksamhet. Motivet är att denna funktion bedöms bäst ledas och styras från HR i nuläget. 
Bemanningsenheten ska utvärderas i framtiden med avseende på organisatorisk tillhörighet samt 
effektivitet/kvalitet för kommunen.

• Funktionerna löneenheten, kommunhälsan och bemanningsenheten kommer ha enhetschefer.



Avdelningen för verksamhetsstöd

• Avdelningen för verksamhetsstöd kommer vara en stödfunktion med internt fokus inom områden 
som inte omfattar ekonomi och HR. 

• Avdelningens uppdrag är att stödja chefer och verksamheter så att de kan driva utveckling och ta 
sitt ansvar.

• Exempel på funktioner/kompetensområden är:
• Kommunikation och information
• Kvalitet och verksamhetsutveckling
• Digitalisering och strategisk IT
• Medborgardialog (metoder för detta)
• Kansli
• Säkerhet

• Funktionen kansli kommer ha en enhetschef.



Avdelningen för hållbar utveckling

• Avdelningen för hållbar utveckling kommer vara en stödfunktion med fokus på kommunens 
hållbara utveckling. 

• Avdelningen ska ha fokus på att leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter utifrån 
KF vision, mål och inriktningar med ett hållbart utvecklingsperspektiv (ekologiskt, social och 
ekonomiskt). Avdelningen har inget mandat att fatta beslut över andra nämnder utan får sitt 
uppdrag ifrån kommundirektören genom dennes ledningsgrupp.

• Exempel på funktioner/kompetensutveckling är:
• Översiktsplanering samt Markförsörjning och strategiska markfrågor
• Näringsliv, sysselsättning och besöksnäring
• Miljö och klimat samt natur och landsbygd
• Infrastruktur, kollektivtrafik
• Demokrati
• Folkhälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter 
• Internationella frågor inkl EU-frågor

• Avdelningen kommer att ha en avdelningschef men inga enhetschefer.
• Medarbetarna ska inte ha titlar kopplade till kompetensområde utan istället vara 

utvecklingsledare mer generellt för att skapa flexibilitet. Uppgifter och ansvarsområden kan 
sedan fördelas som vanligt inom avdelningen.



Kontaktcenter

• Kontaktcenter kommer att organiseras som en avdelning inom KSF. Motivet till detta är dels att 
tydligt markera att kontaktcenter är en gemensam funktion för alla kommunens verksamheter 
och dels för att det bedöms bäst styras och ledas inom KSF under uppstarten.

• Kontaktcenters roll och uppgift beskrivs inte ytterligare här eftersom det finns särskilda 
beskrivningar för detta. Det är dock viktigt att understryka att respektive förvaltning är ägare och 
ansvariga för sina respektive processer, även de som tar sin start i kontaktcenters verksamhet . 
Alla förvaltningar bör komplettara sina egna organisationsskisser med Kontaktcenter för att 
förtydliga att det är allas verksamhet.

• Turistbyrån kommer att organiseras under Kontaktcenter eftersom deras uppdrag är mest 
jämförbart med kontaktcenters.



Jämförelse antalet chefsuppdrag KSF
Nuvarande organisation Ny organisation

Kommundirektör Kommundirektör

Ekonomichef/stf kommundirektör Ekonomichef/bitr kommundirektör

Personalchef HR-chef

Utvecklingschef Avdelningschef hållbar utveckling

MEX-chef -

IT-chef -

Kansli- och informationschef Avdelningschef verksamhetsstöd

Upphandlingschef Upphandlingschef

Controller Budgetchef

- Kanslichef

Kommunhälsochef Kommunhälsochef

Lönechef Lönechef

Kontaktcenterchef Kontaktcenterchef

- Chef bemanningsenheten (ny verksamhet)

Totala chefsuppdrag: 12 Totala chefsuppdrag: 12



Kommundirektörens ledningsgrupp

• Organisationen för KSF bygger på ett arbetssätt där KSF leder och samordnar såväl övergripande 
planering som uppföljning samt strategiska utvecklingsinsatser som kräver helhetssyn och 
samarbete över förvaltningsgränserna.

• Utifrån denna organisation får kommundirektören och kommundirektörens ledningsgrupp en 
väldigt viktig roll i att leda och samordna detta arbete. 

• Ledningsgruppen behöver agera styrgrupp och tillsammans definiera, prioritera och sortera olika 
utvecklingsfrågor utifrån KF vision, mål och inriktningar (samt ev andra beslut/uppdrag).

• Istället för att KSF ska vara en organisation som har alla funktioner i egen regi och själva 
genomför utvecklingsinsatser behövs en organisation med resurser och kompetenser som stödjer 
kommundirektörens ledningsgrupp i detta utvecklingsarbete. KSF leder och samordnar men 
behöver kompetens och resurser från hela kommunorganisationen.

• Kommundirektörens ledningsgrupp agerar styrgrupp och ger uppdrag samt följer upp insatserna.
• Arbetssättet bygger på en nära dialog med politiken både i planering och uppföljning.



”Timglaset”
-relationen mellan kommunstyrelsen och kommundirektören

KF Vision, mål,
inriktningar

KS uppgift att leda,
samordna, uppsikt

KD

Kommundirektörens
ledningsgrupp

KSAU

Fokus-
område

Fokus-
område

Fokus-
område

Fokus-
område

Fokus-
område

”Den gyllene zonen”
Dialog om VAD, VARFÖR,

NÄR, VEM och HUR

VAD, VARFÖR
OCH NÄR

VEM och HUR



Exempel på styrgrupper av fast/kontinuerlig 
karaktär

Kommun-
direktörens

ledningsgrupp



Organisation
Prioriterade fokusområden

Fokusområde
från KF budget

KD-ledningsgrupp = strategisk styrgrupp

Ansvarig från KDLG med
operativ styrgrupp

Samordnare

Arbetsgrupper

Med utgångspunkt ifrån KF prioriterade 
fokusområden/mål definierar 

Kommundirektörens ledningsgrupp (i rollen 
som strategisk styrgrupp) uppdrag till olika 

ansvariga (från KDLG). Varje ansvarig 
tillsätter en operativ styrgrupp och en 

samordnare som kan stödja styrgruppen 
med planering och uppföljning. Ansvarig 

rapporterar tillbaka till strategisk styrgrupp

Operativ styrgrupp arbetar tillsammans 
med samordnaren fram en plan med 

strategier och åtgärder för att uppnå ökad 
måluppfyllelse inom fokusområdet.

Operativa styrgruppen tillsätter 
arbetsgrupper för kommunövergripande 

utvecklingsinsatser.
Samordnaren agerar koordinator, 
planeringsledare, uppföljare och 

återkopplar till den operativa styrgruppen.



Rollbeskrivningar
Organisation för prioriterade fokusområden

Roll Beskrivning

Strategisk styrgrupp Definiera och avgränsa uppdraget till ansvarig och operativ styrgrupp
Fatta beslut utifrån de förslag som arbetats fram från ansvarig + 
op.styrgrp
Kvalitetssäkra arbetet utifrån KF fokusområden
Säkerställa helhetssyn – olika infallsvinklar
Bistå med kunskap och idéer till ansvarig och operativ styrgrupp
Ta ställning till resursanvändning och finansiering

Ansvarig Leda och driva arbetet utifrån uppdraget (sammankallande/ordförande)
Arbets- och tidplan för genomförandet
Säkerställa helhetssyn inom fokusområdet - representerar helheten

Operativ styrgrupp Ska representera helheten men bidra med olika infallsvinklar och 
kompetensområden som fokusområdet omfattar.

Samordnare Arbetar på uppdrag av ansvarig
Stödjande funktion i arbetet – deltar i operativ styrgrupp
Koordinera och samordna arbetet på uppdrag av ansvarig
Uppgifter som omvärldsbevakning, samla info, dokumentera, analyser, 
utreda, dokumentera, sammanställningar, mm



Organisation för fokusområden
utifrån KF vision, mål och inriktningar

Fokusområde FokusområdeFokusområde

Ledningsgruppen har rollen som ”strategisk styrgrupp”

Ansvarig +
Operativ styrgrp

Samordnare

Fokusområde

Ansvarig +
Operativ styrgrp

Samordnare

Ansvarig +
Operativ styrgrp

Samordnare

Ansvarig +
Operativ styrgrp

Samordnare

Fokusområde

Ansvarig +
Operativ styrgrp

Samordnare

Arbets-
grupper

Arbets-
grupper

Arbets-
grupper

Arbets-
grupper

Arbets-
grupper



Arbetet med respektive fokusområde
Arbetet leds av ansvarig för fokusområdet med stöd av samordnaren

• Strategisk styrgrupp utser ansvarig för respektive fokusområde (medlem i ledningsgruppen), 
en operativ styrgrupp och en samordnare som stöd till ansvarig (samordnaren bör finnas inom 
kommunstyrelsens förvaltning men det är inte nödvändigt).

• Arbetet sker enligt processen nedan.
• För att lösa konkreta uppgifter bildas en (eller flera) projekt-/arbetsgrupper med 

representanter från olika förvaltningar för att säkerställa bredd i delaktighet och kompetens.

Tolka och 
definiera 
området

Analys av 
nuläge/
omvärld

Strategier
Åtgärder

Indikatorer

Genomföra 
åtgärder

Följa upp 
åtgärder och 

resultat

Återrapportera 
till lednings-

gruppen

Avstämning
strategisk 
styrgrupp

Arbetsgrupper/
projektgrupper

Avstämning
strategisk 
styrgrupp

Avstämning
strategisk 
styrgrupp



Malin Aronsson
Kommundirektör



Översyn av kommunstyrelsens förvaltning

Gislaveds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Sammanfattande rapport
Nuläge, slutsatser och rekommendationer

22 mars 2016
Slutrapport

Sven-Martin Åkesson
Åkesson Managementkonsult AB



Innehållsförteckning

1. Uppdragets bakgrund, syfte och upplägg

2. Sammanfattning av nulägesanalysen
(intervjuer, workshops och fokusgrupper)

3. Konsultens slutsatser avseende Kommunstyrelsens förvaltning

4. Konsultens rekommendationer avseende organisationsstruktur

5. Konsultens rekommendationer avseende ledningens arbetssätt

6. Avstämning mot uppdragsdirektivet och avslutande rekommendationer



Avsnitt 1

Uppdragets bakgrund, syfte och upplägg



Utredningsdirektiv översyn av 
kommunstyrelseförvaltningen 

Bakgrund

En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på dem vi är till för, effektivitet, rättssäkerhet och ett gott 
bemötande. Den digitala utvecklingen går allt snabbare och det ställer nya och förändrade krav på en flexibel och behovsstyrd organisation. 
E-förvaltningen ställer krav på utveckling av E-tjänster och helt nya kommunikationsmönster växer fram, inte minst har de sociala medierna 
blivit allt viktigare. För att möta både dagens och framtidens krav behöver därför kommunstyrelseförvaltningen genomgå en översyn. 

Utöver dessa förnyade krav har kommunstyrelseförvaltningen inför budgetåret 2017 ett effektiviseringskrav på 2 mkr. Detta tillsammans 
med införandet av kontaktcenter och de effekter som det medför är ytterligare anledningar för att genomföra översynen. 

Tidplan

Översynen påbörjas i januari 2016 och slutredovisas i mars 2016. Formellt beslut senast maj 2016. Ny organisation träder i kraft stegvis 
efter beslut och är helt genomförda senast 1 jan 2017. 

Arbetsupplägg och ansvarsfördelning

Anlitad konsult genomför ett antal enskilda intervjuer/fokusgrupper med kommundirektör, enhetschefer på KSF, förvaltningschefer och 
utvalda medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen under utredningstiden. 

Kommundirektör ansvarar för dialogen med fackliga företrädare i förvaltningens samverkansgrupp och i förekommande fall även på KSAM. 
Kommundirektör ansvarar för information till personalutskottet, förvaltningschefer ansvarar för sina nämnder. Enhetschefer på KSF samt 
förvaltningschefer ansvar för information och delaktighet för sina medarbetare. 

Styrgrupp för översynen kommer att utgöras av KSF:s ledningsgrupp. Referensgrupper är kommundirektörens ledningsgrupp bestående av 
förvaltningscheferna, grupp bestående av medarbetare på KSF samt facklig samverkansgrupp på KSF.

Översynens omfattning

Översynen omfattar i första hand kommunstyrelseförvaltningen men kan komma att påverka övriga förvaltningar då tex stödfunktioner 
behöver ses över i ett helhetsperspektiv.



Utredningsdirektiv översyn av 
kommunstyrelseförvaltningen 

Särskilda utredningsdirektiv, områden som ingår i översynen:

• - organisatoriska gränsdragningar på KSF

• - översyn av uppdrag och förslag till omfördelningar inom KSF och/eller till andra förvaltningar

• - E-tjänster och digitalisering

• - kommungemensam IT-organisation ska införas 1 jan 2017

• - stödfunktioner ekonomi och HR

• - säkerhetsarbete med särskilt fokus på hot, våld, trakasserier, informationssäkerhet

• - införande av kommungemensam bemanningsenhet/vakansförmedling med start 1 jan 2017

• - kommunikation internt och externt

• - kvalitets- och målarbetet 

• - husfrågan kring bla placeringar i kommunhuset och övriga husfrågor i kommunhuset 

• - Införande av Kontaktcenter

• - adm stöd till kommunalråd och kommundirektör

Beslut

Kommundirektören beslutar om ny organisation så länge det inte påverkar politisk organisation. Om förslag till förändring 
påverkar politisk organisation ska ärendet underställas politiken för beslut. 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Malin Aronsson
Kommundirektör



Uppdraget
Organisationsöversyn kommunstyrelseförvaltningen

• Uppdraget innebär att göra en organisationsöversyn på 
kommunstyrelseförvaltningen som ska resultera i slutsatser och förslag 
från konsulten. 

• Uppdraget omfattar att analysera om förvaltningen är effektivt 
organiserad och har rätt funktioner samt kompetenser för att uppfylla 
kommunens behov och de framtida utmaningarna.

• Uppdraget ska belysa både själva organisationsstrukturen men också 
arbetssätt.

• Uppdraget ska genomföras processorienterat genom dialog och bred 
förankring med både medarbetare men framförallt ledningsgruppen.

• Uppdraget ska utföras under perioden januari 2016 – mars 2016.



Genomförande
Organisationsöversyn kommunstyrelseförvaltningen

Vårt förslag på genomförande ser ut på följande sätt:

• Inledande workshop tillsammans med ledningsgruppen för 
kommunstyrelseförvaltningen.

• Enskilda djupintervjuer med cheferna i kommunstyrelseförvaltningens 
ledningsgrupp.

• Fokusgrupp med samtliga förvaltningschefer.

• Fokus grupp med några utvalda medarbetare inom kommunstyrelse-
förvaltningen samt fackliga företrädare.

• Workshop med ledningsgruppen utifrån resultaten av intervjuerna.

• Kort sammanfattande rapport som också blir underlaget till 
implementeringen.



Övergripande målbild
Workshop 2 februari

Kommunstyrelsens förvaltningen ska ha karaktären ”ett litet 
vasst kontor” där det finns strategiska beslut bakom vilka 

funktioner som ligger i förvaltningen i syfte att skapa 
förutsättningar för att ha fokus på våra huvuduppgifter



Struktur, kultur och arbetssätt

Organisationsstruktur
med funktioner, ansvar och befogenheter

Arbetssätt och förmåga
att åstadkomma resultat

Rådande
organisationskultur

Genomlysningen av organisationen behöver fånga tre olika perspektiv för att kunna 
beskriva nuläget och motivera framtida rekommendationer. Samtliga perspektiv

påverkar organisationens möjlighet att uppnå sina mål.

Vision
Målbild

Strategier



Avsnitt 2

Konsultens sammanfattning av nulägesanalysen
(intervjuer, workshops, fokusgrupper och genomförd benchmarking)



Reflektioner från cheferna på KSF
Organisationsöversyn kommunstyrelseförvaltningen

• Det finns ett behov av ett nytt helhetsgrepp vad gäller KSF. Det har samlats många funktioner på KSF och en översyn behövs. Vi 
behöver lyfta oss en nivå i utvecklingen av KSF verksamhet.

• Vi behöver öka fokus på vårt grundläggande uppdrag som kommunstyrelsens förvaltning. Frågor som leda, samordna och uppsikt 
behöver ta mer utrymme. Arbetssätt för detta behöver utvecklas.

• Rollfördelningen mellan politiken och tjänstemän är en nyckelfråga och behöver utvecklas. 

• Idag finns en risk att handläggare på KSF blir väldigt operativa i frågor och projekt. Istället för att leda och samordna arbete så 
utför vi själva operativ verksamhet eller detaljstyr frågorna.

• Vi behöver utveckla arbetssätt för att jobba mer tillsammans (mellan funktioner och förvaltningar).

• Kompetenser och resurser inom vissa kompetensområden behöver samlas för att stärka kompetensen och minska sårbarheten.

• Idag har vi en kultur som till viss del kännetecknas av att KSF ”övervakar” och att enskilda personer har stort inflytande tack vare 
sina kontakter eller sin helhetssyn (information). 

• Vi måste se över ekonomin och resursfördelningen inom KSF.

• Vi vill jobba som en helhet i ledningsgruppen men är ovana vid det. Vi behöver utveckla gruppens arbete.

• Vi måste få upp de strategiska frågorna på agendan både i kommundirektörens ledningsgrupp och i KS. 

• Det behöver etableras forum för styrning av vissa frågor t ex IT, kontaktcenter, kommunikation, mm

• Skapa energi och kraftsamla kring vårt grunduppdrag. Fokus, prioriteringar och avsätta resurser för detta.

• Vi behöver skapa nya roller som inte finns idag med tanke på framtida krav, t ex IT.

• Gränsdragning mot kontaktcenter. Servicekontor? Vad är KSF och vad är service? Behöver utredas.



Reflektioner från förvaltningscheferna
Organisationsöversyn kommunstyrelseförvaltningen

• KSF har blivit lite av en slasktratt som hanterar många olika frågor. Om någon tyckt att en nämnd inte hanterat frågan 
rätt så har den placerats inom KSF för att få ökad insyn och kontroll.

• KSF roll har varit väldigt otydlig och oklar.

• Behöver skilja mellan strategiskt perspektiv och drift/förvaltning/service.

• Gränsdragningen mellan utvecklingsenheten och bygg/miljö behöver ses över.

• Gränsdragning mellan Mex och Tekniska behöver ses över.

• Folkhälsa idag på kansliet men kansli bör ha internt fokus medan ”utveckling” bör ha ett externt fokus.

• Det behöver finnas viss utredningskapacitet på KSF pga bristande resurser på förvaltningarna.

• I grunden fungerar ekonomi och personal bra. Dock behöver samordning och dialogen om utvecklingsinsatser öka 
(särskilt i tidiga skeden).

• Ekonomi och personal är olika organiserade.

• Det finns en operativ del i ekonomifunktionen som behöver styras ifrån förvaltningarna i större utsträckning än t ex 
personalfrågor.

• Gränsdragning mot socialnämnden vad gäller arbetsmarknadsfrågorna behöver ses över.

• Det finns ett stort behov av stöd och utveckling inom kommunikation/information – här behövs förstärkning.

• Hur riggar vi krisorganisationen? – idag uppbyggd kring KSF. 

• Vilka uppgifter skulle vi kunna samordna med andra kommuner?



Reflektioner från medarbetare på KSF
Organisationsöversyn kommunstyrelseförvaltningen

Vad fungerar särskilt bra i nuläget?

• Det finns ett bra kommunikationsklimat och gott bemötande som underlättar samarbete. Både mellan tjänstemän och mot 
politiken. Upplever inte onödiga hierarkier.

• Det har inletts ett strategiskt arbete kring komplexa och tvärfunktionella frågor där vi behöver jobba tillsammans.

• Vi har satsat på vissa specialfunktioner som underlättar arbetet t ex arkivarie.

• Politisk enighet underlättar arbetet inom vissa områden.

• Det finns en rad grupper/forum som är etablerade för att skapa samarbete t ex plangrupp, planeringssamråd, Lotsande 
organisation, mfl.

• När alla förvaltningar får möjlighet till delaktighet så blir det väldigt bra.

• Bättre att tillhöra KSF i förhållande till service som tidigare testats.

• När vi jobbar gemensamt/tillsammans så fungerar det väldigt bra.



Reflektioner från medarbetare på KSF
Organisationsöversyn kommunstyrelseförvaltningen

Vad behöver utvecklas och förbättras

• Vi är väldigt många experter. Svårt att veta vad alla gör och vad vi har för uppdrag. Detta kan leda till svårigheter för framförallt 
nyanställda.

• För dålig uppdelning mellan politikerroll och tjänstemannaroll. Det blir svårt när politiker har för mycket direktkontakt med
tjänstemän. 

• Vi behöver skilja mellan hur vi arbetar i utvecklingsprocesser från förvaltande processer. Mycket vad gäller arbetssätt är 
beroende på person.

• Vi behöver utgå ifrån en tydlig målbild som ska styra våra prioriteringar och fokus. Detta ska styra våra uppdrag och uppgifter.

• Vi behöver utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete (ledningssystem).

• Mötesformer behöver utvecklas. Vi har för mycket ”samma” metodik för frågor som behöver hanteras på olika sätt. Vi har ingen 
bra möteskultur.

• Balansen mellan projekt och drift /överlämnande behöver bli bättre.

• Vi är relativt bra på planering i förhållande till uppföljning.

• Vi blir ofta genomförare/utförare på KSF. Vi utför åtgärder eller styr i detalj.

• Många experter och specialister kräver ett duktigt ledarskap/chefskap för att lyckas etablera bra arbetsformer.

• Hållbarhetsperspektivet mer generellt (hållbar utveckling - inte bara det ekologiska). Vi måste komma framåt inom detta område.

• Processen för information och kommunikation från KSF till förvaltningarna behöver förbättras.

• Förståelse och respekt för olika kompetenser och uppdrag. Förtroende och tilltro till kompetens och samtidigt ödmjukhet att 
lyssna in olika perspektiv.

• Bättre samordning mellan ÖP och budgetprocessen. Målen bygger inte på varandra.

• Saknas kompetens inom projektledning och processledning.



Reflektioner från medarbetare på KSF
Organisationsöversyn kommunstyrelseförvaltningen

Viktiga medskicka i organisationsöversynen?

• Viktigt hur vi introducerar nyanställda, både vad gäller att lära känna folk och olika kompetenser. Lite trainee/praktik men 
också via intranätet.

• Saknar en verksamhetscontroller som följer upp alla planer, mål, uppdrag, kvalitet, beslut, mm.

• När vi involverar externa aktörer och medborgare blir det lättare att inta rätt roll.

• Genom att samla kompetenser i organisationen minskar sårbarheten och flexibiliteten. 

• Kan vi öka kompetensen och funktionen genom att samarbeta med andra kommuner?

• Vi måste etablera (och följa) arbetssätt för hur vi använder och jobbar med vissa funktioner/kompetenser. T ex hur jobbar en 
personalspecialist, ekonom eller miljöstrateg?

• Hur vill vi utveckla chefsrollen? Ska den ha fokus på administration eller andra frågor?

• Strategiska frågor behöver ta sin utgångspunkt ifrån KSF. Vi behöver leda och samordna. KSF behöver stödja prioritering, 
samordning och uppsikt över nämnderna.

• Det borde finnas samordnare för olika system, som t ex för GIS.

• Organisation och chefsrollen för Mex och utvecklingsenheten behöver ses över.

• KSF i framtiden borde vara ett föredöme i samhället och spegla samhället (språk, kultur, värdskap).

• Vi behöver utveckla vår transparens. Vi har börjat jobba med detta men vill öka den ännu mer (utåt och inåt).

• Lyhördhet och proaktivt vad gäller tillsättning av roller/funktioner så vi inte blir utan kompetens/resurs.

• Det finns en oro för att översynen ska leda till en organisation som är för toppstyrt och hierarkiskt.

• Det är positivt att ha APT för hela förvaltningen. Alla ska få samma information samt presentera nya medarbetare.

• Vi behöver tydligare samsyn kring vad politiken vill få ut av tjänstemännen. Hur ser rollfördelningen ut?

• Kommundirektörens ledningsgrupp blir avgörande för att lyckas.

• Vi måste våga lägga över frågor på kontaktcenter.



Sammanfattande reflektioner från intervjuer, 
fokusgrupper och workshops

• Kommunstyrelsens förvaltningen skulle behöva ökat fokus på:
– Leda och samordna utifrån KF vision, mål och inriktningar.

– Uppföljning och uppsikt utifrån KF vision, mål och inriktningar.

– Samhällsplanering och samhällsutveckling utifrån hållbar utveckling.

– Skapa driv i strategiska frågor, t ex driva nätverk kring viktiga frågor för att få samordning och 
styrning i förvaltningarna.

– Förebyggande arbete, t ex barn och unga, folkhälsa, mm

– Kommunikation både utåt och inåt.

• De funktioner som inte har direkt koppling till huvuduppdraget behöver ses 
över med avseende på organisatorisk placering.

• Arbetssätten i kommundirektörens ledningsgrupp behöver utvecklas för att 
stödja organisationsförändringen.



Sammanfattning av  KSF uppdrag
Workshop 2 februari

Uppdrag/uppgifter:

• Leda och samordna
– Ägarstyrning/koncernstyrning

– Övergripande samhällsplanering

– Demokratiutveckling (medborgardialog)

– Vision, värdegrund och mål

• Uppsikt/bevaka

• Bereda ärenden till KS/KF

• Driva utvecklingsprojekt
– Utifrån beslut i kommundirektörens ledningsgrupp

– Utifrån politiska beslut

• Driva delegerade operativa verksamheter
– De som framgår av reglementet

– De som är bäst lämpande att driva på KSF

Processer:

• Planerings- och uppföljningsprocessen
– Resurser/ekonomi

– Personal

– Verksamhet/kvalitet

• Processen för intern kontroll
(samma områden som ovan)

• Ärendehanteringsprocessen

Metoder/modeller:

• Projektmodell

• Processmodell

• Kvalitetsledningsystem



Avsnitt 3

Konsultens reflektioner kring kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens förvaltning



Kommunstyrelsens uppdrag
Grunden för kommunstyrelsens förvaltnings uppdrag

• KS leder och samordnar allt arbete inom kommunen.

• KS har det övergripande ansvaret att de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige beslutat om för verksamhet och ekonomi följs upp 
och att den löpande förvaltningen i kommunen sköts effektivt och 
ekonomiskt. Kommunstyrelsen ser också till att kommunen utför de 
uppgifter som enligt lag är en plikt för kommunen att sköta.

• KS uttalar sig alltid i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige.

• Nämnd för KS-förvaltning och övriga förvaltningar organiserade under KS.



Kommunstyrelsens uppdrag
En sammanfattning av KS reglemente

Roll Beskrivning

Kommunstyrelsens 
övergripande uppgifter

Ledningsfunktionen – leda och samordna
Styrfunktionen – bl a uppsikt, uppföljning, intern kontroll mm
Ekonomisk förvaltning – medelsförvaltning, upphandling, riskhantering, mm
Personalpolitiken – frågor som rör förhållandet arbetsgivare - arbetstagare

Uppgifter enligt 
speciallagstiftning

Bl a arbetslöshetsnämnd, arkivmyndighet, mm. Se reglementet.

Övrig verksamhet Sysselsättnings- och näringslivsfrågor
Turismverksamhet
Mark- och exploateringsverksamheten
Fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning, byggnadsväsende, mm
GIS
Central informationsverksamhet
Folkhälsoarbetet och brottsförebyggande arbetet
Kommunstyrelsens regelbestånd och utformning av fullmäktiges handlingar.

Delegering från 
kommunfullmäktige

Anger ett antal ärenden där KS ska besluta. Se reglementet.

Nämnd för KSF Nämnd för förvaltningen med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.



Kommunstyrelsen och KS- förvaltning

Tre olika ansvarsområden

Kommunstyrelsen och KS-förvaltning

Ansvarar för den egna 
interna förvaltningens 
ekonomi, personal och 

verksamhet

Ansvar enligt 
kommunallagen att utifrån 
KF´s beslut leda/samordna 

och utöva uppsikt samt 
beredning till KS/KF

Ansvarar för delegerade 
operativa verksamheter där 

KF har beslutat att lägga 
dessa under KS

Styrning sker genom 
kommunstyrelsen som nämnd 

och i ledningsgruppen för 
kommunstyrelsens förvaltning

Ledning och samordning sker 
genom kommunstyrelsen och i 

kommundirektörens 
ledningsgrupp.

Styrning sker genom 
kommunstyrelsen som nämnd 

och respektive chef för 
respektive delegerad operativ 

verksamhet

Tre olika ansvarsområden behöver ledas- och styras utifrån kommunstyrelsens uppdrag (se bilden nedan). 
Det är viktigt att kommunstyrelsen och kommundirektören kan skilja mellan dessa tre olika 
ansvarsområden. Det är också viktigt att det tydligt prioriteras vilka frågor som ska styras och vilka frågor 
som ska stå i fokus och ta mest tid i förfogande. 



Kommunstyrelsens förvaltning

Uppdragsgivare, kunder och samarbetspartners

Roll Beskrivning Vem

Uppdragsgivare Funktion som kan besluta och ge KSF
formella uppdrag

Kommunstyrelsen via
kommundirektören

Beställare/Kund Funktion som har ett behov och 
önskar stöd

Chefer (och befattning eller 
projektledare) med ansvar för 
verksamhet, ekonomi och 
personal.

Samarbetspartner Funktion som vi behöver han 
kontakt med och/eller samarbeta
med för att lösa uppdraget

De som medverkar i och berörs av 
arbetet.



Roller för KS förvaltning som stödjande funktion

Att stödja utan att styra/besluta

Leda och 
samordna

Råd och stöd

Administration 
och service

Kontroll och 
uppföljning

Ta initiativ , driva  och stödja utvecklingsarbetet 
med utgångspunkt ifrån vision, mål, strategier, 
mm (utan att ta över ägandet)

Kontroll att beslut följs.
Uppföljning och analys
av resultat (som stöd till
ansvariga chefer).

Sakkunnig och expert.
Möta efterfrågan och behov
av rådgivning.

Administration och service inom respektive område i 
syfte att effektivt genomföra administrativa rutiner.

Efterfrågestyrt
-utifrån behov

beställning

Driva och 
samordna



Exempel på de olika rollerna

Leda och samordna

• Ta initiativ till utveckling utifrån 
beslut/mål/uppdrag

• Ta initiativ till samarbete utifrån 
beslut/mål/uppdrag

• Leda samordna utvecklingsarbete 
och projekt på uppdrag av kund.

• Leda och samordna arbetet med 
planering och uppföljning.

Kontroll och uppföljning

• Interna kontroller

• Granskning / Intern revision

• Uppföljning och analys

Råd och specialiststöd

• Rådgivning till interna kunder

• Beredning och beslutsunderlag

• Analyser och utredningar

Administration och service

• Löpande administrativt arbete

• Förvaltning

• Drift och service



Konsultens reflektioner

Kommunstyrelsen och KS förvaltning

• Kommunstyrelsens fokus bör ligga på uppdraget enligt kommunallagen att leda, samordna, utöva 
uppsikt och bereda ärenden till kommunfullmäktige.

• Kommunstyrelsen och KS förvaltning behöver arbeta utifrån tre olika ansvarsområden:
• Leda, samordna, uppsikt utifrån de beslut om vision, mål och inriktning, budget, mm i KF 

(vilket beskrivs i kommunallagen)
• Leda och styra den egna förvaltningen och dess interna verksamhet, ekonomi och personal
• Leda och styra delegerade operativa verksamheter

• Det finns idag ett stort antal frågor och funktioner samlade på KS/KSF. Det finns en risk att KSF växer 
och att funktioner samlas här som inte nödvändigtvis behöver ligga inom KSF. Detta kan ta fokus, 
resurser och ledningskapacitet från KS/KSF huvuduppgifter. Därför behöver olika funktioners 
organisatoriska tillhörighet ifrågasättas.

• Konsulten anser att KSF bör vara en liten organisation med fokus på KS huvuduppgift enligt 
kommunallagen. 

• Konsulten anser också att KSF ska ha fokus på att leda och samordna olika uppgifter och uppdrag. 
De behöver inte genomföras rent operativt inom KSF.



Avsnitt 4

Konsultens rekommendationer
avseende organisationsstruktur



Konsultens rekommendationer

Övergripande organisationsstruktur för KSF

• KSF bör vara en liten organisation med fokus på KS huvuduppgifter som är:
• Leda och samordna utifrån KF vision, mål, inriktningar (samt övriga beslut)
• Uppsikt (och uppföljning) utifrån ovanstående.
• Bereda ärenden till KS och KF.

• KSF bör inte själva bedriva operativ verksamhet om det inte finns ett särskilt starkt motiv/syfte. KSF 
ska istället använda den kompetens som finns i hela organisationen för att lösa sitt uppdrag. 

• KSF bör ha ett ökat fokus på leda/samordna/följa upp kommunens utifrån ett hållbart 
utvecklingsperspektiv. Därför rekommenderas en särskild sammanhållen funktion med fokus på 
detta.

• KSF bör centralt leda och samordna stödfunktioner inom
• HR/personal/arbetsgivarfrågor
• Ekonomi och upphandling
• Verksamhetsstöd inom t ex kommunikation, information, kvalitet/verksamhetsutveckling, 

digitalisering, medborgardialog, kansli, säkerhet
• Kontaktcenter bör under de första åren organiseras under KSF i syfte att leda och samordna denna 

verksamhet.
• För att bättre matcha förvaltningschefernas titlar rekommenderar konsulten att cheferna inom KSF 

under kommundirektören benämns avdelningschefer och cheferna under dessa som enhetschefer.



Konsultens rekommendationer

Ledningsstab

• Ledningsstaben är en fiktiv funktion i den bemärkelsen att den inte är bemannad med fasta 
medarbetare utan mer är ett arbetsforum eller en arbetsform.

• Syftet med funktionen är att tydligt peka på en funktion med ansvar för:
• Samordning av ledningsprocesserna (planering och uppföljning)
• Ägarstyrning

• Den centrala placeringen i organisationen ska signalera att arbetet med planering och uppföljning 
omfattar hela KSF och inte bara någon eller några delar.

• Ledningsstabens arbete leds av biträdande kommundirektör.



Konsultens rekommendationer

Ekonomiavdelningen

• Ekonomiavdelningen bör bestå av funktionerna:
• Ekonomi (med ekonomer)
• Upphandling
• Ekonomiservice

• Rekommendationen är att samla samtliga ekonomer inom kommunen inom ekonomiavdelningen.
• Motiveringen till detta är att samla denna kompetens organisatoriskt för att bättre kunna utveckla 

kompetensen, ökad specialisering, ökad flexibilitet, ökad kvalitetssäkring av både kompetenser 
och processer samt minskad sårbarhet.

• Samlad organisation kan fortfarande innebära att en ekonom arbetar nära och sitter placerad nära 
förvaltningschefen.

• Ekonomichefen får ett viktigt uppdrag att utveckla dialogen med förvaltningscheferna samt 
arbetsformerna för ekonomerna.

• Upphandling rekommenderas ligga kvar under ekonomiavdelningen eftersom detta bedöms bäst 
organiserat här med avseende på kompetensområdet (även om andra placeringar kan vara 
möjliga)

• Ekonomiservice rekommenderas ligga kvar under ekonomiavdelningen och inte tillhöra en 
renodlad servicefunktion i nuläget. Motivet är framförallt samlad kompetens och erfarenheterna 
från att ha testat detta tidigare.

• Funktionerna upphandling och ekonomiservice rekommenderas ha enhetschefer. Chefen för 
ekonomiservice rekommenderas ha funktionen ”budgetchef”.



Konsultens rekommendationer

HR-avdelningen

• Personalavdelningen rekommenderas byta namn till HR-avdelningen. Rekommendationen 
grundas på att många idag upplever HR som ett mer positivt ord som symboliserar mer utveckling 
och proaktivt arbete än det traditionella begreppet personal (även om detta är en fråga som 
debatteras i kommunsverige och som olika personer har olika uppfattning om).

• HR konsulterna rekommenderas liksom tidigare vara gemensamt organiserade med samma 
argument som ekonomerna.

• Lön rekommenderas ligga under HR-avdelningen med samma argument som ekonomiservice.
• Kommunhälsan rekommenderas ligga under HR-avdelningen trots att detta är en operativ 

verksamhet. Motivet är att denna funktion bedöms bäst ledas och styras från HR i nuläget. 
Kommunhälsan bör utvärderas i framtiden med avseende på organisatorisk tillhörighet samt 
effektivitet/kvalitet för kommunen (ska det drivas i egen regi?).

• Bemanningsenheten rekommenderas ligga under HR-avdelningen trots att detta är en operativ 
verksamhet. Motivet är att denna funktion bedöms bäst ledas och styras från HR i nuläget. 
Bemanningsenheten bör utvärderas i framtiden med avseende på organisatorisk tillhörighet samt 
effektivitet/kvalitet för kommunen.

• Funktionerna löneenheten, kommunhälsan och bemanningsenheten rekommenderas ha 
enhetschefer.



Konsultens rekommendationer

Avdelningen för verksamhetsstöd

• Avdelningen för verksamhetsstöd rekommenderas vara en stödfunktion med internt fokus inom 
områden som inte omfattar ekonomi och HR. 

• Avdelningens uppdrag är att stödja chefer och verksamheter så att de kan driva utveckling och ta 
sitt ansvar.

• Exempel på funktioner/kompetensområden kan vara
• Kommunikation och information
• Kvalitet och verksamhetsutveckling
• Digitalisering och strategisk IT
• Medborgardialog (metoder för detta)
• Kansli

• I rollen som stödfunktion har avdelningen uppdrag att arbeta utifrån rollerna i bild X.
• Funktionen kansli rekommenderas ha en egen enhetschef.



Konsultens rekommendationer

Avdelningen för hållbar utveckling

• Avdelningen för hållbar utveckling rekommenderas vara en stödfunktion med fokus på 
kommunens hållbara utveckling. 

• Avdelningen ska ha fokus på att leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter utifrån 
KF vision, mål och inriktningar med ett hållbart utvecklingsperspektiv (ekologiskt, social och 
ekonomiskt). Avdelningen har inget mandat att fatta beslut över andra nämnder utan får sitt 
uppdrag ifrån kommundirektören genom dennes ledningsgrupp.

• Exempel på funktioner/kompetensutveckling kan vara
• Översiktsplanering samt Markförsörjning och strategiska markfrågor
• Näringsliv, sysselsättning och besöksnäring
• Miljö och klimat samt natur och landsbygd
• Infrastruktur, kollektivtrafik
• Demokrati
• Folkhälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter, social hållbarhet
• Internationella frågor

• Avdelningen rekommenderas ha en avdelningschef men inga enhetschefer.
• Medarbetarna rekommenderas inte ha titlar kopplade till kompetensområde utan istället vara 

utvecklingsledare mer generellt för att skapa flexibilitet. Uppgifter och ansvarsområden kan sedan 
fördelas som vanligt inom avdelningen.



Konsultens rekommendationer

Kontaktcenter

• Kontaktcenter rekommenderas att organiseras som en avdelning inom KSF. Motivet till detta är 
dels att tydligt markera att kontaktcenter är en gemensam funktion för alla kommunens 
verksamheter och dels för att det bedöms bäst styras och ledas inom KSF under uppstarten.

• Kontaktcenters roll och uppgift beskrivs inte ytterligare här eftersom det finns särskilda 
beskrivningar för detta. Konsulten vill dock understryka att respektive förvaltning är ägare och 
ansvariga för sina respektive processer, även de som tar sin start i kontaktcenters verksamhet.

• Turistbyrån rekommenderas organiseras under kontaktcenter eftersom deras uppdrag är mest 
jämförbart med kontaktcenters.



Konsultens rekommendationer

Funktioner på annan förvaltning än KSF
Funktion Konsultens rekommendation Motivering

Mark och exploatering Organiseras inom Tekniska Övergripande planering av markförsörjning sker på enheten för Hållbar 
utveckling. Mark och exploatering arbetar på deras uppdrag.  
Kompetens samlas inom samma förvaltning vilket ökar kompetensen 
och minskar sårbarheten.

Natur och miljövård Organiseras inom Tekniska Eftersom tekniska ansvarar för extern service och utförande.

Skötsel av kommunal mark 
och förvaltning av skog

Organiseras inom Tekniska Eftersom tekniska ansvarar för extern service och utförande.

IT-drift inkl telefoniansvar Organiseras inom Fastighet Fastighetsförvaltningens uppdrag utökas till att omfatta intern service.
IT-drift en viktigt gemensam servicefunktion.

GIS Organiseras inom Bygg- och 
miljö

Samla kompetens kopplat till karta och mät. Samlad kompetens och 
minskad sårbarhet.

Cyklar Organiseras inom Fastighet Fastighetsförvaltningens uppdrag utökas till att omfatta intern service.

Matsal Organiseras inom Fastighet Fastighetsförvaltningens uppdrag utökas till att omfatta intern service.

Post och vaktmästeri Organiseras inom Fastighet Fastighetsförvaltningens uppdrag utökas till att omfatta intern service.

Fysisk tillgänglighet Organiseras inom Fastighet Fysisk tillgänglighet, tillgänglighetsdatabasen, inventeringar.

Husansvar-förvaltare -
lokalsamordning

Organiseras inom Fastighet Uppdraget om lokalsamordning ingår i Fastighetsnämndens uppdrag
Förvaltning och husansvar likaså.
Kontaktperson per fastighet – på respektive förvaltning/hyresgäst.
I kommunhuset en kontaktperson för alla förvaltningar (på verk.stöd)



Konsultens rekommendationer

Den politiska organisationen

• Konsultens rekommendation är att de förändringar som föreslås inom 
tjänstemannaorganisationen även ska påverka den politiska organisationen.

• Detta innebär att såväl reglementet för kommunstyrelsen som de övriga nämnderna behöver ses 
över.

• Konsultens bedömning är att alla de funktioner som flyttas från kommunstyrelsens förvaltning till 
annan förvaltning (enligt förslaget) också kan flyttas mellan kommunstyrelsen och berörd nämnd.



Kommunstyrelsens förvaltning

Organisatoriska logiker

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektör

Ekonomi-
avdelningen

HR-
avdelningen

Avdelningen för
verksamhetsstöd

Avdelningen för 
hållbar utveckl.

Kontakt-
center

En väg in i 
kommunen. Service 

till medborgare/
invånare

Förvaltningarna är 
processägare och 

ansvarig för 
verksamhetsutv.

Kommunstyrelsen

Stab för ledningsprocesser
och ägarstyrning

Biträdande
kommundirektör

Stödfunktion med 
fokus på hållbar 

samhällsutveckling 
utifrån vision, 

övergripande mål 
och inriktningar

Stödfunktion med 
internt fokus inom, 

kommunikation, 
information kansli, 

kvalitet, 
verksamhets-

utveckling,
digitalisering 

medborgardialog

Stödfunktion med 
internt fokus inom 

personalfrågor,
arbetsmiljö,  

arbetsgivarfrågor 
och kompetens-

försörjning

Stödfunktion med 
internt fokus inom 

ekonomi, 
upphandling och 
ekonomiservice

Stab för att leda och samordna 
arbetet med planering och 

uppföljning samt ägarstyrning 



Kommunstyrelsens förvaltning

Förslag till organisation

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektör

Ekonomi-
avdelningen

HR-
avdelningen

Avdelningen för 
verksamhetsstöd

Avdelningen för 
hållbar utveckl.

Kontakt-
center

Mark och 
exploatering

Ekonomi

Upphandling

Ekonomiservice

Personal

Lön

Kommunhälsan

Komm/info, 
medborgardialog

Digitalisering
Kvalitet

Verksamhetsutv
Säkerhet

Kansli

ÖP
Markförsörjning

Folkhälsa
Jämställdhet
Miljö/klimat

Natur/landsbygd
Näringsliv

Besöksnäring
Sysselsättning

Demokrati
Mänskliga rätt.

Internationella fr. 
Infrastruktur

Bemannings-
enheten

Kommunstyrelsen

Stab för ledningsprocesser
och ägarstyrning

Biträdande
kommundirektör

AMO

Soc

Tekniska

Turistbyrå



Kommunstyrelsens förvaltning

Förslag till chefsnivåer

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektör

Ekonomi-
avdelningen

HR-
avdelningen

Avdelningen för 
verksamhetsstöd 

Avdelningen för 
hållbar utveckl.

Kontakt-
center

Avdelningschef

Upphandlingschef

Budgetchef

Avdelningschef

Lönechef

Chef
kommunhälsan

Kanslichef

Avdelningschef

Utvecklingsledare 
(inga flera chefer)

Chef bemannings-
enheten

Kommunstyrelsen

Stab för ledningsprocesser
och ägarstyrning

Biträdande
kommundirektör

Avdelningschef Avdelningschef



Avsnitt 5

Konsultens rekommendationer
avseende ledningens arbetssätt



Konsultens rekommendationer

Kommundirektörens ledningsgrupp

• Den rekommendation som lämnats avseende organisation för KSF bygger på ett arbetssätt där KSF 
leder och samordnar såväl övergripande planering som uppföljning samt strategiska 
utvecklingsinsatser som kräver helhetssyn och samarbete över förvaltningsgränserna.

• Utifrån detta förslag får kommundirektören och kommundirektörens ledningsgrupp en väldigt 
viktig roll i att leda och samordna detta arbete. 

• Ledningsgruppen behöver agera styrgrupp och tillsammans definiera, prioritera och sortera olika 
utvecklingsfrågor utifrån KF vision, mål och inriktningar (samt ev andra beslut/uppdrag).

• Istället för att KSF ska vara en organisation som har alla funktioner i egen regi och själva genomför 
utvecklingsinsatser behövs en organisation med resurser och kompetenser som stödjer 
kommundirektörens ledningsgrupp i detta utvecklingsarbete. KSF leder och samordnar men 
behöver kompetens och resurser från hela kommunorganisationen.

• Kommundirektörens ledningsgrupp agerar styrgrupp och ger uppdrag samt följer upp insatserna.
• Arbetssättet bygger på en nära dialog med politiken både i planering och uppföljning.



”Timglaset”
-relationen mellan kommunstyrelsen och kommundirektören

KF Vision, mål,
inriktningar

KS uppgift att leda,
samordna, uppsikt

KD

Kommundirektörens
ledningsgrupp

KSAU

Fokus-
område

Fokus-
område

Fokus-
område

Fokus-
område

Fokus-
område

”Den gyllene zonen”
Dialog om VAD, VARFÖR,

NÄR, VEM och HUR

VAD, VARFÖR
OCH NÄR

VEM och HUR



Exempel på styrgrupper av fast/kontinuerlig karaktär

Digitalisering

Kontakt-
center

Attraktiv
arbetsgivare

God 
ekonomisk 
hushållning

Lokal-
samordning

Kvalitet- och 
verksamhets-

utveckling

Kommun-
direktörens

ledningsgrupp



Organisation
Prioriterade fokusområden

Fokusområde
från KF budget

KD-ledningsgrupp = strategisk styrgrupp

Ansvarig från KDLG med
operativ styrgrupp

Samordnare

Arbetsgrupper

Med utgångspunkt ifrån KF prioriterade 
fokusområden/mål definierar 

Kommundirektörens ledningsgrupp (i rollen 
som strategisk styrgrupp) uppdrag till olika 

ansvariga (från KDLG). Varje ansvarig tillsätter 
en operativ styrgrupp och en samordnare som 

kan stödja styrgruppen med planering och 
uppföljning. Ansvarig rapporterar tillbaka till 

strategisk styrgrupp

Operativ styrgrupp arbetar tillsammans med 
samordnaren fram en plan med strategier och 

åtgärder för att uppnå ökad måluppfyllelse 
inom fokusområdet.

Operativ styrgrupp tillsätter arbetsgrupper för 
kommunövergripande utvecklingsinsatser.

Samordnaren agerar koordinator, 
planeringsledare, uppföljare och återkopplar 

till den operativa styrgruppen.



Rollbeskrivningar
Organisation för prioriterade fokusområden

Roll Beskrivning

Strategisk styrgrupp Definiera och avgränsa uppdraget till ansvarig och operativ styrgrupp
Fatta beslut utifrån de förslag som arbetats fram från ansvarig + op.styrgrp
Kvalitetssäkra arbetet utifrån KF fokusområden
Säkerställa helhetssyn – olika infallsvinklar
Bistå med kunskap och idéer till ansvarig och operativ styrgrupp
Ta ställning till resursanvändning och finansiering

Ansvarig Leda och driva arbetet utifrån uppdraget (sammankallande/ordförande)
Arbets- och tidplan för genomförandet
Säkerställa helhetssyn inom fokusområdet - representerar helheten

Operativ styrgrupp Ska representera helheten men bidra med olika infallsvinklar och 
kompetensområden som fokusområdet omfattar.

Samordnare Arbetar på uppdrag av ansvarig
Stödjande funktion i arbetet – deltar i operativ styrgrupp
Koordinera och samordna arbetet på uppdrag av ansvarig
Uppgifter som omvärldsbevakning, samla info, dokumentera, analyser, 
utreda, dokumentera, sammanställningar, mm



Organisation för fokusområden
utifrån KF vision, mål och inriktningar

Fokusområde FokusområdeFokusområde

Ledningsgruppen har rollen som ”strategisk styrgrupp”

Ansvarig +
Operativ styrgrp

Samordnare

Fokusområde

Ansvarig +
Operativ styrgrp

Samordnare

Ansvarig +
Operativ styrgrp

Samordnare

Ansvarig +
Operativ styrgrp

Samordnare

Fokusområde

Ansvarig +
Operativ styrgrp

Samordnare

Arbets-
grupper

Arbets-
grupper

Arbets-
grupper

Arbets-
grupper

Arbets-
grupper



Arbetet med respektive fokusområde
Arbetet leds av ansvarig för fokusområdet med stöd av samordnaren

• Strategisk styrgrupp utser ansvarig för respektive fokusområde (medlem i ledningsgruppen), 
en operativ styrgrupp och en samordnare som stöd till ansvarig (samordnaren bör finnas inom 
kommunstyrelsens förvaltning men det är inte nödvändigt).

• Arbetet sker enligt processen nedan.

• För att lösa konkreta uppgifter bildas en (eller flera) projekt-/arbetsgrupper med 
representanter från olika förvaltningar för att säkerställa bredd i delaktighet och kompetens.

Tolka och 
definiera 
området

Analys av 
nuläge/
omvärld

Strategier
Åtgärder

Indikatorer

Genomföra 
åtgärder

Följa upp 
åtgärder och 

resultat

Återrapportera 
till lednings-

gruppen

Avstämning
strategisk 
styrgrupp

Arbetsgrupper/
projektgrupper

Avstämning
strategisk 
styrgrupp

Avstämning
strategisk 
styrgrupp



Avsnitt 6

Avstämning mot uppdragsdirektivet



Avstämning mot frågeställningar i uppdragsdirektivet

Frågeställning Konsultens rekommendation

Organisatoriska gränsdragningar på KSF Se förslag i rapporten.

Översyn av uppdrag och förslag till omfördelningar inom KSF och/eller till andra 
förvaltningar

Se förslag i rapporten.

E-tjänster och digitalisering Organiseras under avdelningen för 
verksamhetsstöd inom KSF

Kommungemensam IT-organisation ska införas 1 jan 2017 Digitalisering inom avd för verksam.stöd
IT-driftsorg inom Fastighet och service

Stödfunktioner ekonomi och HR Ser förslag i rapporten. Förslag att samla ekonomer.

Säkerhetsarbete med särskilt fokus på hot, våld, trakasserier, informationssäkerhet Ny säkerhetsfunktion inom avd för verksam.stöd

Införande av kommungemensam bemanningsenhet/vakansförmedling Organiseras inom HR-avdelningen

Kommunikation internt och externt Organiseras inom avd för verksamhetsstöd

Kvalitets- och målarbetet Organiseras inom avd för verksamhetsstöd

Husfrågan kring bla placeringar i kommunhuset och övriga husfrågor i kommunhuset Förvaltaren är husansvarig
Lokalansvarig för kommunhuset hos fast
Vaktmästeri ligger hos fastighet
En kontaktperson för kommunhuset – på verk.stöd

Införande av Kontaktcenter Organiseras som avdelning under KSF.
Särskild styrgrupp för kontakcenter.

Adm stöd till kommunalråd och kommundirektör Har inte hanterats i denna översyn.



Några avslutande rekommendationer
om det fortsatta arbetet

• Rapporten innehåller konsultens slutsatser och rekommendationer. Den fortsatta 
beslutsprocessen och  planeringen av implementeringen ägs nu av uppdragsgivaren. Rapporten 
innehåller rekommendationer och är därför inte ett beslutsunderlag. 

• Konsultens bedömer att översynen genomförts i god dialog med stor delaktighet och stort 
engagemang från deltagarna. Det är viktigt att fortsätta denna dialog även i den fortsatta 
planeringen och implementeringen. 

• Kommundirektörens ledningsgrupp får en viktig roll vad gäller att utveckla arbetssätt för att 
stödja den föreslagna organisationen. Det kommer behövas träning i att arbeta på ett nytt sätt 
vilket inte ska underskattas.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla som medverkat i ett spännande och intressant 
samarbete. Stort lycka till i det fortsatta arbetet!

Kode i mars 2016

Sven-Martin Åkesson
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KOMMUSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Utredningsdirektiv översyn av kommunstyrelseförvaltningen

Bakgrund
En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på dem vi är till för,
effektivitet, rättssäkerhet och ett gott bemötande. Den digitala utvecklingen går allt snabbare och det
ställer nya och förändrade krav på en flexibel och behovsstyrd organisation. E-förvaltningen ställer
krav på utveckling av E-tjänster och helt nya kommunikationsmönster växer fram, inte minst har de
sociala medierna blivit allt viktigare. För att möta både dagens och framtidens krav behöver därför
kommunstyrelseförvaltningen genomgå en översyn.

Utöver dessa förnyade krav har kommunstyrelseförvaltningen inför budgetåret 2017 ett
effektiviseringskrav på 2 mkr. Detta tillsammans med införandet av kontaktcenter och de effekter
som det medför är ytterligare anledningar för att genomföra översynen.

Tidplan
Översynen påbörjas i januari 2016 och slutredovisas i mars 2016. Formellt beslut senast maj 2016.
Ny organisation träder i kraft stegvis efter beslut och är helt genomförda senast 1 jan 2017.

Arbetsupplägg och ansvarsfördelning
Anlitad konsult genomför ett antal enskilda intervjuer/fokusgrupper med kommundirektör,
enhetschefer på KSF, förvaltningschefer och utvalda medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen
under utredningstiden.

Kommundirektör ansvarar för dialogen med fackliga företrädare i förvaltningens samverkansgrupp
och i förekommande fall även på KSAM. Kommundirektör ansvarar för information till
personalutskottet, förvaltningschefer ansvarar för sina nämnder. Enhetschefer på KSF samt
förvaltningschefer ansvar för information och delaktighet för sina medarbetare.

Styrgrupp för översynen kommer att utgöras av KSF:s ledningsgrupp. Referensgrupper är
kommundirektörens ledningsgrupp bestående av förvaltningscheferna, grupp bestående av
medarbetare på KSF samt facklig samverkansgrupp på KSF.
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KOMMUSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Översynens omfattning
Översynen omfattar i första hand kommunstyrelseförvaltningen men kan komma att påverka övriga
förvaltningar då tex stödfunktioner behöver ses över i ett helhetsperspektiv.

Särskilda utredningsdirektiv, områden som ingår i översynen:
- organisatoriska gränsdragningar på KSF
- översyn av uppdrag och förslag till omfördelningar inom KSF och/eller till andra förvaltningar
- E-tjänster och digitalisering
- kommungemensam IT-organisation ska införas 1 jan 2017
- stödfunktioner ekonomi och HR
- säkerhetsarbete med särskilt fokus på hot, våld, trakasserier, informationssäkerhet
- införande av kommungemensam bemanningsenhet/vakansförmedling med start 1 jan 2017
- kommunikation internt och externt
- kvalitets- och målarbetet
- husfrågan kring bla placeringar i kommunhuset och övriga husfrågor i kommunhuset
- Införande av Kontaktcenter
- adm stöd till kommunalråd och kommundirektör

Beslut
Kommundirektören beslutar om ny organisation så länge det inte påverkar politisk organisation. Om
förslag till förändring påverkar politisk organisation ska ärendet underställas politiken för beslut.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Malin Aronsson
Kommundirektör
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §106 Dnr: KS.2016.34

Stiftelsen Gisleparken, 2015 års bokslut

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Gisleparken har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år
2015.

Nettoomsättningen uppgick till 3 330 622 kr. Årets resultat är 895 047 kr. Det
egna kapitalet uppgår till 894 505 kronor.

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i
strid med stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Enligt § 22 i stadgarna för Stiftelsen Gisleparken ankommer det på Gislaveds
kommun, efter hörande av Föreningen Folkets Park och Folkets Hus u.p.a.
(utan personligt ansvar), att före maj månads utgång fatta beslut i anledning av
verksamhets- och revisionsberättelserna.

Kommunstyrelsens styrgrupp för Gisleparken 2015/2016 har tagit del av
bokslutet vid möte den 10 mars 2016 och föreslår kommunstyrelsen att
fastställa resultat- och balansräkning 2015 för Stiftelsen Gisleparken samt
att bevilja föreståndaren och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015 förutsatt att tillstyrkan till förslaget erhålls från
Föreningen Folkets Park och Folkets Hus u.p.a. Föreningen har
styrelsemöte den 14 mars 2016 och årsstämma den 18 april 2016.
På dessa möten avses årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015
behandlas.

Beslutsunderlag
Stiftelsen Gisleparkens årsredovisning och revisionsberättelse 2015
Kommunstyrelsen den 23 mars 2016, § 91

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning 2015 för stiftelsen Gisleparken,
samt

att bevilja föreståndaren och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.

Jäv
Marie-Louis Dinäss (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Revisionsberättelse 
Till Styrelsen i Stiftelsen Gislcparken, org.nr 828500-3623 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfölt en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Gisleparken för år 2015. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för 
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens intema 
kontroll En revision innefattar ock.<;å en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och gel' en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2015 oeh av dess finansiella resultat for året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar samt stadgar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning föl' Stiftelsen Gisleparken för år 2015. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som hal' ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på 
grundval av vål' revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet hal' vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen föl' att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tiHl'äcldiga och 
ändamålsenliga som grund föl' våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Gislaved den ,3 /} /:-:-. I ;' ( 

Carl-Gunnar Djerv 

Lekmannarevisor 

Christina Kennethsson 

Auktoriserad Revisor 
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 
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Förvaltningsberättelse 

Stiftare 

Stiftelsen bildades 1976 av Gislaveds Kommun och Föreningen Folkets Park och Folkets Hus. De 
särskilda stadgarna ger stiftarna full insyn i stiftelsens verksamhet och räkenskaper. Huvudmännen 
utser stiftelsens styrelse. Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utser fyra ledamöter och 
Föreningen Folkets Park och Folkets Hus utser tre ledamöter. Gislaveds kommun utser stiftelsens 
revisorer, en av dessa ska vara auktoriserad eller godkänd revisor. 

Stiftelsens ändamål 

Stiftelsens uppgift är att driva parkanläggningen Gisleparken. I detta ingår nöjes-, konferens-, 
restaurang-, kultur-, och fritidsverksamhet. All verksamhet ska vara till gagn för invånarna i 
Gislaveds kommun och även för alla som besöker kommunen. Dessutom ska Gisleparkens 
medarbetare vara behjälpliga vid uthyrning av lokaler. 

Jämförelseanalys 

tkr 2015 2014 2013 2012 2011 
Nettoomsättning 3331 3661 2438 7933 15349 
Resultat efter finansiella poster 895 -8 -192 -1259 638 
Balansomslutning 5 101 6390 4186 2040 15 101 
Antal anställda 8 8 5 9 

Behandling av vinst eller förlust 

Till fdrfogande står en ansamlad fdrlust om 1.708.542 kr och en vinst fdr 2015 om 895.047 kr. 
Den ansamlade fdrlusten om 813.495 kr föreslås balanseras i ny räkning. 

10 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
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Under året 2015 arrangerades ett 20-tal evenemang i Gisleparken. Merparten var ickekommersiella 
ungdomsfester från lågstadieålder till gymnasieålder . Dessutom genomfordes några konserter och 
nattklubbskvällar. Arets forsta artist var Albin, därefter fortsatte det med turnepremiär for 
idolartisten Lisa Ajax. Det mest välbesökta evenemanget 2015 var gospelartisten Samuel 
Ljungbladh och Gislaved Storband som drog fullt hus. Några andra populära arrangemang var 
"Back to school", "Badpojken", "Rydell & Quick", "Tomtefesten" och "Ibiza world club tour". 
Gisleparken hade några större foretagsfester, ett antal mindre kick-offs och några årsmöten. 

Det har arbetats hårt med att marknadsfOra Gisleparken som bygdens största och bästa nöjesställe, 
en plats där alla ska känna sig varmt välkomna. Efter byggnationen har besöks antalet succesivt ökat 
månad till månad - även om det har gått långsammare än beräknat. Nöjesdelen och bowlinghallen 
har under året haft ca 20 000 besökare. 

Framtida utveckling 

Enligt stadgarna (sedan 1976) har stiftelsen Gisleparken haft i uppdrag att driva parkanläggningen 
Gisleparken, samt att bedriva nöjes-, konferens-, restaurang-, kultur-och fritidsverksamhet till gagn 
for Gislaveds kommuns invånare och besökande. 
Den 22 juni 2015 beslutade dock kommunfullmäktige att Gisleparken ska ägna sig åt 
evenemangssamordning, bowling och logiuthyrning. Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete 
med Gislaveds kommun och lokala entreprenörer för att säkerställa ett fullgott utbud av nöjes- och 
fritidsverksamhet i kommunen. 
Under senhösten diskuterades Gisleparkens verksamhet återigen i kommunstyrelsen och det 
beslutades då att inte tillfOra mer pengar till parken. Beslutet klubbades även igenom i 
kommunfullmäktige. 
Sedan december 2014 har Gisleparkens verksamhet granskats av Konkurrensverket. 
Framtiden för Gisleparken var i slutet av 2015 osäker. Stiftelsen började på allvar fundera på att 
lägga ned verksamheten. 

Resultat och stäDning 

Stiftelsens redovisade resultat for räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid 
räkenskapsårets utgång framgår av efterfoljande resultat- och balansräkningar med noter. 
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Resultaträkning 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 
Övriga intäkter 

Summa rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror och råvaror 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Övriga rörelsekostnader 

Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 

Summa resultat från finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Årets resultat 

Not 

2 
3 

4 
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2015 2014 

3330622 3661282 
6522586 3379517 

9853208 7040799 

-1 519956 -1576178 
-3366377 -2386038 
-3 510925 -2843978 

-367309 -211 177 
-181 538 

-8946 105 -7017371 

907103 23428 

550 660 
-12606 -32285 

-12056 -31 625 

895047 -8 197 

895047 -8 197 --
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner o andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager ID ID 

Färdiga varor och handelsvaror 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Övriga kortfristiga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 

5 
6 

7 

8 
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2015-12-31 2014-12-31 

902659 1 290747 
363 731 524490 

1 266390 1 815237 

133471 230876 

228452 730757 
107376 3310 705 

3247290 100412 

3583 118 4 141 874 

118 108 202452 

3834697 4575202 

5 101 087 6390439 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Grundfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Checkräkningskredit (avtalad kredit 10.000 kkr 
(10.000 kkr» 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Not 

9 

8 

10 
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2015-12-31 2014-12-31 

1 708000 1 708000 

-1 708542 -1 700345 
895047 -8 197 

-813 495 -1 708542 

894505 -542 

214737 1 403295 

2 703253 
53994 4475681 

1 234598 512005 

4 206582 6390981 

5 101 087 6390439 

Inga Inga 

Inga Inga 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
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Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokfåringsnämndens allmänna 
råd. Om inte annat framgår, är principerna ofårändrade i jämfårelse med fåregående år. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas 
fåljande avskrivningstider: 

Maskiner och andra tekniska anläggntillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Varulager 

5-10 år 
3-13 år 

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 
Inkuransavdrag har gjorts med 3%. 

Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som fårväntas bli inbetalt efter 
avdrag får individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Not 2 Nettoomsättning 

Hyror 
Entreer 
Försäljning och servering 
Övriga verksamhets intäkter 

Summa 

2015 

643 741 
645 174 

1 889 142 
152565 

3330622 

518985 
993 010 

1 765 132 
384 155 

3661 282 



Stiftelsen Gisleparken 
828500-3623 

Not 3 Övriga intäkter 
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Stiftelsen Gisleparken har får räkenskapsåret 2015 erhållit ett verksamhetsbidrag om 6.000.000 kr 
(fåreg.år 3.118.000 kr) från Gislaveds Kommun varav 1.000.000 kr från Kulturnämnden. 
Verksamhetsbidraget är redovisat som övrig intäkt. 

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Medelantalet anställda med fårdelning på kvinnor och män 
har under året uppgått till 
Män 
Kvinnor 

Totalt 

Löner och ersättningar har uppgått till 
Styrelsen 
Övriga anställda 

Totala löner och ersättningar 

Sociala kostnader enligt lag och avtal 
Pensionskostnader 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 

4 
4 

8 

88304 
2331 485 

2419789 

791 857 
160526 

3372172 

4 
4 

8 

122051 
1 862759 

1 984810 

605781 
132 164 

2722755 
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Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 

2015 
Antal på Varav 

balansdagen män 

Styrelseledamöter 7 43 % 
Ledande befattningshavare 3 33 % 

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar 

Ingående anskaffningsvärden 
Arets inköp 
Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Försäljningar och utrangeringar 
Årets avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 
Arets inköp 
Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Försäljningar och utrangeringar 

2014 
Antal på 

balansdagen 

7 
3 

2015-12-31 

5717859 

-417375 

5300484 

-4427112 
296662 

-267375 

-4397825 

902659 

2015-12-31 

9918607 

-9381 757 

536850 

-9394117 
9318968 
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Varav 
män 

43% 
33 % 

2014-12-31 

5683 895 
33964 

5717859 

-4259 188 

-167924 

-4427 112 

1 290747 

2014-12-31 

9407732 
510875 

9918607 

-9350864 
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Arets avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Upplupna intäkter täckningsbidrag 
Övriga poster 

Summa 

Not 8 Checkräkningskredit 

2015-12-31 

-97970 

-173 119 

363731 

3200000 
47290 

3247290 
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2014-12-31 

-43253 

-9394117 

524490 

100412 

100412 

Stiftelsen har en kredit på ett koncernkonto. Koncernkontot utgör i juridisk mening en skuld till 
Gislaveds Kommun då skulden är en del av koncernkontot. De regel verk som styr koncernkontot är 
dock av sådan karaktär att beloppen i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt 
checkräkningskonto med en limit om 10.000 kkr (10.000 kkr). 

Not 9 Eget kapital 

Balanserad Totalt eget 
Grundfond förlust Arets resultat kaQital 

Ingående balans 1 708000 -1 700345 -8 197 -542 
Föreg års resultat enligt beslut -8 197 8 197 
Arets resultat 895047 895047 

Utgående balans 1 708000 -1 708542 895047 894505 
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Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Övriga poster 

Summa 

['/1a1u Acuvu tJe''I7dz 
Marie-Louise Denetz 

~:t-. 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-03-03. 

/t~g;;;:~/ 
Christina Kennethsson 
Auktoriserad Revisor 

2015 

286115 
151 449 
797034 

1234598 

i.t·ih 
Rose-Mari Moden 
Vice ordförande 

~~LL 
Tom Honkala 

~o/#~ 
Uhika Jidetoft 

~-;~'~ 
Car1-Gunngffije . 
Lekmannarevisor z 
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2014 

236188 
193759 
82058 

512005 
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PM Kommunal borgen för lån till fiberföreningar

Bakgrund

Enligt kommunens bredbandsstrategi ska minst 90 % av alla hushåll och arbetsställen både i
tätorter och på landsbygden ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät senast år 2020.
Ska målet kunna nås är det angeläget att utbyggnaden av fiber på landsbygden kommer
igång i större omfattning än hittills. Sedan tidigare är kommunen ganska väl försörjd med
bredband mellan tätorterna och till industrin liksom i områden med flerfamiljshus medan
tillgången till bredband i villaområden och på landsbygden varit begränsad. Under 2015 har
utbyggnaden i villaområdena kommit igång medan aktiviteterna på landsbygden avstannat i
avvaktan på fastställande av Landsbygdsprogrammet och Jordbruksverkets föreskrifter för
de statliga bidrag som ska ersätta det tidigare kanalisationsstödet.

Länsstyrelsen, som administrerar de statliga bidragen har nu kunna påbörjat handläggningen
av ansökningarna och kommer att ta beslut om vilka som får bidrag senast under mars
månad. I Jönköpings län har föreningar och energibolag sökt medel till projekt som omfattar
ca 450 Mkr, vilket motsvarar 272 Mkr i bidrag (60%). Länet har tilldelats ca 144 Mkr d v s
ungefär hälften av vad som behövs. Av dessa är det 90 Mkr som är tillgängliga nu, 2016 -
2017. När länsstyrelsen får tillgång till resten av pengarna (ca 50 Mkr) kommer de att utlysa
en ny ansökningsomgång. Enligt rådande regelverk prioriteras ansökningarna efter ett antal
kriterier som bestämts på nationell nivå. Utöver dessa har länsstyrelsen i Jönköpings län
lagt till ytterligare bedömningsgrunder eftersom den poängbedömning som görs efter de
nationella kriterierna inte är tillräckligt detaljerad för att man ska kunna rangordna de olika
ansökningarna. Syftet med rangordningen är att bidragen ska styras till de mest ”effektiva”
projekten baserat på anslutningsgrad och storlek.

Detta innebär att de större projekten i länet, som inte sällan drivs av energibolag och stora
fiberföreningar, sannolikt kommer att tilldelas en stor del av bidragsmedlen. Det finns en
stor risk att de mindre föreningarna inte får bidrag i år och att de kan komma få vänta flera
år innan de kommer igång med sin utbyggnad. De ansökningar, som vid länsstyrelsens
prövning nu, inte beviljas bidrag kommer att tas upp till ny prövning vid ett senare tillfälle.
Beviljas inte bidrag då heller tvingas föreningarna söka bidrag på nytt, vilket i princip
förutsätter att ytterligare medel tillskjutits från staten och/eller EU. Eftersom föreningarna
har svårt för att finansiera sin utbyggnad innan bidrag beviljats är risken stor för att 90 %-
målet för kommunens landsbygd inte kommer att kunna uppfyllas.

I länet är det 131 föreningar och (energi-)bolag som sökt stöd varav i Gislaveds kommun
för närvarande 4 st; Burseryds fiberförening , Fiber 35 (Åtterås), Reftele - Anderstorps
fiberförening och Södra Hestra - Gryteryds fiberförening . Föreningarna har totalt cirka 1 000
medlemmar (hushåll), som själva ska medfinansiera projektet med 15000 – 17 000 kr i form
av insatskapital. Till skillnad mot det tidigare stödet medger nuvarande regelverk inte att
projekten delfinansieras med annat offentligt stöd. Kommunen har därför små möjligheter
att ekonomiskt stötta föreningarna med kommunala bidrag, som omnämnts i
bredbandsstrategin.

Nuläge beträffande kommunal borgen

Tidigare har kommunen genom beslut om borgensåtagande, för Båraryds fiberförening, i
princip tagit ställning för att borgen för lån till fiberföreningar ska kunna tecknas
genom beslutet i Kommunfullmäktige som beslutade följande:

att Gislaveds kommun tecknar borgen på maximalt 5 mnkr för Båraryd-Hestra
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Fiberförening Ekonomisk förening för projektet Bredband i Båraryd-Hestraområdet
avseende byggnadskreditiv under byggperioden, samt

att borgen är gällande fram till dess att bidrag från Länsstyrelsen samt Post- och
Telestyrelsen utbetalas.

I Bredbandsstrategins handlingsplan och andra dokument har detta förfinats till att gälla
finansiering av projekt under byggnadstiden (byggnadskreditiv) men endast under
förutsättning att det finns beslut om statligt bidrag på motsvarande belopp. Syftet med det
nuvarande åtagandet är att föreningarna därmed kan få en väsentligt lägre ränta än annars
samt att det underlättar för föreningarna att kunna låna pengar överhuvudtaget. I sin
nuvarande utformning är borgensåtagande till fiberföreningar ganska riskfritt för
kommunen. I andra kommuner har man löst detta på lite olika sätt:

I Härryda kommun har de istället för fiberföreningar bildat intresseföreningar för att via
nätverksoperatörer ansöka om bidrag för utbyggnad av bredband.

I Ale kommun håller man på i skrivande stund att ta fram ett underlag så att
borgensåtagande kan beslutas om för fiberföreningar i kommunen.

Markaryds kommun samverkar med Telia kring fiberutbyggnaden till hushåll och företag i
både tätort och landsbygd, vilket innebär att även till exempel byalag och ekonomiska
föreningar har möjlighet att ansluta sig.
Utbyggnaden baseras på efterfrågan från både hushåll och företag i kommunen.

I en omvärldsanalys så verkar de flesta kommuner använda sig av sina egna bolag för att på
så vis säkra utbyggnaden av bredband på landsbygden.

Eftersom varken ”marknaden” eller det offentliga förväntas lösa fiberutbyggnaden på
landsbygden är man i föreningarna medvetna om att detta måste lösas i lokalt. Man är
också beredd att utöver rimliga ekonomiska insatser också satsa energi och ideellt arbete. I
samband med projektering, markupplåtelser och medlemsvärvning har redan tusentals
arbetstimmar lagts ned av det föreningar som nu ansökt om bidrag.

Alternativ 1: Förslag till utökat kommunalt borgensåtagande

Det är tillåtet och princip möjligt för föreningarna att påbörja utbyggnaden av sina nät nu
och sedan hoppas på att framtida bidrag ger en hygglig ekonomi åt projekten. Uteblir
bidragen kommer abonnenterna att drabbas av en något högre månadsavgift för att täcka
kostnaderna för räntor och amorteringar. Utöver medlemmarnas insatskapital behöver
föreningarna låna ungefär lika mycket till, d v s ca 15 - 20 tkr per anslutning för att kunna
finansiera utbyggnaden.

Om kommunen tecknar borgen för sådana lån, som i första hand utgör byggnadskreditiv
men sedan kan övergå i anläggningslån med t ex 10 – 15 års amorteringstid, skulle
utbyggnaden på Gislaveds landsbygd kunna ta fart redan under 2016 även om föreningarna
inte beviljas bidrag. För de föreningar som nu sökt bidrag uppgår lånebehovet till 10 – 15
Mkr. För landsbygdsområden utanför nuvarande föreningarnas områden s k vita fläckar, som
kan komma att aktiveras i senare, skede uppgår behovet till ungefär samma
storleksordning.

För att minimera handläggningstiden för hanteringen av borgensåtaganden bedöms det vara
lämpligt att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att teckna borgen för
utbyggnad av fibernät i föreningsregi och att teckna avtal med föreningarna om
förutsättningarna för detta.

Risker
Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk eftersom kommunen åtar sig att fullfölja
betalningsförpliktelserna för föreningarnas räkning om dessa inte kan reglera sina skulder.
Borgen bör normalt inte lämnas till associationer där kommunen inte ensam, eller
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tillsammans med andra kommuner och landsting, utövar ett rättsligt inflytande. Speciella
förutsättningar kan dock sägas råda för fiberföreningarna, som fått ett ”uppdrag” att bygga
ut nödvändig infrastruktur på landsbygden med ”löfte” om statligt bidrag. Föreningarnas
betalningsförmåga bedöms inte innebära någon anledning till oro men kommunen måste
förvissa sig om att den bakomliggande säkerheten inte tappar värde genom försäljning av
tillgångarna eller genom förändringar i föreningsstrukturen.

Att bevilja borgen under en byggnadstid och då det finns ett underliggande positivt besked
från länsstyrelsen om att bidrag är beviljat är ett ganska vanligt förfaringssätt i Sveriges
kommuner. Den fråga som nu kommer i många kommuner och även i Gislaveds kommun
är att gå i borgen för byggnation av fibernät även om det inte finns beslut om statlig
medfinansiering. Denna form av borgen innebär en större risk i och med att
borgensåtagandet gäller under en längre period samt att borgen ges till en förening.

I länets kommuner är det ingen kommun som i dagsläget har tagit annat borgensåtagande
förutom för byggnadskreditivet.

Gislaveds kommun har varit historiskt mycket restriktiv med borgensåtagande till externa
borgenstagare och 2014-12-31 fanns det enbart externa borgensåtaganden på motsvarande
3,0 mnkr. Dessa borgensåtaganden avser:
 Egnahem och småhus 0,2 mnkr
 Hestra medborgarhus 0,8 mnkr
 Gislaveds Folkets hus 0,9 mnkr
 Anderstorps Folkets hus 1,0 mnkr
 Borgen byggnadskreditiv Broaryd-Hestra fiberförening 0,2 mnkr

En viktig princip för Gislaveds kommun är att vara restriktiv med externa
borgensåtaganden och om det beviljas ska det vara för ett stort allmännyttigt intresse. Om
det finns ett stort allmännyttigt intresse av en investering som kräver kommunal borgen är
det av största vikt att det finns regler som styr tillvägagångssättet.

Förutsättningar

Ett kommunalt borgensåtagande för utbyggnad av infrastruktur för bredband i föreningsregi
bör åtföljas av krav på

att föreningen är en formellt bildad och registrerad ekonomisk förening.

att föreningen är momsregistrerad.

att föreningen ansökt om statligt bidrag med erforderliga underlag i form av

projektbeskrivningar, ekonomiska kalkyler m m.

att projektet inte avser utbyggnad i tätort (enligt definitionen för statligt bidrag).

att medlemmarnas insatskapital och anslutningsavgifter utgör minst 16 000 kr/medlem.

att föreningens egenfinansiering uppgår till minst 40 % (bidragsnivån är f n 60 %).

att borgensåtagandet, utslaget per kontrakterad anslutning, inte överstiger 24 000 kr.

att fibernätet beträffande kvalitet, redundans, öppenhet m m avses byggas och drivas

enligt de krav som följer av Jordbruksverkets och länsstyrelsens föreskrifter för

bidragsberättigade projekt.

att föreningarna i avtal med kommunen förbinder sig att inte sälja föreningens nät,

överlåta, likvidera eller fusionera föreningen utan medgivande från kommunen.

att föreningarna amorterar lånet jämt fördelat under max 10 år.

att förening som erhållit kommunal borgen årligen, till Gislaveds kommun, överlämnar
en reviderad årsredovisning.

att beviljad borgen ska gälla från investeringens start fram till en mån efter det att
föreningen fått bidraget utbetalt från bidragsgivande myndighet.
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Alternativ 2 Utbyggnaden på landsbygden sker via Gislaveds energi

Ett alternativ till alternativ 1 är att överlåta utbyggnaden för fiber till landsbygden till
Gislaveds energi liknande Värnamo.

Alternativ 3 Avvakta ytterligare statliga medel

Ett tredje tänkbart alternativ är att avvakta ytterligare statliga medel och därigenom
finansera utbyggnad av fiber på landsbygden.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §107 Dnr: KS.2016.24

Kommunal borgen till finansiering av utbyggnad av fiber i
kommunen

Ärendebeskrivning
Pengar till utbyggnad av fiber på landsbygden räcker inte till alla sökanden efter
att länsstyrelsen gett ett förhandsbesked kring vilka som kommer att få fiber. I
Gislaved är det en förening av fyra som fått ett positivt förhandsbesked. Får
fiberföreningarna inte pengar nu riskerar föreningarna att upplösas och
utbyggnaden av fiber på landsbygden tappar fart.

Den fråga som nu kommer i många kommuner, och även i Gislaveds kommun,
är att gå i borgen för byggnation av fibernät även om det inte finns beslut om
statlig medfinansiering.

Enligt kommunens bredbandsstrategi där ”minst 90 % av alla hushåll och
arbetsställen ska ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät senast 2020”
är det angeläget att utbyggnaden av fiber inte stannar av.

Utifrån Jordbruksverkets beslut finns ett antal nationella kriterier utifrån vilka
länsstyrelsen tillsammans med sina egna bedömningsgrunder rangordnar
bidragen så att de ska styras till de mest ”effektiva” projekten baserat på
anslutningsgrad och storlek. Detta innebär att de större bolagen och
föreningarna sannolikt kommer att få en stor del av bidragsmedlen.

Eftersom föreningarna har svårt för att finansiera sin utbyggnad innan bidrag
beviljats är risken stor för att 90 %-målet för kommunens bredbandsutbyggnad
på landsbygden inte kommer att kunna uppfyllas.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram PM kommunal borgen för lån till
fiberföreningar med tre alternativ för att underlätta för utbyggnad av
infrastuktur för bredband på landsbygden.

Alternativ 1: Förslag till utökat kommunalt borgensåtagande
Gislaveds kommun har varit historiskt mycket restriktiv med borgensåtagande
till externa borgenstagare och 2014-12-31 fanns det enbart externa
borgensåtaganden på motsvarande 3,0 mnkr. Ett av dessa är ett byggnads-
kreditiv fram till dess att länsstyrelsen betalade ut beviljat bidrag till Båraryds
fiberförening som kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2014.

Att bevilja borgen under en byggnadstid och då det finns ett underliggande
positivt besked från länsstyrelsen om att bidrag är beviljat är ett ganska vanligt
förfaringssätt i Sveriges kommuner. Den fråga som nu kommer i många
kommuner och även i Gislaveds kommun är att gå i borgen för byggnation av
fibernät även om det inte finns beslut om statlig medfinansiering. Denna form
av borgen innebär en större risk i och med att borgensåtagandet gäller under
en längre period samt att borgen ges till en förening.

I länets kommuner är det ingen kommun som i dagsläget har tagit annat
borgensåtagande förutom för byggnadskreditivet.

En viktig princip för Gislaveds kommun är att vara restriktiv med externa
borgensåtaganden och om det beviljas ska det vara för ett stort allmännyttigt
intresse.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 107 (forts.)

Om det finns ett stort allmännyttigt intresse av en investering som kräver
kommunal borgen är det av största vikt att det finns regler som styr
tillvägagångssättet. Enligt upprättat PM är dessa punkter

- att föreningen är en formellt bildad och registrerad ekonomisk förening.

- att föreningen är momsregistrerad.

- att föreningen ansökt om statligt bidrag med erforderliga underlag i form av

projektbeskrivningar, ekonomiska kalkyler m m.

- att projektet inte avser utbyggnad i tätort (enligt definitionen för statligt

bidrag).

- att medlemmarnas insatskapital och anslutningsavgifter utgör minst 16 000

kr/medlem.

- att föreningens egenfinansiering uppgår till minst 40 % (bidragsnivån är f. n. 60

%).

- att borgensåtagandet, utslaget per kontrakterad anslutning, inte överstiger

24 000 kr.

- att fibernätet beträffande kvalitet, redundans, öppenhet m. m. avses byggas

och drivas enligt de krav som följer av Jordbruksverkets och länsstyrelsens

föreskrifter för bidragsberättigade projekt.

- att föreningarna i avtal med kommunen förbinder sig att inte sälja föreningens

nät, överlåta, likvidera eller fusionera föreningen utan medgivande från

kommunen.

- att föreningarna amorterar lånet jämt fördelat under max 10 år.

- att förening som erhållit kommunal borgen årligen, till Gislaveds kommun,
överlämnar en reviderad årsredovisning.
- att beviljad borgen ska gälla från investeringens start fram till en månad efter
det att föreningen fått bidraget utbetalt från bidragsgivande myndighet.

Alternativ 2 Utbyggnaden på landsbygden sker via Gislaveds Energi

Ett alternativ till alternativ 1 är att överlåta utbyggnaden för fiber till
landsbygden till Gislaveds Energi AB liknande Värnamo kommun.

Alternativ 3 Avvakta ytterligare statliga medel

Ett tredje tänkbart alternativ är att avvakta ytterligare statliga medel och
därigenom finansera utbyggnad av fiber på landsbygden.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att bredbandsföreningar i första hand ska
finansiera investering med andra medel än kommunal borgen. Kommunal
borgen kan beviljas om det finns ett stort allmännyttigt intresse av
bredbandsinvesteringen och om inga andra finansieringsalternativ är möjliga.

Om statliga medel är beviljade kvarstår enligt tidigare beslut att borgen kan
lämnas på byggnadskreditivet fram till dess att statligt medel utbetalas.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 2 mars 2016 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att arbeta vidare med alternativ 1, samt att
återuppta ärendet på ett kommande kommunstyrelsesammanträde.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 107 (forts.)

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 27 februari 2014, § 21
Bredbandsstrategi
PM Borgensåtagande daterat den 1 februari 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 mars 2016, § 18

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Lennart Kastberg (KD),
Peter Bruhn (MP), Marie- Louis Dinäss (S), Leif Andersson (-) och Anders
Gustafsson (SD): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunal borgen till finansiering av utbyggnad av fiber i

kommunen enligt alternativ 1, vilket innebär följande regler:

att föreningen är en formellt bildad och registrerad ekonomisk förening,

att föreningen är momsregistrerad,

att föreningen ansökt om statligt bidrag med erforderliga underlag i form av

projektbeskrivningar, ekonomiska kalkyler m m,

att projektet inte avser utbyggnad i tätort (enligt definitionen för statligt

bidrag),

att medlemmarnas insatskapital och anslutningsavgifter utgör minst 16 000

kr/medlem,

att föreningens egenfinansiering uppgår till minst 40 % (bidragsnivån är f n 60

%),

att borgensåtagandet, utslaget per kontrakterad anslutning, inte överstiger

24 000 kr,

att fibernätet beträffande kvalitet, redundans, öppenhet m. m. avses byggas

och drivas enligt de krav som följer av Jordbruksverkets och

länsstyrelsens föreskrifter för bidragsberättigade projekt,

att föreningarna i avtal med kommunen förbinder sig att inte sälja

föreningens nät, överlåta, likvidera eller fusionera föreningen utan

medgivande från kommunen,

att föreningarna amorterar lånet jämt fördelat under max 10 år,
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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att förening som erhållit kommunal borgen årligen, till Gislaveds kommun,
överlämnar en reviderad årsredovisning,

att beviljad borgen ska gälla från investeringens start fram till en mån efter
det att föreningen fått bidraget utbetalt från bidragsgivande myndighet
samt att krediten ska vara återbetald till långivande bank, samt

att enbart bevilja kommunal borgen till fiberföreningar om det finns ett stort
allmännyttigt intresse av investeringen och om inga andra finansierings-
alternativ är möjliga.

Jäv
Carina Johansson (C), Agneta Karlsson (M) och Inga-Maj Eleholt (C) anmäler
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE 

Jordägare 

Arrendator 

Bakgrund 

Gislaveds kommun 

332 80 GISLA VED 

nedan kallad Kommunen 

Gislaveds Motorklubb 

Box 17 

333 21 Gislaved 

nedan kallad Motorklubben 

Speedwaybanan i Gislaved är lokaliserad till Kommunens 

fastighet Henja I :3. Kommunen har genom egna investeringar, 

köpeavtal (20 I O) med Lejonen Speedway AB och köpeavtal 

(2012) med Lejonen Speedway AB:s konkursbo blivit ägare till 

större delen av speedwaybanan. Motorklubben äger fortsatt 

vissa anläggningar inom arrendeområdet. Enligt gällande avtal 

upprättat 2013 så ska 'i det fall klubben avancerar till elitserien 

upprättat avtal omförhandlas att gälla med nytt innehåll från och 

med den säsong som klubben tävlar i elitserien. 

Motorklubben har idag ett arrendeavtal som gäller till 31 mars 

2016 och därför behöver ett nytt avtal upprättas. I det fall 

klubben flyttas ner i seriesystemet under nedanstående 

arrendeperiod önskar klubben att avtalet omförhandlas. 

Arrendeområde § I 

Ändamål 

Ett markområde om ca 15,2 ha beläget på kommunens fastighet 

Gislaved Henja I :3. Området framgår av karta som hör till 

detta avtal, bilaga I. I arrendet ingår de av kommunen ägda 

anläggningarna vilka framgår av bilaga 3. 

§2 
Det upplåtna området inkl anläggningar skall i huvudsak 

användas för motorbana. Inom arrendeområdet får ej bedrivas 

verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. 

Arrendeavtalet förutsätter för sin giltighet att Motorklubben 

erhåller erforderliga tillstånd från bygg- och miljönämnden, 

polismyndighet samt länsstyrelsen m.m. Det åligger 

Motorklubben att under hela arrendetiden vidmakthålla 

erforderliga myndighetstillstånd för verksamheten. 
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Efter Kommunens godkännande äger Motorklubben rätt att 

uppföra nya egna anläggningar vilka behövs för att på ett 

ändamålsenligt sätt bedriva verksamheten på arrendestället. 

Motorklubben får också efter Kommunens godkännande 

ersätta befintliga anläggningar med nya egna anläggningar 

(oavsett om de befintliga anläggningarna ägs av Kommunen 

eller Motorklubben) under förutsättning att de befintliga 

anläggningarna inte har en ändamålsenlig utformning eller är 

uttjänta. 

Se även § 15. 

§3 
Avtalet gäller från och med 2016-04-0 I till och med 2023-03-

31. 

I det fall Motorklubben i väsentligt avseende åsidosätter sina 

skyldigheter enligt detta avtal så har Kommunen rätt att med 

omedelbar verkan säga upp avtalet. Efter särskild 

överenskommelse med Kommunen kan dock 

avträdestidpunkten fördröjas tills pågående tävlingssäsong är 

avslutad. Se även § 15. 

Arrendeavgift mm § 4 

Arrendeavgift uppgår till 15 000 kr/månad. Avgiften erläggs 

förskott genom kommunen utsänd faktura. 

Förbud mot överlåtelse § S 

och upplåtelse i andrahand Motorklubben får inte utan Kommunens skriftliga samtycke 

överlåta arrendet eller sätta annan i sitt ställe. Motorklubben 

får inte heller upplåta nyttjanderätt till någon del av 

arrendeområdet. 

Arrendeställets 
skick 

§6 
Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på 

tillträdesdagen 2016-04-0 I. Motorklubben är skyldig att alltid 

hålla arrendestället i ett vårdat skick samt noggrant följa de 

anvisningar som lämnas av tillsynsmyndighet eller annan 

myndighet gällande området. 

Det åvilar Motorklubben att söka tillstånd från berörda 

myndigheter gällande verksamheten på banan och uppförandet 
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av byggnader etc. Motorklubben svarar även för alla ev. 

åtgärder som myndighet ålägger verksamheten tillika 

arrendeområdet. 

Motorklubben svarar för drift och underhåll av arrendestället 

med dess anläggningar, egna såväl som Kommunens. I det fall 

Motorklubben och Kommunen har olika uppfattning om 

huruvida kommunens anläggningar underhålls på ett 

tillfredsställande sätt, skall Kommunen ha tolkningsföreträde. 

Motorklubben svarar även för reinvesteringar av egna 

anläggningar. Motorklubben bekostar, genom revidering av 

arrendeavgiften, reinvesteringar av Kommunens anläggningar, 

om det inte har överenskommits mellan parterna att 

Motorklubben ska svara för reinvesteringarna. Se även § 2. 

Kommunen kommer att under 2016 bekosta nytt luftstaket till 

anläggningen och motorklubben kommer att bistå kommunen 

med försäljningen av staketet. Intäkten för försäljningen 

kommer att avräknas kommunens investeringskostnad för det 

nya staketet. 

Då arrendet upphör skall området lämnas i ett avstädat skick 

vad gäller anläggningar tillhöriga Motorklubben. Dock skall 

Kommunen först ges möjlighet att förvärva anläggningarna 

enligt § 16. Området skall vid behov grusas upp eller 

iordningställas på annat sätt enligt överenskommelse med 

Kommunen. Endast naturmaterial såsom naturgrus, krossgrus, 

matjord etc. får användas, ej betongkross eller dylikt. Innan 

avträde sker skall Motorklubben bekosta och utföra en 

miljöteknisk markundersökning avseende arrendeområdet. 

Undersökningen skall utföras aven välrenommerad och 

certifierad undersökningsfirma. Motorklubben skall bekosta 

och utföra de ev. åtgärder som anges i utredningen. 

Åtgärderna skall påbörjas och slutföras snarast möjligt efter 

undersökningens utförande. 

Motorklubben får inte utan Kommunens samtycke ta bort 

växande träd. Avverkade träd inom området tillhör 

Kommunen. Kommunen tillåter röjning av buskar och sly inom 

arrendeområdet. 



4/7 

VA §7 
Motorbanan är ansluten till kommunalt vatten- och avlopp. 

Särskilda avgifter § 8 

Försäkring 

Besiktning, 
underhållsplan 

Parkering 

Motorklubben bekostar renhållnings-, abonnemangs- och 

brukningsavgiher för VA, el och tele m.m. som belöper på 

arrendestället. 

§9 
Det åvilar Motorklubben att hålla samtliga egna byggnader och 

anläggningar fullvärdesförsäkrade. Motorklubben ansvarar för 

samtliga skador som Motorklubben eller annan för vilken 

Motorklubben ansvarar för och som orsakas genom fel och 

försummelse, vilket även omfattar skador på anläggningen. 

Kommunen, genom mark- och exploateringsenheten, skall 

tillställas kopia av aktuella försäkringsbrev. 

Kommunen håller egna byggnader och anläggningar 

fullvärdesförsäkrade. Kommunen ansvarar ej för försäkring av 

egendom tillhörig annan än Kommunen. 

§IO 

Uppföljning och revidering av underhållsplan som utgördes av 

PNN Ingenjörer AB år 20 I I skall ske innan och eher varje 

tävlingssäsong. I samband med dessa årliga besiktningar skall 

förteckning över anläggningar gås igenom och uppdateras. 

Kommunen har tolkningsföreträde i underhållsfrågor av egna 

anläggningar. 

§ II 
En förutsättning för att kunna anordna parkeringsplatser under 

krahledningen är att Motorklubben tillsammans med 

Kommunen undertecknat överenskommelse om parkering av 

personbilar i krahledningsgatan för 130 KV ledningarna, OLSS4 

med Vattenfall, enligt bilaga 2. Det åligger Motorklubben att 

följa denna överenskommelse. Om detta inte görs så förfaller 

överenskommelsen och det åligger Motorklubben att på egen 

bekostnad återställa området i ursprungligt skick. 

Ledningsdragning § I 2 
Motorklubben medger att Kommunen eller annan, som därtill 

har dennes tillstånd, får dra fram och vidmakthålla ledningar i 

eller över arrendestället med erforderliga ledningsstolpar {och 
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infåstningsanordningar å byggnad) om detta kan ske utan 

avsevärd olägenhet för arrendatorn. Motorklubben är skyldig 

att utan ersättning tåla det intrång, som föranleds av att 

ledningarna anläggs och nyttjas, men har rätt till ersättning för 

direkta skador i övrigt. 

Motorklubben görs uppmärksam på att över arrendeområdet 

ligger en självfallsledning för avlopp. Innan åtgärder görs i I 

ledningens närhet skall tekniska kontoret kontaktas. 

Inskrivningsförbud § I 3 

Föreningens styrelse 
mm 

Förtida uppsägning 

Arrenderätten får inte inskrivas. 

§14 
Det åligger Motorklubben att fortlöpande hålla Kommunen 

( mark- och exploateringsenheten) informerad om ändringar i 

styrelse liksom att efter varje verksamhetsår överlämna kopia 

av årsredovisningen. 

§ IS . 

Kommunen äger säga upp detta avtal till omedelbart 

upphörande 

a) om Motorklubben i väsentligt avseende åsidosätter sina 

skyldigheter enligt jordabalken eller detta avtal 

b) om Motorklubben försätts i konkurs eller träder 

likvidation. 

Se även § 3. 

Avträdesersättning § 16 

Ansvar 

Motorklubben äger ej rätt till avträdesersättning innebärande 

bl.a. att II kap 5-6a §§ JB inte skall äga tillämpning. 

Undantag är om uppsägning av detta avtal sker på grund av att 

Kommunen behöver marken till annat ändamål. Särskild 

överenskommelse gällande avträdesersättningen kommer då 

upprättas. 

§17 
Motorklubben svarar ensam för skadeståndsanspråk eller andra 

klagomål från tredje man som kan förorsakas av verksamheten 

på området. Motorklubben skall teckna erforderlig 
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ansvarsförsäkring inkl utökat skydd vid skada på arrenderad 

egendom (omhändertagen egendom). 

§18 
Tvister i anledning av detta arrendeförhållande skall avgöras av 

allmän domstol. 

Hänvisning till J8 § 19 

Villkor 

I övrigt gäller vad i jordabalken eller annars i lag stadgas om 

arrende. 

§20 
Detta avtal skall för sin giltighet godkännas av kommun

fullmäktige genom beslut som vinner laga krah. 

Kontraktsexemplar § 21 
Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka Kommunen 

och Motorklubben tagit var sitt. 

Gislaved den 2016 Gislaved den 2016 

För Gislaveds kommun För Gislaveds Motorklubb 

Kommunes firmatecknare 

r-==: I 0------;~~:%;~~ ................ . 
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Fastighetskarta 

Karta till arrendeavtal 

berörande Henja 1:3, 

speedwaybanan i i Gislaved, 

Gislaveds kommun 
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ÖVERENSKOMMELSE OM P ARKERlNG AV PERSONBILAR I 
KRAFTLEDNINGS GATAN FÖR 130 KV LEDNINGARNA,OL5S4 

Mellan Vattenfall Eldistribution AB, Org. nr 556417-0800, nedan kallad Vattenfall och 
Gislaveds kommun samt Gislveds motorklubb, nedan kallad KommunIMotorklubb, har 
upprättats nedanstående överenskommelse. 

Överenskommelsen träder i kraft så snart avtalet undertecknats av båda parter och gäller tills 
vidare och under förutsättning att nedanstående uppfylls. 

U nder A OCH B SKENA PÅ OL5S4, 130 kV ledning~r, mellan TRANEMO P. - GISLA VED 
tillåter Vattenfall etablering av parkeringsplats för personbilar, inom område markerat på 
bifogad karta bilaga l, till verksamheten på fastigheten HENJA 1:3 under förutsättning att 
samtliga villkor i "Starkströmsföreskrifterna 1999:~" är uppfyllda 

1. Parkeringsplatsen skall vara avsedd endast för personbilar och endast under 
tiden 06.00-24.00. Gäller enbart under ledning, se separat markering.C.~) 

2. Fordonen skall ej vara avsedda för transport med last av explosiv eller 
brandfarlig vara. 

3. Vid parkeringsplatsens infarter skall uppsättas skyltar med uppgift om vilket 
slags fordon som får parkeras samt under vilken tid på dygnet parkering är 
tillåten. Skyltar bekostas av K' "'/Motorklubb. 

4. Ledningens reparationer och underhåll skall kunna ske utan hinder av 
parkerade fordon. Erforderligt antal parkeringsplatser får avstängas utan 
kostnad för Vattenfall. 

5. Ledningen har utförts som brottsäker ledning enligt gällande elteknisk norm 
och anordnats enligt de krav som anges i §103 B för luftledning över allmän väg 
i föreskrifterna. 

6. Ledningsstolpar jämte tillhörande stag eller strävor skall vara skyddade så att 
risk för påkörning är tillräckligt förebyggd. 

7. Eventuella skador förorsakade av från kraftledningen nedfallande is eller ev. 
genom induktionsuppladdning av, på parkeringsplatsen uppställda bilar 
betalas av KommunIMotorklubb. 

8. Vid uppsättning av staket skall Vattenfall kontaktas fdr närmare direktiv 
angående skyddsjor~ning. 

Samtliga rättigheter för Vattenfall enligt Ledningsrätten gäller oavsett detta avtal. 

Om någon utav dessa fdreskrifter inte efterlevs fdrfaller överenskommelsen omedelbart och 
marken skall återställas i ursprungligt skick av ~HJifHD/Motorklubb. 



o· 
VATTENFALL f~ ., 

Rätten att nyttja, anlägga och bibehå.lla parkeringsplats enligt denna överenskommelse gäller 
endast KommunfMotorklubb och får ej överlåtas på annan. 
Rättigheten tillkommer ej heller till någon del fastighetsägaren. 

Uppsägning av denna överenskommelse skall ske skriftligt senast ett (1) år före "det att 
någondera parten önskar få densamma upphävd. 

Entreprenörer som iordningställer eller utför arbete på denna parkeringsanläggning måste 
inneha certifikat ESA-entreprenör. 

Gislaved 2008-

Jo om Olsson 
Ordförande 
Gislaveds Motorklubb 

Malin Svenningsson 
Mark och Exploateringschef 
Gislaveds Kommun 

Trollhättan 2008-

Vattenfall Eldistribution AB 

I 

C.t\ - li!~ 
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§ 899 

Detaljplan Spänningsförande ledares minsta horisontella avstånd från 
byggnad eller byggnadsdel vid systemspänning 

Högst 55 kV Över 55 kV 

vid vindstilla 

finns Sm 

finns icke Sm 

vid största 
förekommande 
utsvängning 

3m 

3m 

Tabellen gäller inte vid införing i byggnad. 

vid vindstilla vid största 
förekommande 
utsvängning 

10 m 

5m+ 
spännings
tillägget 

3m+ 
spännings
tillägget 

3m+ 
spännings
tillägget 

En friledning får inte vara framdragen över byggnad. Dock får en fri ledning vara fram
dragen över inom driftrum belägen byggnad för kOhtroIIutrustning, kopplingsutrust
ning och dylikt om ledares höjd över tak uppgår till minst 3 m. Om systemspänningen 

. överstiger 55 kV skall höjden ökas med spänningstillägget. likaså får friledning vara 
framdragen över växthus under villkor, 

att överenskommelse härom träffats mellan friledningens innehavare och växt
husets ägare, 

att särskilt inrättad direktförsäljning till allmänheten inte förekommer inom 
växthuset, 

att spänningsförande ledares höjd över tak motsvarar vad som anges i § B99 a 
beträffande sådan ledares höjd över mark, 

att friledningen anordnats så, att spänningsförande ledares avstånd från utrymme, 
inom vilket förekommer panncentral, bränsleupplag eller dylikt motsvarar vad 
som i föreskriftens tabell anges beträffande avstånd till byggnad samt/ 

, 
att friledningen utförts som brottsäker ledning. ; 

Råd: Med byggnad i föreskriftens mening avses inte mindre uthus, källare o.d., men däremot garage 
och skyddstak för motorfordon. 

Största förekommande utsvängning av ledare i friledning beräknas enligt svensk standard. 

Beträffande spänningstillägget se Allmänna bestämmelser, Del 2. 

Beträffande åtgärder vid anläggning, som ingår i direkt jordat system se § 874 b. 

d. Friledning i förhållande till parkeringsplats 

Friledning för högst 55 kV i närheten av parkeringsplats för bilar och andra fordon 
skall vara anordnad så, att spänningsförande ledares horisontella avstånd från plat-
sens närmaste ytterkant uppgår till minst 5 m vid vindstilla och till minst 3 m vid störs-
ta förekommande utsvängning. Om systemspänningen överstiger 55 kV skall 
motsvarande mått vid vindstilla vara minst 10m och vid största förekommande ut-{\J\ 
svängning minst 3 m ökat med spänningstiIlägget. \IN 

~ (! <; /Jo., r" U ,rttJ '" \>t\JJ 



· : 

§ B99 

, . ' 

, . 

e. 

254 

" ~ 

' ~ 

Oberoende av föreskriften i första stycket får friledning vara anordnad så, att spär 
ningsförande ledares horisontella avstånd från platsens närmaste ytterkant uppgår ti 
2 m vid vindstilla, under följande förutsättningar: 

1, Parkeringsplatsen skall vara avsedd endast för personbilar; 'andra fordon av järn 
förbar storlek och husvagnar. 

2. Fordonen skall inte vara avsedda för transport med last av explosiv eller brandfar 
lig vara, 

3, Vid parkeringsplatsens infarter skall uppsättas skyltar med uppgift om vilka slag a\ 
fordon som får parkeras. '. 

4, Åtgärder skall vara vidtagna i tillräcklig omfattning för att förebygga stolpfall och 
ledarfall mot parkeringsplatsen. 

5. Ledningsstolpar jämte tillhorande stag eller strävor skall vara så placerade eller an
ordnade, att risk för påkörning är tillräckligt förebyggd, 

6. Friledningens reparation och underhåll skall kunna ske utan hinder av parkerade 
fordon. 

Utan hinder av vad som anges i föreskriftens andra stycke får friledning vara framdra
gen över parkeringsplats under de förutsättningar som anges i punkterna 1 - 6 ovan 
under villkor 
att överenskommelse om friledningens framdragning över parkeringsplatsen träf

fats mellan friledningens innehavare och den som upplåter parkeringsplatsen 
samt 

att friledningen utförts som brottsäker ledning eller ledning i förstärkt utförande 
enligt svensk standard och anordnas enligt de krav som anges i § B103 b för luft-
ledning över allmän väg. . 

Råd: Med parkeringsplats i föreskriftens mening avses område, som särskilt anvisats för parkering 
av fordon el/er visst slag av fordon. 

Beträffande friledning i förhållande till utmed vägar förekommande s.k. parkeringsfickor gäller 
föreskrifterna i § B103. 

Största förekommande utsvängning av ledare i friledning beräknas enligt svensk standard. 

Åtgärder enligt punkt 4 kan bestå i att friledningen utförts som brottsäker ledning eller som 
ledning i förstärkt utförande enligt svensk standard. 

Kravet i punkt S innebär bl.a. att anordnande av vägräcke eller annat skydd kan vara erforder
ligt för att förebygga påkörning av ledningsstolpar, stag eller sträva, placerade vid parkerings· 
platsen. 

Beträffande spännings tillägget se Allmänna bestämmelser, Del 2. 

Beträffande frilednings avstånd från garage eller skyddstak för motorfordon se mom. c. 

Beträffande åtgärder vid anläggning som ingår i direkt jordat system se § B74 b. 

Friledning i förhållande till skolgårdar, campingplatser, 
idrottsplatser, skjutbanor och dylikt 

En friledning får inte vara framdragen över eller i farlig närhet av skolgårdar, idrotts
platser, travbanor, skjutbanor, anlagda campingplatser och bad- och lekplatser samt 
inte heller i farlig närhet av åskådarplatser. En friledning får dock vara framdrag~ 
inom andra områden för fritidsaktiviteter, t.ex. bollplan utan åskådarplatser, und . 
förutsättning att dels särskilda åtgärder är vidtagna för att förebygga fara på grund a 

~ C:~) :JftJ/I{~: i/} ·AfJ \fIJi 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §93 Dnr: KS.2012.199 20

Arrendeavtal med Gislaveds motorklubb samt finansiering av nytt
luftstaket

Ärendebeskrivning
Speedwaybanan i Gislaved är lokaliserad till kommunens fastighet Henja 1:3.
Kommunen har genom egna investeringar, köpeavtal från 2010 med Lejonen
Speedway AB och köpeavtal från 2012 med Lejonen Speedway AB:s
konkursbo blivit ägare till större delen av speedwaybanan. Motorklubben äger
fortsatt vissa anläggningar inom arrendeområdet. Enligt gällande avtal upprättat
2013 ska i det fall klubben avancerar till elitserien upprättat avtal
omförhandlas att gälla med nytt innehåll från och med den säsong som klubben
tävlar i elitserien. Klubben har sedan 2015 tävlat i elitserien och gällande avtal
gäller fram till 31 mars 2016.

Förslag till arrendeavtal som gäller i 7 år innebär att motorklubben erlägger en
arrendeavgift om 15 000 kr i månaden. Då befintligt luftstaket behöver bytas ut
efter besiktning föreslås att kommunen bekostar ett nytt luftstaket till
anläggningen. Motorklubben kommer att bistå kommunen med försäljningen
av det befintliga luftstaketet. Intäkten från försäljningen kommer att avräknas
kommunens investeringskostnad för det nya staketet.

Arrendeavtalet kommer att hanteras av kommunfullmäktige. Finansieringen av
nytt luftstaket och försäljning av befintligt luftstaket kommer att hanteras av
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 17 juni 2015, § 229
Utkast till arrendeavtal med Gislaveds motorklubb
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 mars 2016, § 22

Yrkande
Niclas Palmgren (M) med instämmande av Tommy Stensson (S), Håkan
Josefsson (C) och Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar

att finansiera ett nytt luftstaket till anläggningen och att medel tas från
projekt exploatering (50187), samt

att uppdra till mark- och exploateringsenheten att tillsammans med
Gislaveds motorklubb sälja befintligt luftstaket.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat arrendeavtal gällande del av Henja 1:3 med Gislaveds
motorklubb, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna avtalet.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 93 (forts.)

Expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten
Gislaveds motorklubb
Kommunfullmäktige
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Detaljplan för Viks strand,  
del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra 

 

 

UTLÅTANDE 
 

 

 

Inledning 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 april 2012 att ge bygg- och miljöförvaltningen 
uppdrag att upprätta detaljplan för del av Vik 1:58 i Hestra. 
 

Syftet med planen är att planera för ett område för fritidsbebyggelse och friluftsliv på del av 

fastigheten Vik 1:58. Även ett mindre antal permanenthus föreslås. 

 

Den 11 juni 2014 beslutade Bygg- och miljönämnden att låta sända ut förslag till detaljplan på 

samråd. Samrådet varade mellan 18 juni – 5 september 2014. Myndigheter, sakägare och 

berörda informerades skriftligen och annonsering om samrådet med inbjudan till samrådsmöte 

gjordes i ortstidningarna. På samrådsmötet diskuterades allmänhetens tillgång till badstranden 

och frågor rörande vatten och avlopp. Det fördes även diskussioner om risken för 

överexploatering och bevarandet av de naturgivna förhållandena som finns i dagsläget. 

 

Den 22 januari 2015 beslutade bygg- och miljönämnden att låta ställa ut förslaget till detaljplan 

för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering 

om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget till detaljplan var utställt för granskning 

under tiden 2 februari till den 23 februari 2015. Utifrån yttranden som inkom under 

granskningstiden upprättades ett utlåtande och planförslaget reviderades. 

 

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun antog den 1 juni 2015 detaljplanen för Viks strand, del 

av fastigheten Vik 1:58 i Hestra. Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade den 12 oktober 2015 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Länsstyrelsens skäl till upphävandet 

var att förutsättningarna för att lösa vatten- och avloppsfrågan lokalt inom planområdet inte var 

tillräckligt utrett.  

 
Gislaveds kommun kompletterade planförslaget med en översiktlig VA-utredning och bygg- och 

miljönämnden beslutade den 17 december 2015 att låta ställa ut förslaget till detaljplan för 

granskning igen. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering 

om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget till detaljplan var utställt för granskning 

under tiden 18 januari till den 22 februari 2016. 

 

Samtliga inkomna yttranden under granskningen har beaktats. Endast sakliga frågor som rör 

planförslagets utformning och innehåll har kommenterats av kommunen i detta utlåtande. 

 

mailto:kommunen@gislaved.se
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Skriftliga yttranden inkomna under granskningstiden 
 
  
Länsstyrelsen Jönköpings län 2016-01-20 Ingen erinran 

Lantmäteriet 2016-02-15 1 

E.ON Gas Sverige AB 2016-02-15 Ingen erinran 

H J & S J Vik 1:92 2016-02-18 2 

A N & A S Vik 1:9 2016-02-18 3 

Trafikverket 2016-02-18 4 

M N-W Vik 1:10 2016-02-18 5 

A N Vik 1:9 2016-02-19 6 

D E, K E, J E, F E, M N-W, A N, A S, E W & EW Vik 1:9 2016-02-19 7 

D E & K E Vik 1:9 2016-02-19 8 

D E Vik 1:9 2016-02-19 9 

D E Vik 1:9 2016-02-19 10 

D E Vik 1:9 2016-02-19 11 

D E Vik 1:9 2016-02-19 12 

D E Vik 1:9 2016-02-19 13 

D E Vik 1:9 2016-02-19 14 

D E Vik 1:9 2016-02-19 15 

D E Vik 1:9 2016-02-19 16 

D E Vik 1:9 2016-02-19 17 

J E Vik 1:9 2016-02-19 18 

K E Vik 1:9 2016-02-19 19 

E G 2016-02-20 20 

Naturskyddsföreningen 2016-02-20 21 

F E & J v A 2016-02-21 22 

Skogsstyrelsen 2016-02-22 Ingen erinran 

E W & A B Vik 1:9 2016-02-22 23 

E W 2016-02-22 24 

D E Vik 1:9 2016-02-22 25 

T Å & A S Vik 1:80 2016-02-22 26 

 

 

 

Skriftliga yttranden inkomna efter granskningstiden 
 

 

O M & M M 2016-02-23 27 

E. ON Elnät Sverige AB 2016-02-23 Ingen erinran 

Gnosjö kommun 2016-02-26 Ingen erinran 

    

 
Nedan redovisas synpunkter följt av kommentarer. För fullständiga formuleringar hänvisas till respektive 

skrivelse, som finns tillgängliga på Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun. 
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1. Lantmäteriet (yttrandet redovisas i sin helhet) 

Beteckningen ”g” är en egenskapsbestämmelse för kvartersmark och kan ej användas på allmän 

platsmark. Bestämmelsen ”g” ska därför tas bort på de områden som utgör allmän platsmark på 

plankartan. 

 

Ska transformatorstationen vara en gemensam anläggning? I planbeskrivningen står det dels att den ska 

ingå i gemensamhetsanläggningen men även att det ska bildas ledningsrätt eller servitut för den. Är det 

korrekt att det ska finnas två olika intressen där? 

 

Kommentar: 

Beteckningen ”g” har tagits bort från de områden som utgörs av allmän platsmark i plankartan. 

 

Området för transformatorstationen kommer att ägas av en samfällighet och ingå i en gemensamhetsanläggning. 

Det kan bli aktuellt med servitut för en transformatorstation i framtiden. 

 

 

2. H J & S J Vik 1:92 (yttrandet redovisas i sin helhet) 

Gällande detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra. Vi är fortfarande emot en 

byggnation vid stranden och vill bevara naturen som den är. Vi vill inte ha ett stugområde där vi bor. 

 

Kommentar: 

Noterat.  

 

 

3. A N & A S Vik 1:9 

 

Hälsoskydd? 

Enligt Tanums Kommuns faktablad om infiltrationsbäddar kan utgående vatten från 

infiltrationsanläggningar inte betraktas som helt ofarligt för hälsoskyddet då smittämnen (koliforma 

bakterier, virus, parasiter) kan finnas kvar. Det nämns även att utgående avloppsvatten är svårt att 

kontrollera. 

- Finns det en strategi för att kontrollera att anläggningen fungerar eller finns en sådan plan? 

- Vid vilka tidpunkter skulle anläggningen att kontrolleras och av vem? 

- Kommer det att finnas ett serviceavtal upprättat med leverantör eller tillverkare? 

- Hur planeras journalföring över service och underhåll som kan behöva visas upp vid förfrågan 

från miljökontoret eller annan myndighet? Och hur finns den tillgänglig? I någon av de nya 

fastigheterna eller 

- förväntas Viks Vägsamfällighet att ta ansvar för detta? 

- Hur skulle finansiering av kontrollerna se ut? 

- Skulle hushållen vid Vikaresjön eller av Viks Vägsamfällighet få stå för finansiering och underhåll? 

 

Det står även i faktabladet att infiltrationsbäddar måste lokaliseras utan att kunna påverka 

vattenkvaliteten i dricksvattentäkter. 

- Finns någon riskbedömning för hur Nissan kan påverkas med tanke på närhet till sjön? 

 

Förnyelseplan? 

Tanums Kommuns skriver även att infiltrationsanläggningen har en begränsad livslängd: 10-15 år då 

reningsförmågan i marken avtar med tid. Efter 10 år bör anläggningen genomgå kontroll. Efter 10-15 års 

drift bör åtminstone infiltrationsbädden förnyas. 

- Finns en långsiktig plan för förnyelse av anläggningen? 

- Hur planeras förnyelsen att finansieras? Av hushållen vid Vikaresjön eller av Viks Vägsamfällighet? 

 

Saknas en tidsplan finns risk att bädden används för länge vilket leder till att reningsförmågan minskar och 

människors hälsa och miljön kan riskeras.  
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Marken lämnas orörd? 

Enligt Naturvårdsverkets faktablad bör ingen större växtlighet finnas i omedelbar närhet till anläggningen 

eftersom rötterna kan leta sig ned till spridningsledningarna och täppa igen dem. Detta går emot 

Gislaveds Kommuns påstående om att minimala markarbeten skulle utföras samt att marken skulle 

lämnas i allt väsentligt orörd. 

 

Jävsituation biolog? 

Den biologiska utvärderingen av området har utförts av ansvarig utvecklingsledare. Detta medför en 

osäkerhet i bedömningens trovärdighet. En oberoende biologs uttalande hade varit mer 

trovärdigt. 

 

Avstånd mellan Nissan och pumpstation för spillvatten och dricksvattenbrunn 

Finns någon riskbedömning av närheten mellan pump och dricksvattenpump till Nissan vars vattennivå 

varierar. I den sammanvägda bedömningen daterad i december 2015 i Detaljplanen för Viks Strand del av 

fastigheten Vik 1:58 beskrivs att Vikaresjöns nivå har stora variationer. Det finns en osäkerhet i hur 

vattnet kommer att stiga i framtiden och hur det kommer att påverka säkerheten i systemet. 

 

Etapp 4 

Gislaveds Kommun skriver i sin VA-utredning till Detaljplan för Viks Strand i Hestra att om 

byggnationen skulle nå etapp 4 då det antas att området är utbyggt med 23 bostäder, behöver 

kommunalt vatten och avlopp byggas ut. Det finns en osäkerhet huruvida hela byn Vik kommer att 

behöva anslutas till kommunalt vatten med de kostnader det skulle innebära. 

 

Allmänna råd 

Naturvårdsverket skriver i sina allmänna råd (till 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ 

förordningen (1998:899)) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten: 

1. Vid infiltration i mark bör en bedömning av vald placering av avloppsanordningen göras i relation till risk för 

förorening av dricksvattentäkter och ytvatten; 

2. det finnas tillgång till uppgifter om markförhållandena på fastigheten såsom infiltrationskapacitet/markprov, 

eventuella lågpunkter, berg i dagen och eventuell avskärande dränering, och 

3. uppgift om den högsta grundvattennivån och avstånd från markytan till berg vid avloppsanordningen. 

- Vi saknar en riskbedömning om hur Nissan påverkas om en infiltrationsbädd byggs för upp till 20 

hus ovanför. 

- Finns risk för avskärande dränering? 

- Vattennivån i Vikaresjön varierar över tid, det finns en osäkerhet i hur framtida vattennivå 

kommer att påverka riskerna. 

 

Kommentar: 

Utförande och underhåll av vatten- och avloppsanordningar i området regleras ej i detaljplanen. Samfälligheten 

för det nya området ska ansvara för utbyggnad, skötsel och kostnader för vatten- och avloppslösningar inom 

planområdet, se avsnittet ”Fastighetsrättsliga frågor” för vidare beskrivning. 

 

I genomförd översiktlig VA-utredning har markförhållandena på platsen undersökts för att säkerställa områdets 

lämplighet för en markbaserad avloppsrening. 

 

Bestämmelser om att marken ska lämnas i allt väsentligt orörd gäller endast för kvartersmark med beteckningen 

n1. 

 

Gemensamma VA-anläggningar och pumpstationer kan byggas på allmän platsmark, men exakt lokalisering 

regleras inte i detaljplanen. Lokalisering av sådana anläggningar ska ske inom områden som ej riskeras att 

översvämmas. 

 

När det finns underlag för kommunen att upprätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp ska samtliga 

hushåll i Vik anslutas. 
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4. Trafikverket 

Trafikverket har tidigare i samrådsskedet lämnat ett yttrande, TRV 2014/46811 och i granskningsskedet, 

TRV 2015/6778. Trafikverket önskade en redogörelse om trafikalstring för att kunna bedöma påverkan 

på de statliga vägarna. Trafikverket betonar att vi kan komma till ett läge när det är nödvändigt med 

åtgärder som ska bekostas av kommunen/exploatören. Planområdet ingår som en del i kommunens 

fördjupade översiktsplan för Isabergsområdet tillsammans med flera områden. Tillsammans är det möjligt 

att dessa generera en så stor trafikökning att åtgärder på de statliga vägarna behövs. 

 

I aktuell granskningshandling har detaljplaneförslaget kompletterats med tre scenarior där planområdet 

genererar 40-130 fordon/dygn som antas fördelas lika mellan anslutningarna mot väg 26 och väg 151. Till 

detta kommer befintlig trafik från konferensanläggning och Vik. Kommunen menar att påverkan på 

anslutningarna antas vara marginell och att inga åtgärder behövs. 

 

Trafikverket har inga nya synpunkter på planförslaget, vid behov av framtida åtgärder hänvisar vi till våra 

synpunkter ovan. 

 

Kommentar: 

Noterat. 

 

 

5. M N-W Vik 1:10 

Jag opponerar mig mot strandskyddets upphävande inom planområdet och tycker att kommunen inte tar 

vara på allmänhetens intressen. 20 meters strandskydd? (Se citat nedan) Vad händer med allmänhetens 

tillgänglighet ”Fri passage för allmänheten säkerställs.” (Se citat nedan.) och den planerade gångstigen när 

Vikaresjön svämmar över. Det sker varje år. 

 

”För att säkerställa (sic) fri passage för allmänheten längs med strandlinjen gäller fortfarande minst 20 

meter strandskydd. Genom de anläggningar som planeras att anläggas i en del av strandzonen kommer 

ett stort antal människor ges tillfälle att vistas vid och på sjön och utöva friluftsaktiviteter som att fiska, 

grilla, bada, basta, kanota, nyttja bryggor m.m. Området utefter sjön kommer att vara allemansrättsligt 

tillgängligt. Jämfört med idag kommer tillgängligheten att öka tack vare körväg, gångstigar, bryggor m.m. 

Fri passage för allmänheten säkerställs. En gångstig kommer att anläggas utmed vattnet.” (s.12). Jag 

opponerar mig mot att kommunen väljer att prioritera privata vinstintressen framför allmänhetens 

intressen. Varför måste Leif Einarsson bygga i Vikaresjöns sista orörda strandområde? Han äger annan 

mark som jag tycker är mer lämplig för byggnation och han skulle genom att bygga på andra delar av sina 

marker möjliggöra att Viks strandområde finns kvar som rekreationsområde för kommande 

generationer. Strandområdet är unikt och det sista orörda runt Vikaresjön. 

 

”En utveckling av området förväntas gynna Isabergsanläggningarna och Hestravikens 

konferensanläggning…” (s.12). ”Exploatörens intentioner är att det ska ingå nyttjanderätt till Isabergs 

golfbana och skidanläggning när husen hyrs ut eller säljs. ”(s.15). Dessutom förstår jag genom 

ovanstående två citat att det finns fler privata vinstintressen (Isabergsanläggningarna, Hestravikens 

konferensanläggning och Isabergs golfbana). Var finns kommunens ansvar att ta vara på allmänhetens 

intressen? Jag tycker att kommunen sviker allmänheten och låter privata intressen komma före 

allmänhetens.  

 

Jag opponerar mig mot att Vikaresjön överexploateras och offras på grund av privata vinstintressen. 

Strandudden-projektet på andra sidan Nissan borde avskräcka. Jag tycker att kommunen har ett ansvar 

mot allmänheten för att det ska finns kvar orörd natur till rekreation runt Vikaresjön. ”För att säkerställa 

att tomterna i allt väsentligt bevaras som skogsmark kommer avtal skrivas mellan exploatören och 

respektive fastighetsägare. Det finns även en planbestämmelse om utökad lovplikt för 

komplementbyggnader för att bevara skogsmarken så långt det är möjligt. Inom planområdet ska 

markering i terrängen för tomterna undvikas för att behålla karaktären av mager skogsmark. I 

detaljplanen finns även en bestämmelse om att marklov krävs för trädfällning för vissa delar av 

kvartersmarken.  
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Marklovet får enligt 9 kap 38 § plan- och bygglagen (2010:900) villkoras med krav om återplantering om 

det behövs för att hålla tomten i vårdat skick eller för att inte betydande olägenheter för omgivningen 

ska uppkomma. ”(s.15). Jag opponerar mig mot ovanstående skrivning i citaten. Detaljplanens skrivning 

skyddar inte skogsmarken tillräckligt. Det går inte att bevara skogsmark och samtidigt bygga vägar m.m. 

Strax ovanför ovanstående citat på sidan 15 står att ”marken ska lämnas i allt väsentligt orörd” (s.15). 

Hur ska man kunna lämna marken orörd när vägarna som planeras kräver 7 meters bredd. ”Området för 

gatorna görs 7 meter breda, därav görs en körbana på ca 3,5 meter.” (s.17) 

 

Jag opponerar mig mot att man när man läser detaljplanen luras tro att de flesta husen ska bli 

fritidsboenden. Så är det inte. ”Planområdet är utpekat i den fördjupade översiktsplanen som ett område 

som kan utvecklas med olika typer av bebyggelse för uthyrning eller permanentboende.” (s.9). Alla husen 

kan alltså bli permanentboenden. ”Avsikten i detta område är att ge möjligheter för utbyggnad av 

bostads- och/eller fritidshus.” (s.11). Även ovanstående citat anger att det kan bli 23 permanentboenden. 

”Det krävs inte bygglov om någon bosätter (sic) sig permanent i fritidshus.” (s.15). Också ovanstående 

citat anger att det kan bli 23 permanentboenden 

 

”Skälet är att det inte är ett kommunalt intresse att förvalta allmän platsmark för den planerade 

bebyggelsen som främst kommer att vara för fritidsändamål och genomförs som en privat exploatering.” 

(s.20). Ovanstående citat blir helt obegripligt. Kommunen frånsäger sig ansvar tycker jag. Det kan bli 23 

permanenta boenden av föreliggande detaljplan och kommunen inser inte det utan skriver lite slarvigt att 

bebyggelsen främst kommer att användas för fritidsändamål.  

 

Jag opponerar mig mot detaljplanens beskrivning av hotade växtarter. ”Vid framtida åtgärder i området 

ska särskilda utredningar om hotade växtarter göras.” (s.10). Vad menas med denna skrivning? Måste 

man inte göra utredningar innan man kan fastslå en detaljplan? ”Den fridlysta arten mattlummer 

(Lycopodium clavatum) förekommer.”(s13). Jag kan området och vet att det finns gott om mattlummer. 

Förekomsten av mattlummer är inte korrekt beskriven. ”Området för gatorna görs 7 meter breda, därav 

görs en körbana på ca 3,5 meter.” (s.17). 

 

Jag opponerar mig mot detaljplanens infiltrationsbäddsanläggning som man i den nya detaljplanen vill 

anlägga i ett område som har förbindelse med Nissan. Det är starkt olämpligt. Länsstyrelsen beslutade 

att överpröva kommunens beslut med anledning av risken för att bebyggelsen i den antagna detaljplanen 

skulle bli olämplig i samband med människors säkerhet och hälsa. Jag finner inte att föreliggande 

detaljplans infiltrationsbäddssystem är bättre. Den nya detaljplanen kommer inte med något nytt. Den 

nya detaljplanens förslag är lika olämpligt i samband med människors säkerhet och hälsa. 

 

Kommentar: 

Högsta uppmätta vattenstånd (1970) var 159,0 m ö.h. (RH 2000). Vid ett hundraårsregn kommer möjligen en 

mindre del av några tomter att svämmas över närmast sjön (sannolikheten för ett 100 års regn beräknas vara 

63 %). Risken att allmänhetens tillgänglighet till strandområdet begränsas är därmed mycket liten. 

 

Detaljplanen berör ett område som är utpekat i både den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet samt i 

LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 

översiktsplanen. I båda dessa styrdokument har detaljplanen stöd för den planerade användningen. Se avsnittet 

”Tidigare ställningstaganden” för vidare beskrivning. 

 

Bestämmelser om att marken ska lämnas i allt väsentligt orörd gäller endast för kvartersmark med beteckningen 

n1. Bestämmelser om att marklov krävs för trädfällning gäller endast för kvartersmark med beteckningen n2.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett område för friluftsbebyggelse, friluftsliv och ett mindre antal 

permanentbostäder. Detaljplanen kan inte reglera vilken boendeform som tillåts i området. Planens tänkbara 

effekter har utgått ifrån att hela området kan byggas ut med permanentbostäder. 
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Gislaveds kommun är inte huvudman för allmän platsmark och ansvarar inte för utbyggnad och underhåll av 

allmänna platser. Inom planområdet är det enskilt huvudmannaskap. Skälet är att det inte är ett kommunalt 

intresse att förvalta allmän platsmark eftersom det är en privat exploatering. 

 

Kommunen har genomfört en naturvärdesinventering och efter samrådsskedet anpassades planförslaget med 

hänsyn till resultatet av inventeringen, se avsnittet ”Mark och vegetation” för vidare beskrivning. 

 

I genomförd översiktlig VA-utredning har markförhållandena på platsen för spillvattenhantering undersökts för att 

säkerställa områdets lämplighet för en markbaserad avloppsrening. 

 

 

6. A N Vik 1:9 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har i beslut den 12 oktober 2015 (dnr 404-4052-2015) upphävt 

Kommunfullmäktiges antagandebeslut av detaljplanen för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra. 

Upphävandet har vunnit laga kraft, då det ej har överklagats, och ärendet är därför avskrivet från fortsatt 

handläggning. Därför anser jag att kommunen måste komma med en ny plan, eftersom den gamla 

avskrivits, och inte som nu komma med enbart en komplettering av ett planförslag som upphört gälla. Jag 

har ändå granskat det kompletterade gamla, avskrivna och ej gällande planförslaget och vill framföra 

följande synpunkter: 

 

1. I inledningen till detaljplanen (s 5) framhävs att ”naturen inom planområdet bevaras så långt som 

det är möjligt och att byggnader och andra anläggningar anpassas och utförs med stor hänsyn till 

naturen”. Efter besök i området finner jag att markägaren/exploatören redan före 

detaljplanbeslut har börjat förstöra naturen genom avverkning av skog för planerade vägar och ej 

bara gjort gallring och röjning. Han har ej visat prov på varsamhet i den orörda natur han lovat. 

 

2. I den kompletterande VA-utredningen föreslås en markbaserad avloppsrening, t.ex. en 

infiltrationsbädd. Jag anser att detta förslag innebär ett stort ingrepp i den orörda naturen. Hur 

kan man planera ett infiltrationsbäddsystem i ett modernt bostadsområde? Förslaget verkar 

primitivt, kortsiktigt och provisoriskt. Enligt ”Avloppsguiden” är det ”svårt att kontrollera 

funktionen av en infiltration, eftersom man inte kan ta ett vattenprov på ett lätt sätt”. Jag finner 

infiltrationsbädd olämplig i ett strandnära och så stort område som Viks strand. 

 

I övrigt vill jag hänvisa till tidigare granskningssynpunkter från februari 2015. Där vädjar vi i Vik 1:9 till 

kommunens ansvar vad gäller: 

- lyssna på byborna angående LIS-planer ”Det lokala engagemanget är av avgörande betydelse för 

att utvecklingen av landsbygden ska bli lyckosam” (LIS 2014 s 8) 

- ej bara lyssna på exploatören 

- behov av en miljökonsekvensbeskrivning ”marken ska lämnas i allt väsentligt orörd” 

(Detaljplanen s 15) 

- bevarande av ett unikt strandområde och utveckling av turistnäringen på ett hållbart och 

ansvarsfullt sätt 

- hänsyn till naturvärden vid Vikaresjön. Hur kan man låta en privat exploatör förstöra ett område 

utmed Nissan och exploatera bort ett så vackert och unikt område? 

 

 

Kommentar: 

Kommunen har kompletterat planförslaget och sänder ut det på granskning igen eftersom detaljplanen 

överprövats av länsstyrelsen i Jönköpings län och kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen är 

upphävt. Ärendet hos länsstyrelsen (dnr 404-4052-2015) angående överklagandena av antagandebestlutet för 

detaljplanen för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 har avskrivits från fortsatt handläggning hos länsstyrelsen 

då det inte längre finns något antagandebeslut att överklaga. 

 

Detaljplanen reglerar ej åtgärder som sker inom fastigheten innan förslaget till detaljplan har vunnit laga kraft. 
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I genomförd översiktlig VA-utredning har markförhållandena på platsen för spillvattenhantering undersökts för att 

säkerställa områdets lämplighet för en markbaserad avloppsrening. 

 

Kommunen har genomfört en behovsbedömning och planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan 

och det har därför inte upprättats en miljökonsekvensbeskrivning (se planbeskrivningen).  

 

Detaljplanen berör ett område som är utpekat i både den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet samt i 

LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 

översiktsplanen. I båda dessa styrdokument har detaljplanen stöd för den planerade användningen. Se avsnittet 

”Tidigare ställningstaganden” för vidare beskrivning. 

 

 

7. D E, K E, J E, F E, M N-W, A N, A S, E W & EW Vik 1:9 

Den nya detaljplanen för Viks strandområde innehåller inga nyheter. I enlighet med Länsstyrelsens beslut 

2015-11-13 är ärendet avskrivet från fortsatt handläggning. När nu kommunen fortsätter med 

komplettering av den gamla detaljplanen Viks strandområde Vik 1:58 vill vi påpeka att alla våra tidigare 

inlämnade synpunkter angående projektet Viks strandområde ska gälla. Vi förväntar oss att ni noggrant 

beaktar dessa tidigare synpunkter från oss i Vik 1:9. 

 

 

Kommentar: 

Noterat. 

 

 

8. D E & K E Vik 1:9 

Sällan har kommunen och Bygg- och miljönämnden varit delaktiga i projekt som så hårt drabbat en så 

fridfull och naturskön by som Vik. Personliga kontakter mellan vikborna har alltid varit öppna och varma. 

Tyvärr har förhållandena förändrats. På grund av kommunens och exploatörens ovarsamma framfart med 

så kallade utvecklingsprojekt har kontakterna bybor emellan blivit ansträngda. Byn har splittrats på grund 

av kommunens och exploatörens brist på transparens och dialog. Enligt LIS-planen ska dialog och 

samverkan med lokalbefolkningen förekomma. Resultat: Det blir ingen utveckling i strandnära områden. 

Tvärtom! Ta ert ansvar i kommunen! Stoppa era planer i Vik! Tänk på människors hälsa och säkerhet 

(Länsstyrelsens beslut 2015-11-13). Tänk på lokalbefolkningen! 

 

Kommentar: 

Detaljplanen har följt planprocessen och det har gjorts annonsering i ortstidningar, utskick till sakägare, 

myndigheter och organisationer. Det har anordnats ett samrådsmöte och detaljplanen har varit utställd vid tre 

tillfällen (en gång för samråd och två gånger för granskning) på biblioteket i Hestra och i kommunens lokaler på 

bygg- och miljöförvaltningen. 

 

Detaljplanen har kompletterats med en översiktlig VA-utredning för att undersöka markförhållandena på platsen 

och säkerställa områdets lämplighet för en markbaserad avloppsrening med hänsyn till människors hälsa och 

säkerhet. 

 

 

9. D E Vik 1:9 

Foto Michael Sodeau Partnership & Studio Sophia Wood 2010 sidan 5 i detaljplanen dec 2015 är ett 

inaktuellt foto. Jämför med foto på den kalhuggna Nissaforsudden, Gnosjö kommun.  

Citat sidan 5 i förslag till detaljplan december 2015, ”Det är därför viktigt att naturen inom planområdet 

bevaras så långt det är möjligt och att byggnader och andra anläggningar anpassas och utförs med stor hänsyn 

till naturen.” Detta är omöjligt. Se beräkningar nedan. Med den planerade dricksbrunnen, 

infiltrationsbädden till 19-20 hus, slamavskiljaren, fördelningsbrunnar och tillfartsvägar för slambilen blir 

beräkningen av trädfällningen ännu värre. 
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Planen är 10 ha, varav vattnet är ca 2 ha, skogsmark 8 ha. Inom 100 m strandskydd ligger 4,2 ha. 53,6 % 

är skogsmark inom strandskyddet. 38 % byggområde/kvartersmark inom strandskyddet. För hus är 

beräkningarna gjorda på hur stor del av tomten som ligger på strandskyddat område. Hus om 150 m2 + 4 

meter runtom huset. Garage om 50 m2 med 3 meter runt om huset. Parkeringsplatser 25 m2 och infart 

20 m2. För byggnationer kommer då 6 752,2 m2 skog fällas. Vägar är ca 3360 m2, vändplatser 476 m2, 

parkeringsplats 300 m2. För vägar kommer 4136 m2 skog att fällas. El, tele, VA finns ej inom detaljplanen 

nu. Vatten och avlopp infiltrationsbädd 450 m2. Tele och elkablar 150 m2. Sammanlagt kommer 600 m2 

skog fällas för el, tele och VA. Område där träd måste fällas inom byggområdet på strandskyddet är 

totalt 11 488,2 m2. Trädfällning i procent inom byggområdet på strandskydd är 71,8 %. På byggområdet 

på strandskyddet kommer alltså 71,8 % av träden fällas! 28,2 % kan man hoppas får stå kvar. Inom 100 

meter strandskydd ligger totalt 4,2 ha skogsmark. På hela det strandskyddade området måste alltså minst 

27,4 % av träden att fällas. Utöver på byggområdet kan exploatören bygga gemensamhetsanläggningar 

överallt, det är market med g på kartan, på alla gröna ytor, naturområden. Bastu, badtunnor, badhus, 

båthus, förvaringsbodar, samlingslokaler etc. Detta kommer att skövla ytterligare träd. Observera även 

att husägare vill se sjön. Hur många träd kommer att avverkas i området för sjöutsikten. Sätter 

strandskyddet stopp för sådan avverkning? 

 

Uppmätta stränder i Vikaresjön. Västra sidan av sjön. Norr om strandudden Nissaforssidan, 100 meter 

för allmänheten invid branta järnvägsbanken. Sen Stranduddenprojektet där man skövlat allt mark och 

skog utmed stranden, en dryg kilometer om man lägget till inloppet till hamnen som ska byggas i Maden. 

Naturen/stranden runt maden ej inräknad! Gated Community, tillträde förbjudet för allmänheten. Djur 

kommer inte in för de höga gråa stenmurarna som inringar området. Söder om 550 m smal remsa skog. 

Området är i stort sett otillgängligt för allmänheten. Nissans utlopp, östra sidan av sjön. Hela sydvästra 

sidan, drygy 2 km. Hus utmed alla badstränder, tätt och glest. Privata stränder och i övrigt otillgängligt 

för människor. Djurlivet i stranden störd av bebyggelsen. Där norrom, våtområde/översvämningsområde 

400 – 500 meter. Litet stycke skog, ”Ekekullen” ca 180 m, den lilla skogdungen går att nå via den 

kommande exploateringen eller via tjurarnas bete. Därefter stugbyn som tar ca 550 m nytt 

strandområde och förstör helheten av ett fritt område i norra delarna av sjön. Samt tar och i praktiken 

privatiserar sista badstranden. Sen en snutt om ca 190 m strand i ganska dyig terräng, med den branta 

järnvägsbanken. Sammanfattning: 3 km bebyggda stugområden som tagit alla friluftsbad i anspråk, redan 

idag! 0,5 km ytterligare stugområde nu som dessutom tar det absolut sista friluftsbader i Vikaresjön. Hela 

sträckor av oexploaterad skog vid sjön försvinner helt för djur i norra delarna i sjön! Hela sträckan av 

strandskydd för allmänheten på Gislaveds kommun i Vikaresjön har sålts ut till privata intressen. Bara 

otillgängliga småsnuttar blir kvar för allmänheten. Tillgängligheten för människor i strandnära område i 

naturlig miljö, kommer bli starkt begränsad till små snuttar. Friluftsområde i strandnära naturlig miljö 

kommer helt att försvinna i Vik och i området. Friluftsbad i orörd natur kommer helt att försvinna från 

Vikaresjön, Vik och området. Att bygga två så stora områden på strandskyddet direkt mitt emot 

varandra är helt oacceptabelt ur naturskyddssynpunkt men även för människor som lever eller turistar i 

Vik och i området. 

 

Kommentar: 

I detaljplanens bestämmelser framgår att marklov krävs för trädfällning inom kvartersmark. Bestämmelsen 

innebär att träd som avses tas ner utöver de träd som tas bort vid byggnation av bygglovspliktiga åtgärder skall 

föregås av marklov. För övriga delar av planområdet finns inga bestämmelser om trädfällning. 

 

Detaljplanen berör ett område som är utpekat i både den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet samt i 

LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 

översiktsplanen. I båda dessa styrdokument har detaljplanen stöd för den planerade användningen. Se avsnittet 

”Tidigare ställningstaganden” för vidare beskrivning.  
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10. D E Vik 1:9 

Varför ingen miljökonsekvensbeskrivning? Se och jämför: Miljökonsekvensbeskrivning 

Lansbygdsutveckling i strandnära lägen i Gislaveds kommun januari 2014. Antagandehandling. Antagen av 

kommunfullmäktige 2014-02-27 Kf paragraf 31. Se och jämför: Detaljplan för Ådalens 

verksamhetsområde del av fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl. i Hestra. Gislaveds kommun 

Jönköpings län. Normalt planförfarande. Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) december 2014 sidan 7(24) 

planbeskrivning med miljökonsekvensbeskrivning. I alla mina tidigare synpunkter som jag lämnat in, har 

jag hela tiden undrat varför ingen MKB behövts i Vikplanen utan bara behovsbedömning. Jag har aldrig 

fått ett riktigt svar. Observera hur allvarligt området med sin orörda natur, djur och strandliv tar skada 

av plan Vik 1:58. Vägar, avrinningsdiken, parkeringsplatser, återvinningsstation, fördelningsbrunn, 

dricksvattenbrunn, hur, garage, lekplats, (tennisbanor), golfgreen, bastu, bryggor. Planområdet omfattar 

ca 10 ha. Därav är 2 ha vatten. Kvar blir bara 8 ha mark vid lågvattennivå. Med alla planerade vägar, 

avrinningsdiken, parkeringsplatser etc. blir det ingen djur, natur och strandupplevelse kvar. Viks plan är 

bristfällig och oduglig och emot landbygdens vilja. 

 

Kommentar: 

Kommunen har genomfört en behovsbedömning och planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan 

och det har därför inte upprättats en miljökonsekvensbeskrivning (se planbeskrivningen). 

 

 

11. D E Vik 1:9 

Synpunkter. Vatten och avlopp. Förslag till utbyggnad sidan 7(13). En indelning är väldigt provisoriskt. Här 

ser man hur osäker kommunen och exploatören är för framtiden. Vilken underbyggnad? Vilken politik? 

Tveksam. Detta är inget underlag för en så stor plan med risk för människors hälsa och säkerhet i ett 

strandområde. Tänk på att byggandet av en infiltrationsanläggning är precisionsarbete. Terrängen i 

området är mycket utmanande och svår. En planering i etapper är osäker. Vad är behovet? (politik). 

Tekniskt kan man undra om den planerade infiltrationsanläggningen kommer att funktionera. 1. Den 

planerade infiltrationsanläggningen är planerad ovanför dricksvattenbrunn (hälsa risk). 2. Den planerade 

infiltrationsanläggningen ligger i en sänka i marken. 3. Den planerade infiltrationsanläggningen kan komma 

att ligga under vatten. För att säkra bäddens funktion får inte grundvatten eller berg i marken vara 

närmare än 1 meter från spridningsledarna. Risk finns att grundvatten blir förorenat med orenat 

avloppsvatten. 4. Infiltrationsyta på 135 m2 för 1-5 hus. Hur stor yta blir det med 19 eller 21 hus. 5. Alla 

husen kan komma att bebos permanent. Då behövs mer infiltrationsyta, pumpstationer, slamavskiljare 

och fördelningsbrunnar. 6. Marken består av sand och grus och är mycket genomsläpplig. Spillvatten 

rusar lätt igenom. Jorden måste vara av lämplig genomsläpplighet och ha tillräcklig tjocklek för att 

avloppsvattnet ska kunna filtreras ordentligt. Jorden får heller inte vara för grovkornig eftersom 

avloppsvattnet då rinner igenom alltför snabbt och orsakar otillräcklig rening. 7. Sänkan där 

infiltrationsbädden planeras består delvis av utdikad sankmark som avvattnas genom ett dike direkt i 

Vikaresjön. 8. För att säkerställa att en infiltrationsanläggning ska kunna fungera gör man ett provschakt 

på platsen där infiltrationsanläggningen är planerad. 9. Infiltrationsanläggningens livslängd. 

Infiltrationsanläggningen har en begränsad livslängd av 10-15 år då reningsförmågan i marken avtar med 

tid. Efter 10 år bör anläggningen genomgå kontroll. Efter 10-15 års drift bör åtminstone 

infiltrationsbädden förnyas. OBS: på kartan är bara en pumpstation inritad. Beroende på var i området 

bostäderna byggs kan det behövas flera pumpstationer för att pumpa upp spillvatten till 

infiltrationsanläggningen. Infiltrationsytan på kartan har i alla etapperna bara en dimension. Det stämmer 

inte. Hur blir det med 19-20 hus och hur blir det med hus som bebos permanent? Fördelningsbrunn är 

inte inritad. För fler hus behövs flera fördelningsbrunnar och slamavskiljare. Hälsoskydd. Utgående vatten 

från infiltrationsanläggningar inte betraktas som helt ofarligt för hälsoskyddet då smittämnen (koliforma 

bakterier, virus, parasiter) kan finnas kvar. Därför är en av förutsättningarna för en infiltration att den 

måste lokaliseras utan att kunna påverka vattenkvaliteten i dricksvattentäckter. Oftast innebär detta att 

en bädd aldrig får placeras uppströms i närheten av en dricksvattentäkt. 

 

Kommentar: 

I genomförd översiktlig VA-utredning har markförhållandena på platsen undersökts för att säkerställa områdets 

lämplighet för en markbaserad avloppsrening.  
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Utförande och underhåll av vatten- och avloppsanordningar i området regleras ej i detaljplanen. Att inrätta en 

anordning för omhändertagande av avloppsvatten är en åtgärd som är tillståndspliktig. Detta sker genom att en 

ansökan om att inrätta avlopp skickas in till bygg- och miljöförvaltningen för prövning innan beslut om tillstånd 

ges. 

 

 

12. D E Vik 1:9 

Turbiditet 12 FNU. Onormalt ökad turbiditet innebär större risk för vattenburen smitta och 

mikrobiologisk tillväxt. Värdet bör inte vara 3 FNU eller högre. Kemisk bedömning: Tjänligt med 

anmärkning p.g.a. turbiditeten. Turbiditeten är ett mått på vattnets grumlighet och kan indikera en 

påverkan av ytvattnet. Hör turbiditet kan även bero på förekomsten av järn, lera, koalit och andra 

partiklar. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas p.g.a. pH (t). Anmärkning: t=teknisk. 

Vattnets låga pH medför en ökad risk för ledningsangrepp. Fluoridhalten understiger för karies 

förebyggande verkan gynnsamt värde. Alkaliniteten ligger på 12 mg HCO3/l. 5 gånger för lågt. Ett värde 

under 60 mg/l HC=3 ökar risken för korrosionsangrepp på ledningarna. Järn Fe (end surgjort) 0,47 mg/l. 

Järn finns ofta i grundvatten och kan ge upphov till utfällningar, missfärgningar och smak. Järnhalten bör 

vara under 0,50 mg/l men problem kan uppstå både vid lägre eller först vid högre halter. Förekomsten av 

järn medför normalt ingen hälsorisk, men risk finns för missfärgning av tvätt och sanitetsporselin, samt 

slambildning, igensättning av ledningar och dålig lukt. Bedömningar. Tjänligt med anmärkning: Vattnet har 

något avvikande sammansättning men bedöms inte orsaka någon direkt risk för hälsan. Vattnet ligger 

dock i riskzonen och ogynnsamma förhållanden kan innebära en förändring i sammansättningen som 

leder till att vattnet blir otjänligt. En begränsad vattenanvändning kan vara nödvändig, exempelvis för barn 

och känsliga personer. 

 

I granskningshandlingar dec 2015 sidan 14(28) Geotekniska och hydrologiska förhållanden. Jorden inom 

undersökt område består av isälvssediment. Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva 

grundämnet radium sönderfaller. Vid sönderfallet sänder det ut strålning som kan skada cellerna i 

luftvägar och lungor. Radon kan finnas i berggrunder, grundvatten och byggmaterial. Genomförd 

geoteknisk undersökning (2014-12-22) visar att marken i området utgörs av normalradonmark. Detta 

innebär i regel inga stora åtgärder för byggnaderna. Byggnader kan i regel utföras med gängse 

byggnadssätt. Vid plint- och krypgrundläggning späds markradon fort ut i luften under förutsättning att 

luftväxlingen är god och inte hindras av socklar eller snö. Om tätheten hos bottenbjälklaget och 

ventilationen i kryprummet ägnas litet speciell uppmärksamhet kommer detta troligen vara tillräckligt för 

att radondotterhalten inomhus skall vara under gällande nybyggnadsvärde. Bilaga 1: Checklist 

Behovsbedömning. I Förslag till Detaljplan för Viks strand dec 2015. Radon, påverkan: liten negativ. 

Eruofins Kemiska och Fysikaliska parameter 2015-05-11. Radon är radioaktiv ädelgas som bildas när 

radium sönderfaller. Radon tillförs grundvatten från berggrunden vilket gör att bergborrade brunnar 

generellt har högre halter än grävda brunnar. Vid halter över 1000 Bq/l anses vattnet otjänligt och 

vattnet bör då inte användas vare sig till dryck eller livsmedelshantering p.g.a. ökad risk för hälsoeffekter. 

Radon från vatten kan tillsammans med radon från mark och byggnadsmaterial ge höga halter i 

bostadsluften. Risken för hälsoeffekter är störst vid inandning av radonhaltig luft, t.ex. vid duschning. I 

Eurofins vattenanalysrapport fattas radon undersökning. 
 

 

Kommentar: 

Vattenprovet som togs i samband med genomförandet av en översiktlig VA-utredning visade att mängden vatten i 

området är mycket god, ca 36 000 lit/tim. Kvaliteten på vattnet i den borrade brunnen anses vara god. 

Turbiditeten var förhöjd i analyssvaret, vilket påpekades av laboratoriet. En anledning till detta kan vara att 

renspumpningen av brunnen inte gjordes tillräckligt länge. Analysen visar på något förhöjda värden av järn och 

färgtal, vilket även kan bero på den korta tiden för renspumpning. I övrigt verkar vattnet vara av bra kvalitet.  

 

Vid byggnation av bostäder inom låg- och normalriskområden rekommenderas alltid radonskyddat byggande. 

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger 

den som ska bygga. 
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13. D E Vik 1:9 

Då Länsstyrelsen i Jönköpings län, den 12 oktober 2015, beslutade att upphäva kommunfullmäktiges 

beslut att anta Detaljplanen för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 är det nu dags för ett resonemang 

om planen. Hur är läget nu? Det finns ingen plan. Kommunen måste börja om på nytt eller lägga ner 

planen. Historik: Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjös 

kommuner. Antagen av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun Kf paragraf 183 2012-12-13. Antagen av 

kommunfullmäktige i Gnosjö kommun Kf paragraf 144 2012-12-20. Gislaveds kommun och Gnosjö 

kommun har tillsammans utvecklat en plan för området. Har ni i Gislaveds kommun aldrig tänkt på att 

Viks strandområde blir över överexploaterat med Nissafors Strandudden (150-200 bostäder) mitt emot? 

 

Kommentar: 

Kommunen har kompletterat planförslaget och sänder ut det på granskning igen eftersom detaljplanen 

överprövats av länsstyrelsen i Jönköpings län och kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen upphävdes 

2015-10-12. 

 

Detaljplanen behandlar inte de ställningstaganden som finns med i LIS-planen och som antagits av 

kommunfullmäktige. 

 

 

14. D E Vik 1:9 

Beslut: Länsstyrelsen avskriver ärendet från fortsatt handläggning. Länsstyrelsen har i beslut den 12 

oktober 2015 (dnr 404-4052-2015) inom ramen för myndighetens tillsyn enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) upphävt kommunfullmäktiges antagande beslut med stör av 11 kap. 11 paragraf plan- och 

bygglagen. Som skäl för beslutet anfördes att det saknades underlag i detaljplanen för att bedöma 

markens lämplighet för den föreslagna VA-lösningen och att det därför inte gick att bedöma om den 

föreslagna bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet. Upphävande beslutet 

har vunnit laga kraft. Hur är läget nu? Då länsstyrelsen upphävt detaljplanen finns där ingen plan kvar och 

gäller strandskyddet igen. Kommunen och bygg- och miljönämnden måste börja om på nytt eller lägga 

ner planen. Vilket är bäst? Klart att planen ska läggas ner. Om kommunen och bygg- och miljönämnden 

väljer att börja på nytt gäller följande protokoll (bilaga 1), Så här görs en detaljplan. Normalt 

planförfarande. Uppdrag. Samråds remiss: ett samrådsmöte anordnas. Samråds redogörelse. Etc. Innan 

bygg- och miljönämnden kommer med en ny plan finns det stor anledning för Gislaveds kommun att 

överväga planen Vik 1:58 på nytt, då det har kommit fram många lagar och argument mot planen. 1. 

Länsstyrelsens beslut den 12 oktober 2015. 2. Mark- och miljörättsbyrån 2015-07-22. 3. Planen att 

exploatera bort attraktiviteten av Vikaresjöns sista naturliga badstrand. 4. Planen i konflikt med 

turistintresset. 5. Planen saknar en behovsbedömning. Tänk på strandudden i Nissafors mitt emot där 

det planeras för 150-200 boenden, gated community. 6. Planen saknar en miljökonsekvensbeskrivning, 

infiltrationsbädd. 7. Planen saknar en ekonomisk, finansiell underbyggnad av kommunen. 8. Planen saknar 

en ekonomisk finansiell underbyggnad av exploatören. 9. Planen är ingen utveckling av landsbygden. 10. 

Planen är bara för en persons, nämligen exploatörens ekonomiska intresse. 11. Planen är emot 

landsbygden och byn Viks vilja. Vilken politik bedriver kommunen här. Politik som passar bara 

exploatören, billigare lösning. Politik som leker med människors säkerhet och hälsa. Den kan vi aldrig 

acceptera. Politik som leder till Länsstyrelsens beslut att avskriva ärendet från fortsatt handläggning. 

Kommunen provisoriska lösning med en utbyggnad i 4 etapper är inte från denna tid. 15 år med ett VA 

system som är farligt för människors säkerhet och hälsa. 

 

Kommentar: 

Kommunen har kompletterat planförslaget och sänder ut det på granskning igen eftersom detaljplanen 

överprövats av länsstyrelsen i Jönköpings län och kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen är 

upphävt. Ärendet hos länsstyrelsen (dnr 404-4052-2015) angående överklagandena av antagandebestlutet för 

detaljplanen för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 har avskrivits från fortsatt handläggning hos länsstyrelsen 

då det inte längre finns något antagandebeslut att överklaga. Strandskyddet inom området är inte upphävt, utan 

upphävs när detaljplanen vinner laga kraft. 
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Kommunen har genomfört en behovsbedömning och planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan 

och det har därför inte upprättats en miljökonsekvensbeskrivning (se planbeskrivningen). 

 

 

15. D E Vik 1:9 

Miljökonsekvensbeskrivning. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Gislaveds kommun januari 2014. 

Antagandehandling. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Kf paragraf 31. Sammanfattning: sidan 9. I 

flera av de utpekade Lis-områdena är en förbättring av nuvarande avloppslösningar en förutsättning för 

utveckling. Sidan 7. Lokalisering av bebyggelse i de områdena är extra viktig och att dricksvatten, 

alvlopps- och dagvattenhantering sker på ett säkert sätt. 

 

I förslag till detaljplan för Viks strand del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra. December 2015. Översiktlig va-

utredning för Viks strand. Sidan 4(13) I praktiken innebär det att en större belastning på människors 

hälsa eller miljön gör att en anslutning till kommunalt VA-nät ska ske. Rättsfall pekar på att ett större 

sammanhang är ungefär ett 20-tal hus. Planen omfattar 23 hus (tidigare 34 hus). Denna VA-utredning 

december 2015 syftar till att undersöka möjligheterna att lösa vatten och avlopp till dess att kommunen 

kan bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Förslag till utbyggnad. Sidan 7(13), I ett exploateringsområde 

som Viks strand är det inte nödvändigt att ansluta området till allmänt vatten och avlopp innan det 

bedöms vara ett större sammanhang enligt 6§ Lagen om allmänna vattentjänster, LAV (Lag 2006:412). 

Det är heller inte klarlagt att området i närtid kommer att exploateras till den grad att området blir ett 

större sammanhang. Vilken politik bedriver kommunen här? En politik som är motstridig! Den 

provisoriska lösningen i 4 etapper är ingen lösning för VA. Denna lösning passar bara exploatören. En 

politik som leker med människors säkerhet och hälsa (beslut Länsstyrelsen 12 oktober 2015). Vilken risk 

Gislaveds kommun tar!! Kommunen har omsorgsplikt. Det betyder omsorg för alla invånare i 

kommunen. Det räcker inte med att säga att kostnader och risker är exploatörens och på samma gång 

förstöra hela Viks strandområde. 

 

Mark-& Miljörättsbyrån 2015-07-22. 3. Grunderna för yrkandena. 3.1. Det föreligger ingå särskilda skäl, 

enligt 7 kap. 18 e-d paragrafer miljöbalken (199:808), MB, för upphävande av strandskyddet vid Viks 

strand i Gislaveds kommun. Det utpekade Lis-området Viks strand vid Vikaresjön är ett stort 

rekreationsområde för allmänheten och det rörliga friluftslivet, samt är unikt i sitt slag och inhyser 

värdefulla naturvärden, vilket medför att området inte är lämpat som Lis-område. 3.2. Bevarandet av 

strandskyddet vid Viks strand vägen väsentligt tyngre än det enskilda intresset av att ta området i anspråk 

för exploatering. Den planerade exploateringen kan inte genomföras utan att strandskyddet åsidosätts, 

vilket innebär att dispens inte är förenligt med strandskyddets syften i 7 kap. 13 paragraf MB. 3.3. Den 

planerade exploateringen av Viks strand kommer att leda till olägenheter för närboende i området i form 

av minskade möjligheter för rekreation, en förvärrad trafiksituation, ökade luftföroreningar samt 

bullerstörningar, vilka är att anse som betydande olägenheter med 9 kap. 3 paragraf MB samt 2 kap 9. 

paragraf plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 

 

Kommentar: 

I genomförd översiktlig VA-utredning har markförhållandena på platsen undersökts för att säkerställa områdets 

lämplighet för vatten- och avloppsförsörjning till dess att det finns ett underlag för kommunen att bygga ut ett 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

 

Detaljplanen behandlar inte de ställningstaganden som finns med i LIS-planen och som antagits av 

kommunfullmäktige. 

 

 

16. D E Vik 1:9 

Som skattebetalare i Gislaveds kommun vill jag ha en specificerad kostnadsredovisning. Jag vill ha 

information om: 1. En kostnadsredovisning med specificering, planering, utveckling, justering, detaljering, 

omplanering. 2. Hur mycket betalar kommunen, kostnadsredovisning. 3. Hur mycket betalar 

exploatören, kostnadsredovisning. 4. Hur länge kommer kommunen att betala?  
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5. Hur länge kommer exploatören att betala? 6. Hur mycket har kommunen betalat tills nu? 7. Hur 

mycket har exploatören betalat tills nu? 8. Vilka kostnader blir det för kommunen de kommande 15 

åren? 9. Vilka kostnader blir det för exploatören de kommande 15 åren? 10. Vad blir kostnaderna för 

Gislaveds kommuns befolkning? 11. Vad blir kostnaderna för befolkningen i Vik? Hur ser kommunens 

finansiella och ekonomiska avtal ut med exploatören? Vilka ytterligare avtal finns mellan kommunen och 

exploatören? Hur är avtalen mellan kommunen och exploatören säkerställda? 

 

Kommentar: 

Kostnader för exploatering av området kommer att bekostas av markägaren. Detaljplanen bekostas av 

exploatören enligt upprättat planavtal med kommunen. Dessa avtal samt kostnadsspecifikationer finns att ta del 

av hos Bygg- och miljöförvaltningen. 

 

 

17. D E Vik 1:9 

Har kommunen utvecklat någon alternativ plan för en stugby? Exploatören/markägaren har mer mark 

som är mindre känslig och lätt kan användas. Varför precis här? Exploatören/markägaren svar är: planen 

del av Vik 1:58 genererar mest pengar till honom. Upphävandet av strandskyddet i Viks strandområde är 

inte till för en persons ekonomiska vinning. Det utpekade Lis-området Viks strand vid Vikaresjön är inte 

lämpat som Lis-område (Mark- och Miljörättsbyrån 2015-07-22). Man offrar här det finaste och sista 

orörda strandområdet för en persons ekonomiska vinning. Viks befolkning och turister avvisar planen. 

Hur stort är behovet av lyxvillor i Gislaveds kommun? Ägaren har två tomter till salu båda på 1000 m2 

som ligger på 6 ha skogsmark utefter Vikaresjön. Tomterna är nu till salu i mer än 16 månader. Priset har 

gått ner från 650 000 SEK till 595 000 men fortfarande inte sålda. Obs, tomterna ligger utanför Lis-

planen. Hur är det möjligt att få bygglov inom strandskyddat område? I mina tidigare synpunkter har jag 

undrat hur det är möjligt att få bygglov där. Jag har aldrig fått något svar. Tomterna ligger mitt emot 

Nissafors Strandudden där man har planerat 150-200 bostäder i s.k. gated community. Viksområdet blir 

överexploaterat. Kommunen och exploatören exploaterar bort attraktiviteten av Vikaresjön. 

 

Kommentar: 

Detaljplanen berör ett område som är utpekat i både den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet samt i 

LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 

översiktsplanen. I båda dessa styrdokument har detaljplanen stöd för den planerade användningen. Se avsnittet 

”Tidigare ställningstaganden” för vidare beskrivning.  

 

Detaljplanen hanterar inte frågor om bygglov utanför planområdet. 

 

 

18. J E Vik 1:9  

On June 1st I have followed the Kommunfullmäktige meeting regarding Viks Strand Detaljplan via the 

internet. By this writing I would like to object to Gislaved Kommun (GK)`s decision to give approval to 

this plan.The reasons for this objection are, because GK is making important decisions;1. which only will 

benefit one single land owner, 2. which will be devastating for attracting nature loving tourist for the long 

term, 3. where the opinion and interests of the community of Vik are fully being neglected by GK,4. that 

are not based on proper-, comprehensive- and most important independent research, but solely on wish 

full thinking and unrealistic dream scenario`s from one single land owner. The decision making process 

of GK with regard to this project can therefor only be qualified as poor-, short term oriented and 

undemocratic. Please let me explain why. 

 

Impact of this project for the environment and nature: This project is devastating for Viks Strand unique 

natural look and feel. Not only will the area be ruined for Vik`s future generations. But more important, 

the area will be ruined for nature loving tourist who love to stay at isolated beaches which is dominated 

by nature and not by tourist houses, roads and street lighting. GK have researched the impact of Viks 

Strand Detaljplan on the environment and (surprisingly!) have come to the conclusion that this impact is 

limited.  
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This conclusion is first of all based on poor and very limited research and therefore only can be qualified 

as false and therefore not valid. But more important, this research has not been carried out by an 

independent party. GK`s conclusions therefore, can be only qualified as biased. The inhabitants of Vik 

have got the right that decisions made by GK, are being based on proper, comprehensive but most 

important, independent research. Hereby I demand GK, to have an independent party research the 

impact of Viks Strand Detaljplan on the local nature and environment. 

 

Benefits of this project for Vik: Viks Detaljplan is initiated by one single land owner, who`s only goal is 

making profit. As soon as the land owner gets permission to develop this holiday park, there is a 

significant chance that he will sell the land and building permit, to a (foreign) developer and move out of 

Vik (Who would stay living in a neighborhood where nobody is supporting your plans?). To create 

goodwill within GK, the land owner claims that he will live on site by himself. This means that the land 

owner (already in his late seventy`s) will give up all his current privacy and will choose to live in a holiday 

park!? This is not a realistic scenario. One of the requirements of a new project in a LIVS area, is that 

this plan must be embedded in the local community and that the local community must benefit from 

such a project. GK and the land owner have come to the conclusion that the inhabitants of Vik will 

benefit. If this will be the case- and if yes, on what kind of manner the inhabitants of Vik will benefit from 

Viks Strand Detaljpan, has never been researched by an independent party. The inhabitants of Vik have 

got the right to learn and find out, on what kind of manner they will benefit from this plan. Hereby I 

demand GK, to let an independent party research, on what kind of manner this project is being 

embedded in the village of Vik, and to prove how- and in what manner the village of Vik will benefit from 

this project. GK is defending this project, by stating that this project will create jobs and will benefit the 

municipality of Hestra. On what kind of research is this conclusion based? The inhabitants of Vik never 

have seen a single report, where independent research has concluded that this project will create long 

term jobs. The inhabitants of Vik have got the right that decisions made by GK, who will have impact on 

their neighborhood, are being based on proper, comprehensive and most important, independent 

research. Hereby I demand GK to let an independent party investigate if- and if yes, to what extend this 

project will create long term jobs for the municipality of Hestra. 

 

Market research: The land owner claims that there is demand for high-end stuga`s for wealthy tourists. 

Neither the inhabitants of Vik, neither GK have seen a single market research report, which have 

concluded that there really is demand for this kind of tourism in this area. This means that GK is making 

decisions based on claims of one singe land owner, not on facts. The inhabitants of Vik have got the right 

that decisions made by GK, who will have impact on their neighborhood, are being based on proper-, 

comprehensive and most important, independent research. Hereby I demand GK to let an independent 

party carry out market research, to investigate if there is demand for this kind of tourism and if yes, to 

what extent. 

 

Uniqueness of Viks strand: Viks strand is the only unbuilt beach of Vikare sjön which attracts many 

tourists in the summer season, especially canoeing tourists. They love the quiet surroundings and 

beautiful nature of this area. It is exactly these kind of areas, which will attract tourism to GK! Next to 

Viks inhabitants, there will be no single marketing expert, who will understand GK`s strategy to give 

approval for destroying one of its unique assets; an asset which will attract tourism. Of course we need 

stugby`s for tourism, but why ruin your unique assets on this location for just a minor group of luxury 

seeking tourists? Why not build a stugby elsewhere, so that this unique asset remains beneficial for a 

large group of tourists and Vik`s future generations. The inhabitants of Vik have got the right to 

understand GK`s long term strategy for tourism and to understand how Vik will benefit from this 

strategy. Hereby I demand GK, to explain its long term strategy for tourism while it simultaneously is 

sacrificing its unique assets. 

 

Worst case scenarios: Surprisingly, GK is asking no single guarantee from the land owner for the 

development of Viks Strand Detaljplan. What are the worst case scenarios of this project? GK have got 

no idea since this never have been explored and researched. For example; 1.What happens with the plan 

in case the land owner goes bankrupt during the development of this project? 2. What happens with the 

plan in case the land owner dies before/during the development of this project?  
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3. What happens with this plan in case the land owner sells this project to a 3rd party? How can GK be 

sure that this 3rd party will develop this plan as planned by the current land owner. 4. Isaberg AB is 

struggling to fill its stugby capacity all year around. Only in peak times (summer and winter) Isaberg AB is 

fully booked. These periods are only a couple of weeks per year. How does the land owner/3rd party 

avoid that Viks strand stugby will end up being a ghost town? 

 

GK is not able to provide answers to the questions asked above. The inhabitants of Vik have the right to 

get insight in these worse case scenarios, since these scenario`s will have a direct impact on the 

neighborhood of Vik and its assets. Hereby I demand GK to let an independent party investigate what 

the worst case scenarios of this project are, what GK`s strategy is in case of one of these scenario`s and 

how these scenario`s will impact the neighborhood of Vik. 

 

 

Kommentar: 

Gislaved kommuns biolog har genomfört en beskrivning av naturvärdena på platsen. Det har även genomförts en 

behovsbedömning och planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Se avsnittet ”Behovsbedömning” 

för vidare beskrivning. 

 

Detaljplanen berör ett område som är utpekat i både den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet samt i 

LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 

översiktsplanen. Ökad bebyggelse skapar ett bättre underlag för att ekonomiskt kunna förbättra VA-

förhållandena, kompletterar befintliga anläggningar i Isabergsområdet och Hestraviken samt förbättrar underlag 

för servicen i Hestra och Nissafors (Gnosjö kommun). Se avsnittet ”Tidigare ställningstaganden” i 

planbeskrivningen för vidare beskrivning. 

 

Detaljplanen behandlar inte frågan om hur en privat exploatörs marknadsföring ska ske. 

 

Gällande ”worst case scenarios” så möjliggör detaljplanen nya byggrätter i området, det innebär inte att området 

måste bebyggas. Bestämmelserna i detaljplanen gäller oavsett vem som äger marken eller vem som exploaterar 

området. 

 

 

19. K E Vik 1:9 

Kommunen har kommit med en ”ny” plan för Viks strandområde. Hur skiljer sig den ”nya” planen från 

den som Länsstyrelsen i Jönköpings län upphävt den 12 oktober 2015? Vi ser i den ”nya” planen samma 

osäkra infiltrationsbäddsystem med pumpstation etc. Länsstyrelsen beslutade att avskriva ärendet från 

fortsatt handläggning i beslut 2015-11-03 ”och som skäl för beslutet anfördes att det saknades underlag i 

detaljplanen för att bedöma markens lämplighet för den föreslagna VA-lösningen och att det därför inte 

gick att bedöma om den föreslagna bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till människors hälsa eller 

säkerhet.” 

 

Planen med infiltrationsbädd för 23 hus!! är densamma även i den ”nya” planen. Infiltrationsbäddens 

anläggning planeras nu i en sänka i området som delvis består av utdikad sankmark som avvattnas genom 

ett grävt dike som leder direkt ner i Vikaresjön och Nissan. Uppfyller ett sådant system kraven på 

säkerhet? Fortfarande finner vi planen olämplig i samband med människors säkerhet och hälsa. Det är 

märkligt att kommunen trots alla protester till varje pris vill tvinga fram ett bostadsområde i ett känsligt 

strandområde. 

 

Kommunen planer för att kunna bygga ut turistnäringen kan vi förstå men inte som i detta fallet i ett 

känsligt strandområde. Här finns nu ett orört strandområde, det sista i omgivningen, som turister och 

bybor alltid kunnat utnyttja. Kommunen satsar på turistnäringen, och i alla turistbroschyrer framhävs 

kommunens vilda och orörda natur. Hur kan man då planera ett bostadsområde i ett känsligt 

strandområde? 
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Hotellgäster på Hestravikens värdshus, ofta storstadsbor, söker sig till ett landsbygdshotell för att 

uppleva orörd natur. I samtal med strandbesökare i somras, många Hestraviken gäster, vilka av hotellet 

var hänvisade till Viks strand, kom vi in på ämnet Viks strand. Alla blev bestörta. Hur kan man planera 

något sådant? Vad håller kommunen på med? Inte vill man vandra genom ett bostadsområde för att 

komma ner till stranden. ”Bevara området orört”. Från att ha varit ett orört område med en naturlig 

strand där alla haft fri tillgång kommer det nu att kännas som att gå genom ett privat område till en 

privat strand. 

 

Med all planering av vägar, parkeringsplatser, vatten och avloppssystem, pumpstationer, slamavskiljare, 

fördelningsstation, infiltrationsanläggning, lekplats, golfgreen, bastu, bostadshus, garage, avfallsstation, 

elskåp etc. blir det inget kvar av naturen i området. 200 m strandskydd har i mer än 50 år skyddat 

strandområdet mot bebyggelse och exploatering. ”Bevara 200 m strandskydd!” 

 

Kommunen och markägare offrar det sista obebyggda strandområdet för att bygga 23 bostäder, 

eventuellt permanenta. Kommunen och markägaren har olika intressen. Kommunens intentioner är att 

öppna upp stranden för allmänheten medan markägaren/exploatören vill privatisera. Bybor som i åratal 

haft sina båtar i strandområdet har beordrats ta bort båtarna. Genom den uppmärksamheten som våra 

protester gett i media m.m. har allmänheten intresserat sig mer för Viks strandområde vilket 

markägaren/exploatören ser med oblida ögon. 

 

Enligt vår åsikt satsar kommunen och markägaren/exploatören fel. De turister som kommer uppskattar 

just den miljö som Viks strandområde erbjuder. Vår åsikt är därför att strandområdet ska bevaras som 

det är. Varför ska just det unika strandområdet exploateras, och i en enskild persons ekonomiska 

intresse. 

 

Vi månar starkt om strandskyddet och vill bevara det för framtiden. Kommunen saluför Isabergsområdet 

som attraktivt turistområde, och då är det enligt vår uppfattning ännu viktigare att stränderna bevaras 

orörda. En kommun ska lyssna på alla sin medborgare. Kommunen säger sig vilja planera för framtiden 

med glömmer då bort det nuvarande kommuninvånarna. 

 

Vi upplever att Gislaveds kommun inte förstår att det är denna miljö som turisten/utlandsturisten söker. 

Vi konstaterar att kommunen i sina reklambroschyrer använder sig av foton tagna i just en sådan miljö 

som Viks strandområde. Behåll Viks strand orört! 

 

Kommentar: 

Detaljplanen har kompletterats med en översiktlig VA-utredning för att undersöka markförhållandena på platsen 

och säkerställa områdets lämplighet för en markbaserad avloppsrening med hänsyn till människors hälsa och 

säkerhet. 

 

Detaljplanen berör ett område som är utpekat i både den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet samt i 

LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 

översiktsplanen. I båda dessa styrdokument har detaljplanen stöd för den planerade användningen. Se avsnittet 

”Tidigare ställningstaganden” för vidare beskrivning. 

 

 

20. E G 

Since 2004 I am spending my summer holidays in Sweden. My preferred part of Sweden is the provence 

of Smaland. We love Sweden because of its culture, but most of all because of its quiet nature, with its 

endless woods and lakes where you can camp free. The best part of Sweden is that its nature is not 

exploited as much as in rest of Europe. This is what attracts our family the most. In 2007 we have stayed 

at the Isaberg Stugby in Hestra. One day our family rented canoes and we made trip over the lakes and 

the Nissan river. For a rest, we stopped at a beautiful tiny beach which was situated completely isolated. 

We have been tipped about this beach by Isaberg Stugby. What I liked is this beach did not show any 

signs of human interference at all! We were delighted.  
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There was no car road to the beach and there wasn't even rescue gear (what you see on almost every 

beach in Sweden). Since 2007, every time we are in the area, we visit this little beach for a picknick or 

swim. In the following years this have become a tradition in our family. In all these year we have 

collected so many good memories of this little part of Sweden. On one of these occasions we met a 

Dutch family, who went there for a swim. They are owning a house in the village. They invited us for 

dinner and we became very good friends. Now I have heard that a local land owner wants to exploit this 

beach, and turn it into a holiday park. This news shocked me and made me very sad. I could not believe 

this, since in my country, these kind of unique and natural locations are always being protected from 

commercial exploitation. As described before, its these kind of locations that attract me to Sweden. 

Hereby I want to object to this plan. I ask the municipality of Gislaved to make sure Viks beach remains 

unspoiled and the development will not take place. 

 

Kommentar: 

Noterat.  

 

 

21. Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen har vid uppföljande naturbesök på friluftsområdet och friluftsbadet i Vik noterat 

att pågående planprocess ej respekterats av exploatören som genom en kraftfull gallring föregått 

besluten. Tidigare har planområdet avverkats hårt. Nu under vintern 2015/2016 har den unga 

granskogen bl.a. ut mot badplatsen blivit hårt gallrad och det finns nu stora risker för allvarliga 

stormfällningar framöver. Naturskyddsföreningen har fått information att inga träd ska tas ner i området 

och att naturen ska förbli i det närmaste orörd. Nu ser vi denna hårda gallring och hur skogen glesats ur. 

Det finns ingen som helt skyddsbarriär kvar ner mot badet och stränderna. Naturen och skogen är inte 

alls skyddad i planbeskrivningen. Bl.a. står det i nuvarande granskningshandlingar att ”naturen inom 

planområdet bevaras så långt det är möjligt”. Vad innebär denna vaga formulering? Och hur garanterar 

den områdets karaktär av naturlig miljö för rekreation, bad och strandliv. Detta är en obebyggd 

friluftsstrand av stort värde som måste bevaras för kommande generationer istället för att göras om till 

en stugby och eller ett strandområde med privat karaktär. Strandskyddets syften körs över, och planen 

kommer att vara i strid med allemansrätten. 

 

Det är anmärkningsvärt att man planerar en brunn mitt i området som av biolog utpekats som 

skyddsvärt innehållande fridlysta växter. Inga analyser framkommer om hur pumphus, brunnar, 

avloppsstationer stör det naturliga friluftslivet, på flera sätt. På vilket sätt det kan påverka olika arter 

inom området framkommer inget om. Vi noterar även att flera bestånd av skyddsvärda fridlysta växter 

hänsynslöst körts ner. Man har redan i detta nu uppvisat prov på oaktsamhet med naturen. Det är ett 

fullgott skäl för kommunen att avstyra planerna och bevara friluftsområdet och badet för allmänhetens 

rekreation och låta natur och djurliv få fortsätta i symbios, innan ytterligare åverkan görs på området. 

 

Vi föreslår att en eventuell stugby förläggs till exploatörens mark väster om Vikaresjön. De tomter som 

exploatören fått strandskyddsdispens för bör användas mer logiskt än för enskilda hus (t.ex. 

gemensamhetsanläggning, brygga etc.), för att gynna en utveckling av stugbyn på den västra sidan av sjön, 

där den kan få ett sammanhang. Naturskyddsföreningen menar att Vikaresjön bör få vila och återhämta 

sig. Hela Nissaforssidan är totalskövlad på all skog och detta projekt sträcker sig över stora delar av sjön 

som ett stort sandtag. Här ska inrymma 150-200 olika boenden av alla slag enligt önskemål. Längst 

söderut planeras en. Naturskyddsföreningen har varit i kontakt med den välrenommerade analysbyrån 

Huskvarna ekologi som gjort noggranna studier om de allvarliga konsekvenser som uppstår då man 

avverkar för mycket runt sjöar. Bl.a. finns en utredning gjord om N. Vallsjön där man konstaterar hur 

fisket allvarligt försämrats. Man kan konstatera att avverkning runt sjöar är allvarligt, och att lämna en 

naturlig ridå är av största vikt. Ph värdet försämras och siktdjupet minskar genom ”brunt vatten”. Det 

finns ingen anledning att tumma på strandskyddet i Vik, det behövs för att skydda djur och natur 

långsiktigt, samt för människors välbefinnande i naturlig miljö. 
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Kommunen talar om att ”tillgängliggöra” och att ”öppna upp området”. Naturskyddsföreningen är av en 

annan mening! Området har sedan mannaminne haft en väg ner till stränderna som restaurerades då ett 

mindre sandtag tillkom i området. Vägen idag och stigarna är lättframkomliga. Man tar sig fram med 

rullator och barnvagnar utan problem. Det har historiskt varit så att allmänheten haft möjlighet att ha 

sina båtar på stränderna men också möjlighet att komma ner dit med packning utan att behöva lämna 

packning vind för våg som det nu är tänkt, då planen medger annat. Vid översvämningar blir det svårt att 

ta sig förbi, då tomterna ligger på översvämmad mark. Platsen som idag finns för kanoting kommer inte 

att ligga i den vildmark som kommunen annonserar om utan i ett stugområde som kraftigt skövlats på sin 

skog. Det är inte att tillgängliggöra stranden och naturen, det är att förvandla friluftsområdet till privat 

strand åt den tilltänkta samfälligheten. Kommande bryggor, och anläggningar kommer att vara privata. 

Området kommer att tas i privat anspråk, naturen, djur och allmänheten är dom som för all framtid 

berövas denna möjlighet till rekreation i ett naturområde invid sjön. 

 

Vattenbrunnens lokalisering mitt i ett område med fridlysta växter är inte acceptabel. Det avskärmade 

området för natur i nordväst bör lämnas orört så som tidigare föreslagits. Hela det strandskyddade 

området bör lämnas orört p.g.a. dess vikt, under rådande omständigheter vid sjön. En pumpstation ska 

uppföras i strandlinjen på område ”natur” som kommer att störa för människor, djur och natur. Det är 

möjligt att marken är av en karaktär att ett avlopp kan anläggas, dock ska grundläggande viktiga 

undersökningar göras innan man tar sådana beslut. Ett avlopp för tjugo hus som man kan anta blir 

storvattenförbrukare om scenariot med stugby kommer till kräver en utredning om vart avloppsvattnet 

tar vägen och hur det påverkar byns nuvarande brunnar (även där man för närvarande har ledning från 

Hestraviken) framtida fastigheters intresse i att kunna gräva en brunn, samt vilken påverkan ett avlopp 

skulle ha för sjön. Bakterier från en infiltration lever enkelt i ett par månade, virus parasiter och annat 

betydligt längre, mediciner och kemikalier, vad händer med allt detta det infiltreras inte och försvinner 

inte? Vatten i en vattenåder kan transporteras långt och snabbt, den kan då föra med sig besvärliga 

infiltrationsrester. Detta är en mycket god anledning till att flytta en tilltänkt stugby, OM det alls finns ett 

behov av en sådan, till området väster om sjön, där ett verksamhetsområde är tänkt att komma (man 

bör då visa stor hänsyn till att sjön redan är så förändrad och överexploaterad). Att ett Lisområde 

utpekats för inte att något är bestämt. Det är i den kommande planprocessen man avgör lämpligheten. 

Vidare bör man utreda: Vilken rörelseriktning har grundvattnet? Finns det en vattenåder där vattnet kan 

röra sig snabbt mot olika nuvarande eller möjliga kommande brunnar? Hur djupt ligger grundvattnet? 

Hur påverkas vattnets rörelser av stora grustag och vad händer med infiltrationen i den gamla mossen, 

och kommer den fuktiga marken få avloppet att nå Vikaresjön allt för snabbt? Hur påverkas vattnets 

strömningar av en så stor infiltrationsanläggning, vad händer vid torka och vad händer vid mycket regniga 

perioder och snösmältning? Vad är det för beräknade transporttider till brunnar och till sjön på 

infiltrationsvattnet? Kommer det finnas en slambrunn för tömning och var kommer den att vara belägen? 

Behövs radonkontroll på vattnet? Vi måste idag måna om dom som i framtiden ska bosätta sig i byn Vik 

och att man ska kunna gräva en brunn även då. Om och i så fall var kommer det infiltrerade avloppet att 

avledas till ytvatten eller mark? Om pumpstationen stannar vilka skyddsåtgärder finns då för att avlopp 

inte ska rinna rakt ut i sjön? Långsiktigt hållbart tänkande. 

 

Gislaveds kommun uppger att det inte är klarlagt att området i närtid kommer att exploateras till 20 hus. 

Man kan fundera runt om exploatören gett uttryck för ett fåtal hus, kanske bara de han uppgett ska 

byggas direkt ovanför badstranden för den egna familjen. Då kan inte område räknas som ett Lis-område! 

Man får beakta att detta kan vara ett strategiskt val för att komma åt tomterna vid det allmänna badet 

som förmodligen inte länsstyrelsen skulle ha medgett enskilda strandskyddsdispenser för, eftersom det 

ligger i ett friluftsområde innehållande vildmarksliv för kanoting samt ett fint allmänt, på karta utpekat 

bad. Det tragiska är att i samma stund som man bygger husen direkt över badet vilket exploatören 

uppgett att han börjar med, så är friluftsbadets naturlighet och självklara välkomnaden för alltid förstörd. 

Avsikten med strandskydd och allemansrätt är att vi ska ha tillgång till naturen gemensamt och att det 

inte ska få privatiseras fritt. Med anledning av att Vik inte har underlag för ett verksamhetsområde för 

VA, så bör hela planen avslås. Å ena sidan om bara några få hus är tänkta under överskådlig tid så är det 

inte ett Lis-områdesprojekt.  
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Om det ska byggas 15-20 hus, OM det framledes skulle komma ett sådant behov, så bör man välja att 

göra detta på annan plats där man inte stör ett befintligt friluftsbad och ett befintligt friluftsområde 

utmed stranden som idag försörjer byn Vik, omkringliggande byar turister kanotister, skidåkare 

skridskoåkare badare joggare gäster på Hestraviken m.fl. m.fl. Markägaren har möjlighet att planera för 

en stugby på annan mark på båda sidor om Nissastigen. Här finns redan kalhuggna marker som kan tas i 

anspråk, samt område där djur och natur redan störs av andra fritidshus där kommunalt VA i ett 

verksamhetsområde planeras. Inom överskådlig tid finns inget behov av ytterligare boende i området då 

nuvarande anläggningar har en låg beläggningsgrad och då Strandudden redan planerat ett område för 

150-200 boenden. Symbiosen vid Vikaresjön bör inte belastas med ytterligare förändringar och risk för 

ytterligare nerhuggningar av de viktiga ridåer av skog som ska skydda i den mycket känsliga miljön i 

övergången mellan skog och sjö. Den kraftfulla gallringen som skett i området med risk för 

stormfällningar gör att man måste säkerställa att området får vara ifred. Ingen skrivning i planen skyddar 

denna viktiga skog. BEVARA STRANDSKYDDET! Vikaresjön är redan hårt ansträngd både av långa rader 

av bebyggelse utmed strandlinjen i sydvästra sjön och inte minst av exploateringen Strandudden. Hela 

strandudden är totalskövlad, det finns ingen skog, det finns inte ett barr kvar, till och med strandlinjen är 

omarbetad. Djurlivet i, vid och på sjön påverka kraftfullt av detta. Det är angeläget att stoppa ytterligare 

ett stort ingrepp i naturen vid Vikaresjön för att bevara mångfald och möjlighet för reproduktion. Det är 

angeläget att friluftsbad och friluftsområden i naturlig miljö bevaras för människor flora och fauna. En 

överexploatering är inte av godo! Vi hänvisar även till de synpunkter som tidigare inkommit från 

naturskyddsföreningen vad gäller denna plan. Det är Naturskyddsföreningens uppfattning att planerna för 

Viks strand bör avslås så snart som möjligt, innan naturen i området förändras mer. Den efterlysta 

miljökonsekvensbeskrivningen, har inte kommit och inte heller den viktiga artinventeringen eller några 

analyser om hur djur och natur långsiktigt påverkas i området tillika runt om i hela Vikaresjön, som 

genomgått en kraftfull förändring under senare år. 

 

 

Kommentar: 

I detaljplanens bestämmelser framgår att marklov krävs för trädfällning inom kvartersmark. Bestämmelsen 

innebär att träd som avses tas ner utöver de träd som tas bort vid byggnation av bygglovspliktiga åtgärder skall 

föregås av marklov. För övriga delar av planområdet finns inga bestämmelser om trädfällning. Intentionerna i 

planen är att naturen inom planområdet ska bevaras så långt det är möjligt. 

 

Detaljplanen har kompletterats med en översiktlig VA-utredning för att undersöka markförhållandena på platsen 

och säkerställa områdets lämplighet för en markbaserad avloppsrening med hänsyn till människors hälsa och 

säkerhet.  

 

Utförande och underhåll av vatten- och avloppsanordningar i området regleras ej i detaljplanen. Att inrätta en 

anordning för omhändertagande av avloppsvatten är en åtgärd som är tillståndspliktig. Detta sker genom att en 

ansökan om att inrätta avlopp skickas in till bygg- och miljöförvaltningen för prövning innan beslut om tillstånd 

ges. 

 

Detaljplanen berör ett område som är utpekat i både den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet samt i 

LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 

översiktsplanen. I båda dessa styrdokument har detaljplanen stöd för den planerade användningen. Se avsnittet 

”Tidigare ställningstaganden” för vidare beskrivning. 

 

 

22. F E & J v A 

Planen är att möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse och ett antal permanentbostäder i Vik vid 

Vikaresjö. I området kring Isaberg och Vik finns sjöar och en vacker natur. Vi tycker att det är viktigt att 

naturen bevaras. Med detajlplan för Viks strand ska landskapsbilden komma att förändras från skogsmark 

med en vacker enkel strand till ett område med hus. Naturen kommer att bli störd for framtidens tider. 

Viks strand har det attraktiva att det ar orörd! Man ska inte glömma att just det enkla faktum att det är 

orörd, är en atraktiv del av Vikaresjön. Isabergsområdet måste spara sina små pärlor.  
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Viks strand är en pärla som ger området sin glans. Redan pa översidan av sjön har en annan exploatör 

intentioner att bygga up en stor plats med stugor och villor. Utsikten fran tomten Vik 1:58 är redan total 

störd. Att byga på flera olika platser omkring Vikaresjö, gör att kvalitet av naturen blir sämre. Behålla det 

atraktiva, orörda strand med skogen bakom det, eftersom det vill bjuda boende och turister pa 

autentiska badstrand. Det är Småland som Småland ska vara! Vi är ocksa rädd att exploatörens planner 

att fritidsbebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk standard, kommer att byggas med minimala 

markarbeten och att marken ska lämnas i allt väsentligt orörd, är ett löfte som ar enkelt att lova. 

Vanligtvis om byggnaden är på väg att börja, glömmer exploatör ovan nämnda snabbt. Infiltration 

plannering är riskfull på grund av naturens skull. Det är lätt att gräva ett hål och tror att det är tillräckligt 

för den massiva dränering som krävs för säker slutförvaring. Detta system hör hemma i det senaste 

århundradet och inte passar med de nuvarande kraven på hygien och hälsa. Jag ar också bekymrad över 

möjligheten att sälja och hyra ut alla tomter till turister. Fördjupad översiktsplan för Isabergsområdet 

kräver många utvecklingar på flera ställen! För mycket utveckling ger minskade chanser på framgång i 

Gislaved kommun. Gislaveds Kommun har ett attraktivt område av mycket bra blandning av natur och 

turistanläggningar. Det är tillräckligt utvecklad med syns pa planer på andra sidan av sjön vid Nissafors. 

Det viktigaste är att kvarhålla det attraktiva, lilla stranden och naturen bakom det, som ovan nämnda 

pärla för de många turister och boende som kan och vill njuta av Isaberg och trakten omkring Vikaresjö 

nu och i framtiden. 

 

Kommentar: 

I detaljplanens bestämmelser framgår att marklov krävs för trädfällning inom kvartersmark. Kvartersmark är 

mark där byggrätt för bostadshus finns, markerat gult på plankartan. Bestämmelsen innebär att träd som avses 

tas ner utöver de träd som tas bort vid byggnation av bygglovspliktiga åtgärder skall föregås av marklov. 

 

I genomförd översiktlig VA-utredning har markförhållandena på platsen undersökts för att säkerställa områdets 

lämplighet för en markbaserad avloppsrening.  

 

Detaljplanen berör ett område som är utpekat i både den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet samt i 

LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 

översiktsplanen. I båda dessa styrdokument har detaljplanen stöd för den planerade användningen. Se avsnittet 

”Tidigare ställningstaganden” för vidare beskrivning. 

 

 

23. E W & A B Vik 1:9 

Vi har tagit del av den nya detaljplanen för Viks strand och finner inte mycket nytt förutom den tillagda 

VA-utredningen. Vi vill framföra följande synpunkter: 

- I VA-utredningen föreslås en markbaserad avloppsrengöring, infiltrationsbädd. Vi ställer oss 

mycket kritiska till detta då vi undrar hur den skall fungera till så många hushåll, som upp till 20 

hus? 

- Kommer det att förorena marken och utvinningen till Vikaresjön? 

- Har någon geologisk undersökning gjorts gällande vattengenomströmningen i området? 

- Hur påverkar den infiltrationsbädd och den miljömässiga förändring som följer människors 

säkerhet och hälsa? 

- Dricksvattenbrunnens läge, den ligger för nära pumpstationen för spillvatten, det verkar 

ogenomtänkt med ett läge nedanför husen. 

 

Sedan VILL VI HA SVAR PÅ vem som skall kontrollera vatten och avlopp och om det kommer finnas 

möjlighet att följa med projektets utveckling så det kontrolleras ordentligt. Vem är ansvarig för 

avloppssystemet? Vi är mycket oroade för den utveckling och för de konsekvenser detta projekt 

kommer förändra miljön i, och runt Vikaresjön. Vi är chockerade över att så drastiska och ogenomtänkta 

projekt överhuvudtaget planeras i denna underbara natur. Vi har precis bosatt oss nära Dyrehaven, ett 

stort skogsområde som ligger norr om Köpenhamn. Det har precis blivit uppsatt på UNESCOS 

världsarvlista. Man har nämligen insett vikten av natur och grönområde. Det är nämligen just det som får 

oss att må som allra bäst. Skogar, sjöar och framför allt fantastisk frisk luft i grön miljö. Vi förväntar oss 

svar på våra frågor! 
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Kommentar: 

En översiktlig VA-utredning har genomförts för att undersöka markförhållandena på platsen och säkerställa 

områdets lämplighet för en markbaserad avloppsrening med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.  

 

Storleken på en framtida avloppsanläggning ska anpassas till antalet hus som byggs. Att inrätta en anordning för 

omhändertagande av avloppsvatten är en åtgärd som är tillståndspliktig. Detta sker genom att en ansökan om 

att inrätta avlopp skickas in till bygg- och miljöförvaltningen för prövning innan beslut om tillstånd ges. 

 

Provborrning av dricksvatten har skett i en punkt som ansetts vara en lämplig lokalisering för en brunn som kan 

förse området med vatten. 

 

 

24. E W 

Jag opponerar mig mot strandskyddets upphävande inom planområdet och tycker att kommunen inte tar 

vara på allmänhetens intressen. 20 meters strandskydd? (Se citat nedan) Vad händer med allmänhetens 

tillgänglighet ”Fri passage för allmänheten säkerställs.” (Se citat nedan.) och den planerade gångstigen när 

Vikaresjön svämmar över. Det sker varje år. 

 

”För att säkerställa (sic) fri passage för allmänheten längs med strandlinjen gäller fortfarande minst 20 

meter strandskydd. Genom de anläggningar som planeras att anläggas i en del av strandzonen kommer 

ett stort antal människor ges tillfälle att vistas vid och på sjön och utöva friluftsaktiviteter som att fiska, 

grilla, bada, basta, kanota, nyttja bryggor m.m. Området utefter sjön kommer att vara allemansrättsligt 

tillgängligt. Jämfört med idag kommer tillgängligheten att öka tack vare körväg, gångstigar, bryggor m.m. 

Fri passage för allmänheten säkerställs. En gångstig kommer att anläggas utmed vattnet.” (s.12). Jag 

opponerar mig mot att kommunen väljer att prioritera privata vinstintressen framför allmänhetens 

intressen. Varför måste Vikaresjöns sista orörda strandområde bebyggas? Strandområdet är unikt och 

det sista orörda runt Vikaresjön. 

 

”En utveckling av området förväntas gynna Isabergsanläggningarna och Hestravikens 

konferensanläggning…” (s.12). ”Exploatörens intentioner är att det ska ingå nyttjanderätt till Isabergs 

golfbana och skidanläggning när husen hyrs ut eller säljs. ”(s.15). Dessutom förstår jag genom 

ovanstående två citat att det finns fler privata vinstintressen (Isabergsanläggningarna, Hestravikens 

konferensanläggning och Isabergs golfbana). Var finns kommunens ansvar att ta vara på allmänhetens 

intressen? Jag tycker att kommunen sviker allmänheten och låter privata intressen komma före 

allmänhetens.  

 

Jag opponerar mig mot att Vikaresjön överexploateras och offras på grund av privata vinstintressen. 

Strandudden-projektet på andra sidan Nissan borde avskräcka. Jag tycker att kommunen har ett ansvar 

mot allmänheten för att det ska finns kvar orörd natur till rekreation runt Vikaresjön. ”För att säkerställa 

att tomterna i allt väsentligt bevaras som skogsmark kommer avtal skrivas mellan exploatören och 

respektive fastighetsägare. Det finns även en planbestämmelse om utökad lovplikt för 

komplementbyggnader för att bevara skogsmarken så långt det är möjligt. Inom planområdet ska 

markering i terrängen för tomterna undvikas för att behålla karaktären av mager skogsmark. I 

detaljplanen finns även en bestämmelse om att marklov krävs för trädfällning för vissa delar av 

kvartersmarken. Marklovet får enligt 9 kap 38 § plan- och bygglagen (2010:900) villkoras med krav om 

återplantering om det behövs för att hålla tomten i vårdat skick eller för att inte betydande olägenheter 

för omgivningen ska uppkomma. ”(s.15). Jag opponerar mig mot ovanstående skrivning i citaten. 

Detaljplanens skrivning skyddar inte skogsmarken tillräckligt. Det går inte att bevara skogsmark och 

samtidigt bygga vägar m.m. Strax ovanför ovanstående citat på sidan 15 står att ”marken ska lämnas i allt 

väsentligt orörd” (s.15). Hur ska man kunna lämna marken orörd när vägarna som planeras kräver 7 

meters bredd. ”Området för gatorna görs 7 meter breda, därav görs en körbana på ca 3,5 meter.” (s.17) 

 

Jag opponerar mig mot att man när man läser detaljplanen luras tro att de flesta husen ska bli 

fritidsboenden. Så är det inte. ”Planområdet är utpekat i den fördjupade översiktsplanen som ett område 

som kan utvecklas med olika typer av bebyggelse för uthyrning eller permanentboende.” (s.9).  
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Alla husen kan alltså bli permanentboenden. ”Avsikten i detta område är att ge möjligheter för utbyggnad 

av bostads- och/eller fritidshus.” (s.11). Även ovanstående citat anger att det kan bli 23 

permanentboenden. ”Det krävs inte bygglov om någon bosätter (sic) sig permanent i fritidshus.” (s.15). 

Också ovanstående citat anger att det kan bli 23 permanentboenden 

 

”Skälet är att det inte är ett kommunalt intresse att förvalta allmän platsmark för den planerade 

bebyggelsen som främst kommer att vara för fritidsändamål och genomförs som en privat exploatering.” 

(s.20). Ovanstående citat blir helt obegripligt. Kommunen frånsäger sig ansvar tycker jag. Det kan bli 23 

permanenta boenden av föreliggande detaljplan och kommunen inser inte det utan skriver lite slarvigt att 

bebyggelsen främst kommer att användas för fritidsändamål.  

 

Jag opponerar mig mot detaljplanens beskrivning av hotade växtarter. ”Vid framtida åtgärder i området 

ska särskilda utredningar om hotade växtarter göras.” (s.10). Vad menas med denna skrivning? Måste 

man inte göra utredningar innan man kan fastslå en detaljplan? ”Den fridlysta arten mattlummer 

(Lycopodium clavatum) förekommer.”(s13). Jag kan området och vet att det finns gott om mattlummer. 

Förekomsten av mattlummer är inte korrekt beskriven. ”Området för gatorna görs 7 meter breda, därav 

görs en körbana på ca 3,5 meter.” (s.17). 

 

Jag opponerar mig mot detaljplanens infiltrationsbäddsanläggning som man i den nya detaljplanen vill 

anlägga i ett område som har förbindelse med Nissan. Det är starkt olämpligt. Länsstyrelsen beslutade 

att överpröva kommunens beslut med anledning av risken för att bebyggelsen i den antagna detaljplanen 

skulle bli olämplig i samband med människors säkerhet och hälsa. Jag finner inte att föreliggande 

detaljplans infiltrationsbäddssystem är bättre. Den nya detaljplanen kommer inte med något nytt. Den 

nya detaljplanens förslag är lika olämpligt i samband med människors säkerhet och hälsa. 

 

 

Kommentar: 

Högsta uppmätta vattenstånd (1970) var 159,0 m ö.h. (RH 2000). Vid ett hundraårsregn kommer möjligen en 

mindre del av några tomter att svämmas över närmast sjön (sannolikheten för ett 100 års regn beräknas vara 

63 %). Risken att allmänhetens tillgänglighet till strandområdet begränsas är därmed mycket liten. 

 

Detaljplanen berör ett område som är utpekat i både den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet samt i 

LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 

översiktsplanen. I båda dessa styrdokument har detaljplanen stöd för den planerade användningen. Se avsnittet 

”Tidigare ställningstaganden” för vidare beskrivning. 

 

Bestämmelser om att marken ska lämnas i allt väsentligt orörd gäller endast för kvartersmark med beteckningen 

n1. Bestämmelser om att marklov krävs för trädfällning gäller endast för kvartersmark med beteckningen n2.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett område för friluftsbebyggelse, friluftsliv och ett mindre antal 

permanentbostäder. Detaljplanen kan inte reglera vilken boendeform som tillåts i området. Planens tänkbara 

effekter har utgått ifrån att hela området kan byggas ut med permanentbostäder. 

 

Gislaveds kommun är inte huvudman för allmän platsmark och ansvarar inte för utbyggnad och underhåll av 

allmänna platser. Inom planområdet är det enskilt huvudmannaskap. Skälet är att det inte är ett kommunalt 

intresse att förvalta allmän platsmark eftersom det är en privat exploatering. 

 

Kommunen har genomfört en naturvärdesinventering och efter samrådsskedet anpassades planförslaget med 

hänsyn till resultatet av inventeringen, se avsnittet ”Mark och vegetation” för vidare beskrivning. 

 

I genomförd översiktlig VA-utredning har markförhållandena på platsen för spillvattenhantering undersökts för att 

säkerställa områdets lämplighet för en markbaserad avloppsrening. 
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25. D E Vik 1:9 

På vems initiativ utpekades Viks strandområde som lämpligt LIS-område? Var markägaren inblandad? Att 

stränderna öppnas mer för allmänheten är en lögn. Min båt som i 38 år legat i strandområdet måste bort 

på markägarens order. Markägaren/exploatören beklagar sig att det kommer för många badgäster. Han 

är inte intresserad av att öppna stranden för allmänheten.  Hans intresse är bara lyxvillor. Att börja 

bygga just i strandområdet är bara av ekonomiska skäl då markägaren/exploatören ser en möjlighet att 

tjäna mest pengar. Varför görs det ingen Miljökonsekvensbeskrivning? Vid besök på Viks strandområde 

har jag sett att markägaren/exploatören gallrat mer än 50 % av trädbeståndet och dessutom redan 

avverkat alla träd på de planerade vägarna. Hur kan han avverka för de planerade vägarna då planen Viks 

strand upphävts av Länsstyrelsen 12 oktober 2015. Det finns alltså ingen plan nu. Med andra ord, var är 

markägarens känsla för naturen i området? I Detaljplanen beskrivs utförligt hur varsamt man ska gå fram i 

området. Kommunen måste förstå att Detaljplanen för Viks strandområde Vik 1:58 och planen med 

fritidshus (2st) utefter Vikaresjön hör ihop och attackerar strandskyddets syften och exploaterar bort 

Vikaresjöns attraktivitet. Det sista orörda strandområdet i Vik blir katastrofalt förstört. Denna LIS-

planen har bara en förankring i Vik och det är inkomster för markägaren/exploatören. En LIS-plan ska 

vara förankrad i byns befolkning. En LIS-plan kan inte vara till för en persons ekonomiska intresse. 

Gislaveds kommun och Bygg-och Miljönämnd ni har omsorgsplikt. Gislaveds kommun och Bygg-och 

Miljönämnd ta ert ANSVAR. Jag kräver att ni beaktar alla mina synpunkter och frågor på allvar och ger 

mig utförliga och ärliga svar. 

 

 

Kommentar: 

Detaljplanen behandlar inte de ställningstaganden som finns med i LIS-planen och som antagits av 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunen har genomfört en behovsbedömning och planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan 

och det har därför inte upprättats en miljökonsekvensbeskrivning (se planbeskrivningen). 

 

Detaljplanen reglerar ej åtgärder som sker inom fastigheten innan förslaget till detaljplan har vunnit laga kraft. 

 

Detaljplanen berör ett område som är utpekat i både den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet samt i 

LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 

översiktsplanen. I båda dessa styrdokument har detaljplanen stöd för den planerade användningen. Se avsnittet 

”Tidigare ställningstaganden” för vidare beskrivning. 

 

 

26. T Å & A S Vik 1:80 

Jämte den tänkta infiltrationen ligger en åker. Denna åker är väldigt blöt i delen närmast den tänkta 

infiltrationen och dräneras därför. Vattnet från denna dränering rinner ned i Viksjön. Föreligger det inte 

risk att ämnen från infiltrationen kommer att dras med ned till Viksjön? Är platsen för infiltrationen 

genomtänkt och tillräckligt analyserad? Dräneringsvattnet rinner ut i nära anslutning till stranden. Hur 

attraktiv kommer stranden att bli? 

 

Kommentar: 

För att säkerställa att området är lämpligt för en markbaserad avloppsrening, t.ex. en infiltrationsbädd, har 

markförhållandena på platsen undersökts. Se bilaga ”Översiktlig VA-utredning för Viks Strand” för vidare 

beskrivning. Att inrätta en anordning för omhändertagande av avloppsvatten är en åtgärd som är tillståndspliktig. 

Detta sker genom att en ansökan om att inrätta avlopp skickas in till bygg- och miljöförvaltningen för prövning 

innan beslut om tillstånd ges. 
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27. O M & M M 

Byn Vik invid Vikaresjön har ett vackert strandområde och en mycket fin badplats. Detta bad och detta 

område med 100 meter strandskydd tycker vi, som känner platsen, är mycket olämpligt att bebygga. Vi 

anser att även kommande generationer som bor i och omkring Vik ska få möjlighet att nyttja detta 

sjönära rekreationsområde och bad i naturlig miljö. Vi blev först mycket förvånade över att Gislaveds 

kommun hade för avsikt att låta en privatperson bygga sina villor direkt ovanför stranden och fylla 

strandskyddat område med stora stugor, vägar och div. annat. Senare förstod vi att många av dom som 

jobbat med ärendet och beslutat om det inte hade vetskap om att detta var ett friluftsområde, för Vik 

med omgivning, samt ett allmänt bad utmärkt på kartan. När bybor och omkringboende nu informerat 

om detta hade vi hoppats att ansvariga på kommunen skulle välja att göra på ett annat sätt. Med 

besvikelse mottog vi nu efter länsstyrelsens avslag ännu ett granskningsärende där man drev vidare att 

bebygga och därigenom privatisera stranden, fast man döljer privatiseringen med ord som 

”tillgängliggör”. Bryggor och annan anläggning kommer ju aldrig vara allmänheten till godo! Tyvärr måste 

vi medge att vi redan hört att stranden anses ska vara ”högst privat” vilket vi tycker, är tråkigt, då den 

över generationer använts av alla. Det är vår åsikt att det är fel av Gislaveds kommun att låta någon 

bosätta sig direkt intill badstranden i Vik tillika att bebygga det strandskyddade området utmed sjön. Vik 

behöver sitt friluftsområde vid sjön och sin badstrand! Att låta någon bosätta sig där innebär att man i 

praktiken privatiserar badet och friluftsområdet. Oavsett om kommunen avser att man ska få gå dit så 

kommer man i praktiken inte känna sig bekväm med det, i all synnerhet inte på sikt. Det blir som i 

Isabergs stugby, visst ligger husen i naturen och visst finns det vägar och visst finns det bad, men det 

kommer bli ett tillrättalagt område för en mindre krets av människor som bor där tillfälligt eller 

permanent. Man badar inte utanför någons vardagsrumsfönster! Att låta några få ta del av ett 

friluftsområde och bad och få bosätta sig där är ett rån för alla kommande generationer, det är fel och vi 

vill värna om framtida generationers rätt att få njuta och nyttja det strandnära friluftslivet och 

friluftsbadet som funnits i byn i generationer. Det går aldrig att rätta till ett sådant misstag! Förslaget 

leder till att man avskaffar hela meningen med strandskyddet och allemansrätten här vid Viks bad och 

rekreationsområde i naturlig miljö. Även alla som får bygga här snuvas ju på det fina naturområdet vid 

sjön, det blir ju sönderbyggt. Kvart blir en sjöutsikt från balkongen för några få, istället för ett område 

som idag tjänar många. 

 

Nu har vi sett avverkning här i steg. Redan innan beslut är fattade så avverkas det för vägar! Som vi 

förvarnat om har man tunnat ut skogen så privata vägar från husen ska leda till badet samt att man 

tunnar ut skogen ner mot stranden. Vi har påpekat att vi inte hittar något i planen som kräver att 

naturen ska lämnas helt orörd som utlovats byborna. (Förutom på, tomterna som utgör en mindre yta 

och där stor del kommer avverkas för husen). Man skulle inte alls få röra marken, buskage och 

vegetation, men vi hittar ingenting i planen som skyddar badstranden och strandområdet och Natur mot 

detta. Därmed slås alla rekreation i naturlig miljö ut, man ska promenera i ett kvarter. Att släcka ut ett 

friluftsområde och friluftsbad på detta sätt, trodde vi inte kunde hända i vårt land där vi har 

strandskyddet och allemansrätten. Vi önskar att kommunen lyssnar på oss och ändrar i denna allt för 

omfattande plan och begär att man beslutar att lägga ner den helt.  

 

Sjöns stränder är redan bebyggda och skövlade långa sträckor. Området vid Viks strand behöver bevaras 

helt i sin naturliga miljö för att djur, natur och människa ska kunna leva i området. Viksjön har fått nog! 

Avslå projektet Viks strand! Vi försöker ta vårt ansvar och informera er så gott vi kan! Det är inte rätt 

att råna byn Vik på detta område, det är inte rätt att ytterligare störa naturen vid Viksjön. Det finns inget 

allmänt intresse av denna stugby, inget behov. De boendealternativ som finns redan idag har låg 

beläggningsgrad och stora strandområden har redan skövlats vid Viksjön för att alla möjliga eleganta 

boenden ska kunna komma till stånd, allt från lägenheter till hus till fritidsboende, det är ett stenkast dit. 

Detta område kommer täcka behovet av boende vid sjön över långliga tider. Projektet utvecklar inte 

landsbygden, det avvecklar landsbygden. OM det skulle kunna anses att det behövs fler boenden än de 

redan planerat, 150-200, vid sjön och om man mot all förmodan skulle anse att Viksjön kan uppbära än 

mer boenden utan att djur och natur tar skada så har exploatören mark på annan plats utmed Viksjön. 

Där finns redan stugor som stör det rörliga friluftslivet, djur och natur samt den viktiga strandlinjen. 

Tomter som med tiden fått strandskyddet att upphöra och därmed blivit helt privata! Vi befarar att 

samma sak kan ske här över tid. Då kan hellre en stugby planeras in där istället.  
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Om man nu godtar ett förhandsbesked om bygglov försvåras möjligheterna något att utveckla en stugby 

där istället. Där kommer under snar framtid att dras fram ett kommunalt VA, vilket skulle vara 

fördelaktigt och passa bra vid nybyggnation av stugby där andra hus redan finns. Med anledning av detta 

vill vi säga nej till besked om att få bygga villor på de två tomterna, så man kan överväga bästa alternativet 

runt Viksjön utan att skövla och störa och förstöra ytterligare viktig natur på strandskyddat område i 

strandlinjen. 

 

Om kommunen trots vår viktiga information går vidare med planen vill vi önska att man gör en 

geohydrologisk undersökning samt utreder hur vattenflödet går i vattenådrorna, för att göra minsta 

möjliga skada i byn för framtiden, med den stora infiltrationsanläggningen. Vad vi känner till överlever 

bakterier i spillvattnet 60 dagar, virus längre än så. Mediciner hör man mkt om hur dem passerar 

avloppsystem och hamnar i dricksvatten och sjöar. Det finns en del gammal kunskap om detta med vart 

vattnet kommer ifrån men den behöver kanske uppdateras. Även om vissa fastigheter kan försörjas 

genom ledning idag är det inte alls självklart att så alltid blir fallet. Väldigt gott och fint vatten som finns i 

Vik är viktigt att det inte blir förstört. Även om man kan anse att ett par hundra meter är betryggande 

avstånd så går ju källådror långa vägar, och de transporterar vattnet snabbt. Infiltrationsanläggningen finns 

i ett mycket vattenrikt område, med mossmark och en mindre kulle som en av flera höjder, åsar i 

området. Det finns en hel del berg, på vissa ställen är det i dagen.  

 

Kommunen har lovat att naturen ska vara orörd! Badet ska vara ostört och avskilt! Byborna har utlovats 

att strandpromenaden ska vara ostörd, och att husen i stort inte ska synas mellan all vegetation varken 

från vattnet eller från land. SÅ naturnära ska det vara att det inte kommer synas har byborna utlovats. Ju 

mer vi tänker på detta desto mer förstår vi att så kommer inte fallet bli, förändringsprocessen med 

avverkning och gallring har pågått en tid. Planarbetet från början var den privata exploatörens privata 

planläggare som gjorde, där allt maximerades, kanske om kommunen själv fått planlägga från grunden att 

allt skulle vara annorlunda.  

 

Ta inte detta vackra betydelsefulla område från oss idag och från kommande generationer. Det är ett 

allvarligt misstag som aldrig kommer att gå att rätta till. Vi hoppas att varje enskild tjänsteman och varje 

enskild politiker står upp för dessa viktiga värden ute i byarna på landsbygden! Stugbyar får byggas på 

plats där det redan finns stugor! (sydvästra sjön). Rädda Viks strand för alla kommande generationer. Vi 

vidhåller alla de synpunkter som tidigare lämnats av oss som vill behålla ett orört strandområde och bad 

i Vik, vi vill att de beaktas och besvaras. Tidigare synpunkter från oss kvarstår. 

 

Kommentar: 

Detaljplanen berör ett område som är utpekat i både den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet samt i 

LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 

översiktsplanen. I båda dessa styrdokument har detaljplanen stöd för den planerade användningen. Se avsnittet 

”Tidigare ställningstaganden” för vidare beskrivning. 

 

En översiktlig VA-utredning har genomförts för att undersöka markförhållandena på platsen och säkerställa 

områdets lämplighet för en markbaserad avloppsrening med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Att 

inrätta en anordning för omhändertagande av avloppsvatten är en åtgärd som är tillståndspliktig. Detta sker 

genom att en ansökan om att inrätta avlopp skickas in till bygg- och miljöförvaltningen för prövning innan beslut 

om tillstånd ges. 
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Sammanfattning av förändringar efter granskningstiden  

 
 

 Beteckningen ”g” har tagits bort från de områden som utgörs av allmän platsmark i 

plankartan. 

 

 

 

 

 

Fredrik Ingstorp Sven Hedlund 

Planarkitekt  Stadsarkitekt 
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Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik I :58 i Hestra 

Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att möjliggöra ett område för permanentbostäder. 
fritidsbebyggelse samt serviceanläggningar på naturlika tomter. Användningen 
är i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet 
(KF 2012-12-13) som gjordes av Gislaved och Gnosjö kommun. samt planen 
för "Landsbygdsutveckling i strandnära läge" (KF 2014-02-27). 

Bygg- och miljönämnden beslutade den II juni 2014 att förslag till detaljplan för 
fastigheten Viks strand. del av fastigheten Vik I :58 skulle skickas ut på 
samrådsremiss. Utifrån yttranden som inkommit under denna tid upprättades 
en samrådsredogörelse och planförslaget reviderades. 

Den 22 januari beslutade bygg- och miljönämnden att låta ställa ut förslag till 
detaljplan för granskning. Myndigheter. sakägare och berörda informerades 
skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget 
till detaljplan fanns utställd för granskning under tiden 2 februari till den 23 
februari 2015. 

Den I juni 2015 antog kommunfullmäktige detaljplanen. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län valde att överpröva planen med skälet att förutsättningarna för 
att lösa vatten- och avloppsfrågan lokalt inom planområdet inte var tillräckligt 
utrett. Den 12 oktober 2015 beslutade länsstyrelsen att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. 

Planförslaget kompletterades med en översiktlig VA-utredning för att redovisa 
möjligheterna att lösa vatten och avlopp inom planområdet. Den 17 december 
2015 beslutade bygg- och miljönämnden att låta ställa ut förslag till detaljplan 
för granskning igen. Myndigheter. sakägare och berörda informerades skriftligen 
och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget till 
detaljplan har funnits utställt för granskning under tiden 18 januari till den 22 
februari 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Utlåtande 
Planbeskrivning - Antagandehandling mars 2016 
Plankarta - Antagandehandling mars 2016 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget 

att godkänna detaljplaneförslaget 

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva strandskyddet enligt detaljplanen 
samt att anta Detaljplan för Viks strand. del av fastigheten Vik I :58 i 
Hestra 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



Normalt planförfarande 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
mars 2016

ANTAGANDEHANDLINGAR

Planens beteckning  -
Antagen av KF  -
Vunnit Laga kraft  -
Genomförandetiden slut -

Förslag till 
Detaljplan för Viks strand
del av fastigheten Vik 1:58
i Hestra
Gislaveds kommun, Jönköpings län



SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
Normalt planförfarande

UPPDRAG
Framtagandet av detaljplaner regleras i plan- och bygglagen.
På ansökan från t.ex. fastighetsägare eller beställning från 
kommunstyrelsen beslutar bygg- och miljönämnden att 
detaljplan skall arbetas fram.

SAMRÅDS-
REMISS

Den första planskissen utarbetas. Den sänds till berörda 
fastighetsägare,  länsstyrelsen, kommunala myndigheter och 
sammanslutningar som har väsentligt intresse av förslaget. 
Annonsering sker i lokala dagstidningar. Förslaget ställs ut i 
kommunhuset och lokalt på t.ex. bibliotek. Ett samrådsmöte 
anordnas.

Antagandet anslås på kommunens anslagstavla. De som 
senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter 
som inte har blivit tillgodosedda underrättas med brev. Dessa 
har tre veckor på sig att överklaga kommunens beslut till 
Länsstyrelsen. Överklagan skickas till Gislaveds kommun, 
kommunstyrelsen 332 80 Gislaved. 

ÖVERKLAGANDE

Beslutet om antagande vinner laga kraft när tiden för 
överklagande har gått ut och ingen valt att överklaga planen. 
Länsstyrelsen kan på eget initiativ pröva och upphäva 
beslutet. Om planen överprövas vinner planen laga kraft först 
då ärendena är avgjorda och planen godkänd.

LAGA KRAFT

De synpunkter som framförts sammanställs i en samråds-
redogörelse. Förslaget bearbetas med utgångspunkt från 
remissvaren.

SAMRÅDS-
REDOGÖRELSE

Det nya förslaget ställs ut för granskning. Annonsering 
sker i lokala dagstidningar. Berörda underrättas med brev. 
Granskningstiden är normalt 3 veckor. Under tiden kan 
anmärkningar framföras skriftligen till Gislaveds kommun, 
bygg- och miljönämnden 332 80 Gislaved. Dessa redovisas 
i ett utlåtande som efter granskningstiden skickas till de som 
inte fått sina anmärkningar tillgodosedda.

GRANSKNING

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller av bygg- och 
miljönämnden.ANTAGANDE

Se mer på Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/



3 (29)
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Handlingar      

Sammanfattning     

Planbeskrivning     
 Planens syfte och huvuddrag   
 Plandata     
 Tidigare ställningstaganden
 Förutsättningar, Förändringar och Konsekvenser 
 Hälsa och Säkerhet    
 Genomförandefrågor 
 Organisatoriska frågor
 Tekniska frågor    
 Ekonomiska frågor   
 Fastighetsrättsliga frågor   
 Medverkande tjänstemän   

Behovsbedömning 

Bilagor 
 Checklista behovsbedömning   
 Beskrivning av naturvärden
 Översiktlig VA-utredning
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Planområdets läge

Norr

HANDLINGAR

• Planbeskrivning
• Behovsbedömning
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser

VIK

HESTRA 

Gislaveds kommun
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SAMMANFATTNING

Syftet med planen är att möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och ett mindre 
antal permanentbostäder i Vik vid Vikaresjön och görs på initiativ från markägaren. Användningen 
är i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet (2012), som gjordes av 
Gislaved och Gnosjö kommun, samt planen för ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (LIS 
2014).

Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark. Exploatörens 
intentioner för området är att fritidsbebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk standard med 
enhetlig utformning gällande valet av material och storleken på husen.

I området kring Isaberg och Vik finns attraktiva verksamheter som bland annat Isabergs golfbana, 
Isabergs skidanläggning och kanotleden längs Nissan. Här finns också kvalitéer så som sjöar 
och en vacker natur som lockar både turister och boende. Det är därför viktigt att naturen inom 
planområdet bevaras så långt det är möjligt och att byggnader och andra anläggningar anpassas 
och utförs med stor hänsyn till naturen.

© Michael Sodeau Partnership & Studio Sophia Wood 2010
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Befintlig markanvändning

Credits not available.

december 17, 20142.Tätort
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PLANBESKRIVNING

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att planera ett område för fritidsbebyggelse och friluftsliv på del av 
fastigheten Vik 1:58. Även ett mindre antal permanenthus föreslås.

PLANDATA
Läge och areal

Planområdet är beläget i Vik vid Vikaresjön och omfattar ca 10 ha.

Markägoförhållanden
Planområdet utgörs av del av fastigheten Vik 1:58 och ägs av en privat markägare.

Detaljplan för
Viks strand
del av fastigheten Vik 1:58
i Hestra
Gislaveds kommun, Jönköpings län

Credits not available.
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Utvecklingside
������������������������������������������������������������������-
ternativ. De föreslagna områdena ligger inom det utökade strandskyd-
det. Två av områdena är lokaliserade på tidigare utbrutna grustäkter. 
Strandudden är detaljplanelagd för bostäder De olika områdena riktas 
till olika målgrupper. Hestravikens värdshus blir ett nav i området. Ge-
nom att knyta ihop östra och västra sidan med en gång- och cykelväg 
genom att utnyttja den konstruktionen på järnvägsbron kommer ett 
sammanhållet område att skapas.
Badplatsen kommer att ligga centralt i området och utvecklas med 
lekattraktioner och serviceanläggningar.
�����������������������������������������������������������������-
planeområde.

Strategier: 
- Markerade områden kan utvecklas med olika typer av bebyggelse för ut-

hyrning eller permanentboende; Strandudden (vid Viksjön), Vik stugom-
råde (öster i byn), Vik stugområde ( väster i byn), Vik övernattningsstugor/
vandrarhemsområde(vid Algustorpasjön), Lillesjöns stugområde. Detaljplan-
läggning krävs.

- Gång- och cykelväg från Nissafors till Hestraviken med en bro i anslutning 
till järnvägsbron utreds.

- Hestravikens konferensanläggning ges möjlighet till utveckling inom närom-
rådet. Detaljplanläggning krävs.

- En utvecklingskiss för den kommunala badplatsen i Nissafors tas fram.

Utvecklingsområde
Vik

Skyddsområden och restriktionsområden

Natura 2000

Riksintresse

Riksintresse
En del av Ettö är utpekat som riksintresse för na-
turvård. Isaberg/Ranneboområdet är riksintresse 
för friluftsliv. Ranneboområdet är ett ostört vild-
marksområde med skogar sjöar och relativt lite 
bebyggelse. Isaberg är centrum för det anlägg-
ningsbundna friluftslivet. 

Kust till kustbanan är utpekad som riksintresse för 
järnväg och riksväg 26 är riksintresse för vägar.

Natura 2000 
Ettö utgörs av ett sanddelta som formats av Nissan 
vid utloppet i Svartevik. Floran är rik med bl a 
slåttergubbe, svinrot och jungfrulin. (Del av om-
rådet är också riksintresse). 

Förklaring
Riksintressen är områden som är värdefulla från 
nationell synpunkt och de väger tyngre än lokala 
allmänna intressen i den fysiska planeringen och att 
områdets värde eller inte påtagligt får skadas.

Förklaring
Områden som ingår i Natura 2000 ska, enligt EU:s 
direktiv om bevarande av vilda djur och växter och 
direktiv om bevarande av vilda fåglar, ges ett sådant 
skydd att områdets värden inte skadas av åtgärder 
eller verksamheter inom eller i anslutning till området.

Idéskiss stuga Vik

Idéskiss cykelväg under 
järvnvägsbron.

Strandudden, Nissafors.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplaner

Fördjupad översiktsplan för Isabergsområdet (KF 2012-12-13)

Planområdet ingår som en del i kommunens fördjupade översiktsplan för Isabergsområdet. I 
FÖPen beskrivs Vik som en sammanhållen jordbruksby med permanentbebyggelse i anslutning 
till Viksjön. Här finns idag en kanotrastplats som ingår i området för detaljplanen.

Planområdet är utpekat i den fördjupade översiktsplanen som ett område som kan utvecklas 
med olika typer av bebyggelse för uthyrning eller permanentboende. 

Utvecklingsområde Vik

Utdrag ur kommunens fördjupade 
översiktsplan för Isabergsområdet

Planområde
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Som komplement till anläggningarna på Isaberg skapas flera boendealternativ. Det utpekade 
området ligger inom det utökade strandskyddet (har ändrats till 100 meter efter det att den 
fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet antogs). Planområdet är ett av två utpekade 
områden som är lokaliserade på tidigare utbrutna grustäkter. Planområdet är tänkt att ingå som 
en del i utvecklingen för området i den fördjupade översiktplanen där Hestravikens värdshus 
blir ett nav i området. Genom att knyta ihop östra och västra sidan med en gång- och cykelväg 
genom att uttnyttja konstruktionen på järnvägsbron kommer ett sammanhållet område skapas.

Vikaresjön har 100 meter strandskydd. Hela området som behandlas i den fördjupade 
översiktsplanen betraktas som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära områden), 
eftersom detta är ett landsbygdsområde där en hållbar näringslivsutveckling kan garanteras. 
Det innebär dock inte att alla delar av de strandskyddade områdena ska göras tillgängliga 
för byggande. Men inom de strandskyddade områdena ska det finnas möjlighet att lokalisera 
vattenanknutna anläggningar som bidrar till förbättringar för det rörliga friluftslivet och turismen. 
Vid varje lokalisering ska hänsyn tas till de biologiska värdena.

Planområdet är markerat i den fördjupade översiktplanen som ett område som kan bebyggas av 
stugor efter detaljplaneläggning.

Inom strandskyddade områden ska övernattningsplatser för kanoting, campingplatser, 
fiskeplatser, bastuanläggningar, vandringsleder, bryggor och andra vattenanknutna anläggningar 
kunna tillskapas. Eventuella skyddszoner för vissa häckande fågelarter bör utredas.
De områden i den fördjupade översiktplanen som är utpekade stugbyar ska kunna lokaliseras 
inom strandskyddat område.

Övriga planer, program och kommunala beslut

Landsbygdsutveckling i strandnära läge i Gislaveds kommun (KF 2014-02-27)

Områdesbeskrivning

Området består av skogsmark i en sluttning ner mot Vikaresjön. Vegetationen utgörs av till 
största delen av barrskog mestadels tall, men i områden finns ungskog med en större lövandel. 
En badplats finns direkt väster om området. Vid framtida åtgärder i området ska särskilda 
utredningar om hotade växtarter göras. Inom området finns också en rastplats för kanotled 
Nissan. Området ingår i fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet. Fisket är upplåtet 
genom Nissansjöarnas FVOF (Fiskevårdsområdesförening). Området ligger med omedelbar 
närhet till Isabergsanläggningarna och Hestravikens konferensanläggning samt väg 151 och väg 
26. Hastighetsbegränsning för motorbåtstrafik gäller på Vikaresjön.



11 (29)

Antagandehandlingar  - Viks strand del av fastigheten Vik 1:58

Områdets tänkta utveckling
Området utgör en del i den utvecklingsplan för hela Isabergsområdet som har tagits fram i form 
av en fördjupning av översiktplanen. Särskilda områden för bebyggelse har reserverats i planen. 
Avsikten i detta område är att ge möjligheter för utbyggnad av bostads- och /eller fritidshus. 
Läget gör att det bildar ett sammanhang med befintlig bebyggelse och verksamheter i området. 
Detaljplan inklusive naturvärdesbedömmning ska upprättas. En utveckling av området gynnar 
Isabergsanläggningarna och Hestravikens konferensanläggning samt stärker underlaget för 
både befintlig service och skapar underlag för nyetableringar. En ökning av befolkningen stärker 
underlaget för den kommunala och kommersiella servicen i Hestra tätort. Ökad bebyggelse 
skapar ett bättre underlag för att ekonomiskt kunna förbättra VA-förhållandena, kompletterar 
befintliga anläggningar i Isabergsområdet och Hestraviken samt förbättrar underlag för servicen i 
Hestra och Nissafors (Gnosjö kommun).

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten:
God ekologisk status till 2015 och god kemisk ytvattenstatus 2015, med undantag för kadmium 
och kadmiumföreningar fram till år 2021.

Detaljplaner
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt.
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Strandskydd
För Vikaresjön gäller 100 meter strandskydd. Planens genomförande förutsätter ett upphävande 
av strandskyddet inom planområdet. I plankartan finns en administrativ bestämmelse om 
upphävande av strandskyddet inom vissa delar av planområdet. Det särskilda skälet till 
strandskyddets upphävande är att detaljplanens anses bidra till en utveckling av landsbygden, 
Miljöbalken (1998:808) 7 kap 18 d §;

”Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, 
anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka 
en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset 

eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532)”. 

Området finns utpekat i kommunens LIS-plan och dess läge gör att det bildar ett sammanhang 
med befintlig bebyggelse och de verksamheter som finns i området. En utveckling av området 
förväntas gynna Isabergsanläggningarna och Hestravikens konferensanläggning samt stärka 
underlaget för både befintlig service och skapa underlag för nyetableringar. Ökad bebyggelse 
skapar ett bättre underlag för att ekonomiskt kunna förbättra VA-förhållandena och komplettera 
befintliga anläggningar i Isabergsområdet och Hestraviken.

Övriga skäl till upphävandet är:
Friluftsbadets tillgänglighet ökas genom att den befintliga körvägen som idag är privat görs 
till gata, allmän plats och en parkeringsplats anläggs även den på allmän plats. Idag sätter 
terrängkörningskungörelsen stopp för parkering i skogen. Vägen är i dagsläget privat och 
allmänheten har ingen rätt att köra på den. Genom att vägen görs om till allmän plats ökar 
tillgängligheten för allmänheten. 

För att möjliggöra planens syfte upphävs strandskyddet endast inom kvartersmark, gator, vägar, 
p-platser samt vattenområde markerat med W i plankartan. Detta innebär att det fortfarande 
råder strandskydd inom stora delar av området. För att säkeställa fri passage för allmänheten 
längs med strandlinjen gäller fortfarande minst 20 meter strandskydd.

Genom de anläggningar som planeras att anläggas i en del av strandzonen kommer ett 
stort antal människor ges tillfälle att vistas vid och på sjön och utöva friluftsaktiviteter som att 
fiska, grilla, bada, basta, kanota, nyttja bryggor m.m. Området utefter sjön kommer att vara 
allemansrättsligt tillgängligt. Jämfört med idag kommer tillgängligheten att öka tack vare körväg, 
gångstigar, bryggor m.m. Fri passage för allmänheten säkerställs. En gångstig kommer att 
anläggas utmed vattnet. 

Credits not available.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur

Mark och vegetation
Marken utgörs av för trakten mager skogsmark. Stora delar av planområdet har tidigare utnyttjats 
som grustäkt. Marken är mycket kuperad. Naturvärdena har inventerats och bedömts under 
samrådstiden av kommunens biolog. Skogen utgörs av för området typisk produktionsskog 
dominerad av tall och gran i olika bestånd och åldersklasser. Enstaka naturvårdsträd i form 
av exempelvis ekar och björkar har sparats vid avverkning. Den fridlysta arten mattlummer 
(Lycopodium clavatum) förekommer. 

Mitt i området finns en knappt 1 ha stor före detta grustäkt som är glest bevuxen med tall. 
Den högsta punkten i området är tallhedsartad med lavar och berg i dagen. Den biologiska 
mångfalden i Vikaresjön är inte särskilt hög men sjön hyser vissa raritetsvärden och sammantaget 
har sjön en mycket hög biologisk funktion. 

Inga landknutna natur- eller kulturmiljövärden finns sedan tidigare dokumenterade inom 
planområdet med undantag för den skyddsvärda björken och en fridlyst och rödlistad kärlväxt. 
De högsta biologiska värdena finns förmodligen i strandzonen där mångfalden av arter är 
betydligt större än i skogsmarken. Strandzonen bör därför i möjligaste mån undantas från 
exploatering. Naturinventeringen redovisas i sin helhet i bilaga 2.

Bebyggelseområdets utformning har anpassats och minskats med hänsyn till resultatet av 
inventeringen. Således har huvuddelen av befintlig lummer undantagits från bebyggelse.

Strandzonen

Skogsmark i området Befintlig gångstig

Befintlig badstrand
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Geotekniska och hydrologiska förhållanden
Det har genomförts en geoteknisk undersökning av BGK (Gunnar Karlsson Bygg- och 
Geokonstruktioner AB, 2014-12-22). Utgående från utförda skruvborrningar och SGU 
jordartskarta konstateras det att jorden inom undersökt område består av isälvssediment. 

Marken är genomsläpplig varför regnvatten är enkelt att ta hand om. Vikaresjöns nivå har stora 
variationer. Normalvattenståndet i Vikaresjön ligger enligt grundkartan på ca 156,0 meter över 
havet. 28 april 1970 var högsta uppmätta vattenståndet 159,0 m ö. h (RH2000). Ett beräknat 
100 årsflöde ligger på 161,0 m ö. h (RH2000) och risken för att det ska inträffa inom 100 år är ca 
63%. Ingen bostadsbebyggelse kommer att lokaliseras under + 161,0 m ö. h.

Radon
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Vid 
sönderfallet sänder det ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Radon kan 
finnas i berggrunder, grundvatten och byggmaterial. 

Genomförd geoteknisk undersökning (2014-12-22) visar att marken i området utgörs av 
normalradonmark. Detta innebär i regel inga stora åtgärder för byggnaderna. Byggnader kan i 
regel utföras med gängse byggnadssätt. Vid plint- och krypgrundläggning späds markradon fort 
ut i luften under förutsättning att luftväxlingen är god och inte hindras av socklar eller snö. Om 
tätheten hos bottenbjälklaget och ventilationen i kryprummet ägnas litet speciell uppmärksamhet 
kommer detta troligen vara tillräckligt för att radondotterhalten inomhus skall vara under gällande 
nybyggnadsvärde.

Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns i marken inom planområdet.

Fornlämningar och kulturminnen
Inom planområdet finns inga kända eller registrerade fornlämningar och i samråd med 
länsantikvarien har konstaterats att inga vidare arkeologiska insatser krävs. Området berör inga 
kulturhistoriska miljöer.

Markanvändning inom naturområdet
Naturmarken i öster är till för att få en byggnadsfri zon mellan områdets bebyggelse och 
grannfastigheterna samt att förhålla den planerade bebyggelsen till den fridlysta lummern. För 
att den planerade bebyggelsen inte ska komma för nära badplatsen har naturområdet i söder 
planlagts och säkerställer allmänhetens tillgång till stranden. Naturmarken utgörs av allmän plats 
och är därför tillgänglig för allmänheten.

Credits not available.
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Bebyggelse

Friluftsområde
Öster om infartsvägen anläggs friluftsområden för tennisbanor, golfspel samt lekplats. I sydöst är 
ett friluftsområde planlagt där byggnader för bad- och båtlivets behov får uppföras.

Bostäder
Vid infarten till området föreslås 3 tomter för bostadsbebyggelse som är tänkta att användas 
för permanent boende. Byggnaderna kan uppföras i 2 våningar. Byggrätten är 25 % av 
fastighetsytan.

Övriga hus är tänkta för fritidsboende med hög standard. Det krävs inte bygglov om någon 
bostätter sig permanent i fritidshus. Exploatörens intentioner är att det ska ingå nyttjanderätt till 
Isabergs golfbana och skidanläggning när husen hyrs ut eller säljs. Även gemensamma båtar ska 
ingå i boendet. Avsikten är att de boende ska lockas till området genom att ha tillgång till ovan 
nämnda aktiviteter och närheten till Hestravikens Värdshus för måltider.

Husen kommer att byggas med minimala markarbeten. Avsikten är att husen i princip ska sänkas 
ner med kran på plintar och att marken ska lämnas i allt väsentligt orörd. Genom ett sådant 
förfarande blir skötsel av mark runt husen enkel i och med att marken är mager. Områdets 
karaktär av mager skogsmark kan bevaras. Denna enkla magra skogsmark är en naturtyp som 
är attraktiv för kommande boende i området. Principen för byggnationen visas på nedanstående 
bild. 

För att säkerställa att tomterna i allt väsentligt bevaras som skogsmark kommer avtal skrivas 
mellan exploatören och respektive fastighetsägare. Det finns även en planbestämmelse om 
utökad lovplikt för komplementbyggnader för att bevara skogsmarken så långt det är möjligt. 
Inom planområdet ska markering i terrängen för tomterna undvikas för att behålla karaktären av 
mager skogsmark. 

I detaljplanen finns även en bestämmelse om att marklov krävs för trädfällning för vissa delar 
av kvartersmarken. Marklovet får enligt 9 kap 38 § plan- och bygglagen (2010:900) villkoras 
med krav om återplantering om det behövs för att hålla tomten i vårdat skick eller för att inte 
betydande olägenheter för omgivningen ska uppkomma.

Ändrad lovplikt
Utökad bygglovsplikt gäller för Attefallsåtgärder och friggebodar. Bygglovsplikt införs på 
fastigheterna för bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap. 4 § p. 3 samt 9 kap. 4a § PBL 
(2010:900). Bygglovsplikten införs med stöd av 9 kap. 8 § första stycket 2a PBL (2010:900).

Motivet för utökad lovplikt är att särskild hänsyn måste tas till områdets karaktär. Genom 
utökad lovplikt tillmötesgår bestämmelserna i planen också exploatörens intentioner om varsam 
exploatering av området med anpassning till befintlig vegetation och topografi.

Princip för byggnation
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Vattenområden

Friluftsbad
Vattenområdet utanför den befintliga badstranden redovisas som friluftsbad, för att säkerställa 
allmänhetens tillgänglighet till badplatsen. 

Bryggor och badplats
Vattenområdet i sydöst redovisas som område för bad och bryggor. Här kan badbrygga och 
kanotbrygga anläggas. Eftersom vattenståndet varierar kommer sannolikt bryggorna att utföras 
som flytbryggor.

Övriga vattenområden
Övriga vattenområden redovisas som öppet vattenområde.

Gator och trafik

Gator

Förutsättningar
In- och utfarten till planområdet, som är den enda tillfarten till området, ansluter till vägen genom 
Vik. Vägen genom Vik är en enskild väg och förvaltas idag av Viks vägsamfällighet.

Vägen genom Vik ansluter till väg 26 i väst och väg 151 i öst. Väg 26 har en hastighetsbegräns-
ning på 70 km/h på den aktuella sträckan och väg 151 har 90 km/h. De båda korsningarna är 
vanliga trevägskorsningar utan vänstersvängfält. Vägen genom Vik har idag en hastighetsbe-
gränsning på 70 km/h med rekommenderade hastigheter på 30 km/h vid Hestraviken och 50 
km/h genom byn.

VIK Villanspark

Viksholm

Kullen

Forsvik

Nissa
n

V
äg

 2
6

Väg 151
Järnväg

Vikaresjön

Algustorpasjön

Konferens-
anläggning

Viks väg

Tjärdal

Förslag på framtida exploatering. De röda husen är exempel på nya hus och de grå är befintliga. En ny väg 
planeras genom området för den nya bebyggelsen söder om den befintliga vägen genom Vik.

Bef. väg genom Vik

Planområde
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Enligt Trafikverkets trafikräkning på väg 26 från år 2014, strax söder om infarten till Vik, visar att 
vägen trafikeras av ca 3750 fordon/årsmedeldygn. Väster om infarten från väg 151 visar Trafikver-
kets trafikräkning från 2013 att vägen trafikeras av ca 1830 fordon/årsmedeldygn. Det finns inga 
trafikmätningar för vägen genom Vik. För utfarten mot väg 151 antas trafikmängden vara större i 
dagsläget med hänsyn till konferensanläggningens verksamhet vid Hestravikens värdshus.

En permanentbostad kan antas generera 5,6 resor per årsmedeldygn och ett fritidshus omkring 
1 resa per årsmedeldygn. I dagsläget antas de 9 fastigheterna generera ca 50 fordonsrörelser/
dygn. Eftersom det saknas trafikmätning för vägen genom Vik är det oklart vilken riktningsfördel-
ning trafiken har till och från området. Ett antagande är att 50 % av trafikströmmarna till och från 
området går på varsitt håll.  Antagandet att 10-15 % av fordonen trafikerar under maxtimmen ger 
ca 6 fordon/maxtimme.  Antagandet att riktningsfördelningen under maxtimmen är 50 % i res-
pektive riktning ger 1 bil per 20 min i vardera riktningen.

Konsekvenser 
För att bedöma hur trafikmängderna i området kan antas förändras i och med att nya bostäder 
planeras har en trafikprognos för området tagits fram. Eftersom detaljplanen för Viks strand inte 
styr vilken form av boende som tillåts har tre scenarior tagits fram. Den första beräkningen har 
gjorts i enlighet med planens syfte, ca 3 permanentbostäder och 20 fritidsbostadshus. En be-
räkning bygger på att 50 % blir permanentbostäder och 50 % fritidshus. Det har även gjorts en 
beräkning för den utbyggnad som kan förväntas generera flest fordonsrörelser, vilket innebär att 
alla bostäder byggs som permanentbostäder. 

Scenario 1
(13 % permanentbostäder och 87 % fritidshus)
I framtiden om området blir fullt utbyggt enligt detaljplanen antas bostäderna i Vik generera ca 90 
fordonsrörelser/dygn. Trafikökning efter en utbyggnad enligt detaljplanen beräknas till ca 40 
fordon/dygn. Antagandet att 10-15 % av fordonen trafikerar under maxtimmen ger ca 5 fordon/
maxtimme. Antagandet att riktningsfördelningen under maxtimmen är 50 % i respektive riktning 
ger 1 bil per 24 min i vardera riktningen.

Scenario 2 
(50 % permanentbostäder och 50 % fritidshus)
I framtiden om området blir fullt utbyggt enligt detaljplanen antas bostäderna i Vik generera ca 
130 fordonsrörelser/dygn. Trafikökning efter en utbyggnad enligt detaljplanen beräknas till ca 80 
fordon/dygn. Antagandet att 10-15 % av fordonen trafikerar under maxtimmen ger ca 10 fordon/
maxtimme. Antagandet att riktningsfördelningen under maxtimmen är 50 % i respektive riktning 
ger 1 bil per 12 min i vardera riktningen.

Scenario 3 
(100 % permanentbostäder)
Om det i framtiden blir fullt utbyggt enligt detaljplanen antas bostäderna i Vik generera ca 180 
fordonsrörelser/dygn. Trafikökning efter en utbyggnad enligt detaljplanen beräknas till ca 130 
fordon/dygn. Antagandet att 10-15 % av fordonen trafikerar under maxtimmen ger ca 16 fordon/
maxtimme.  Antagandet att riktningsfördelningen under maxtimmen är 50 % i respektive riktning 
ger 1 bil per 7 min i vardera riktningen. 

Bedömning
Planens genomförande innebär en ökad trafikmängd på vägen genom Vik. Det scenario som ge-
nererar mest trafik är det tredje scenariot, som innebär en trafikökning på ca 130 fordonsrörelser/
dygn. 
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En trafikökning i samband med en utbyggnad i området kan innebära ett ökat slitage på det 
befintliga vägnätet. Påverkan på utfarterna mot väg 26 och väg 151 antas vara marginell och inga 
åtgärder anses nödvändiga.

Gatorna i området utformas med hänsyn till topografin. Den maximala lutningen blir ca 1:10 
- 1:12. Området för gatorna görs 7 meter breda, därav görs en körbana på ca 3,5 meter. 
Gatorna byggs genom att det schaktas in i slänterna. Fyllning ska undvikas eftersom det 
ger större påverkan på markens växtlighet. Gatorna ska utföras med bärighet som klarar av 
räddningstjänstens och renhållningens fordon. 

Parkering
En parkeringsplats byggs i området på allmän plats. Den kan användas av allmänhet såväl som 
boende i området. Den blir en tillgång för den allmänhet som åker till den befintliga badstranden 
för att bada. En handikappsparkering anläggs där stigen ner till den befintliga badstranden 
börjar. Övriga p-platser läggs i norra delen av planområdet  för att undvika onödig biltrafik långt 
in i området. Det finns även möjlighet att köra ner och vända vid befintligt kanotvindskydd för att 
lasta av packning m.m.

Gångstig
Det befintliga badstranden i söder är tillgänglig för allmänheten via en gångstig som ligger på 
allmän plats. En ny gångstig leds även mellan husen ner till området för bad- och båtliv.

Teknisk försörjning

Vatten, dagvatten och avlopp
Detaljplanen möjliggör ca 23 nya fastigheter för bostadsändamål. För att säkerställa vatten 
och avlopp för ny bebyggelse ska det upprättas gemensamhetsanläggningar. Om endast 
delar av planområdet exploateras kommer vatten och avlopp att behöva lösas genom lokala 
gemensamma lösningar. Enskilda VA-lösningar för varje fastighet är inte ett alternativ inom 
planområdet. 

Möjligheterna att lösa vatten och avlopp inom området har undersökts i en översiktlig VA-
utredning. För att undersöka tillgången på grundvatten samt kvaliteten genomfördes en 
provborrning i en punkt som ansetts vara en lämplig lokalisering för en brunn. Provtagningen 
visade att mängden vatten i området är mycket god, ca 36 000 lit/tim. Kvaliteten på vattnet i 
den borrade brunnen anses vara god. Turbiditeten var förhöjd i analyssvaret, vilket påpekades 
av laboratoriet. En anledning till detta kan vara att renspumpningen av brunnen inte gjordes 
tillräckligt länge. Analysen visar på något förhöjda värden av järn och färgtal, vilket även kan bero 
på den korta tiden för renspumpning. I övrigt verkar vattnet vara av bra kvalitet.

Hanteringen av spillvatten föreslås hanteras i planområdets nordvästra del där det bedöms finnas 
utrymme inom området natur, markerat med infiltration i plankartan, för gemensamma lösningar 
som t.ex. en infiltrationsbädd. En provgrop på 2 - 2,5 meter grävdes för att undersöka avståndet 
till grundvatten och berg. Varken grundvatten eller berg påträffades under undersökningen. 
För att undersöka om platsen är lämplig för hanteringen av spillvatten togs prover i marken. 
Provtagningen visade att marken är lämplig för en markbaserad avloppsrening.

Gemensamma VA-anläggningar och pumpstationer kan byggas på allmän platsmark. Vissa 
VA-anläggningar har i normalfallet ett skyddsavstånd mot vattendrag på 100 meter. Inom 
strandskyddat område (100 meter) kräver vissa åtgärder dispens.
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Om det byggs mer än ca 10 - 15 nya bostäder behöver kommunen ta under beaktande att 
upprätta ett verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Det finns möjlighet för ett 
verksamhetsområde att ansluta till befintliga anläggningar i Hestra eller Nissafors (Gnosjö 
kommun).

Den översiktliga VA-utredningen redovisas i sin helhet i bilaga 3.

Ledningar
Elförsörjning kommer att anordnas via befintlig transformator vid Hestraviken. Därifrån 
kommer kablar att grävas ner i vägarna i och till området. Inom planområdet finns ett område 
planlagt för en transformatorstation med följande bestämmelse ”minsta tillåtna avstånd mellan 
transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter”.

Energi
Husen kommer att värmas upp individuellt. Eventuellt kan fjärrvärme bli aktuellt via kulvert från 
Strandudden öster om Vikaresjön.

Avfall
Område för en gemensam anläggning för separering av avfall har placerats centralt i 
planområdet. Med denna gemensamma lösning slipper renhållningsfordon köra långt in i området 
samt att man håller nere hämtningskostnaderna. 

Elektronisk kommunikation
Det är viktigt med tillgång till IT-infrastruktur till området. Bredbandsutbyggnad pågår i 
kommunen.

Credits not available.
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HÄLSA OCH SÄKERHET

Översvämningsrisk
I och med den varierande sjövattennivån finns risk för översvämning i den södra delen av 
området. För att marken trots detta ska vara lämplig att exploatera läggs vägar och bebyggelse 
där marken har sådan höjd att olägenheter på grund av översvämning undviks. Ett beräknat 100 
årsflöde ligger på 160,9 m ö. h. Ingen bebyggelse kommer att lokaliseras under + 161,0 m ö. h.

Ras och Skred
På grund av de stora nivåskillnaderna i området kan det finnas risk för ras och skred. Genomförd 
geoteknisk undersökning från BGK (Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB, 2014-
12-22) visar att inga rörelser förekommer eller har förekommit i slänten. Det genomfördes 
även stabilitetsberäkningar för planerad väg och bebyggelse med en last på 20 kPa. Med de 
förutsättningar och beräkningar som utfördes av BGK bedöms slänten vara stabil med de 
påförda lasterna. Några konsekvenser för människors hälsa eller för miljön bedöms därför inte 
uppstå.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som 
erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Organisatoriska frågor 

Tidsplan

Planen hanteras med normalt planförfarande och ska efter samråd och granskning antas av 
kommunfullmäktige. 

Preliminär tidsplan
Samrådstid: juni - augusti 2014
Granskningstid: januari - februari 2016
Antagande: april 2016

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den antas i kommunfullmäktige om den inte 
överklagas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är på 15 år och räknas från den dagen planen vunnit laga kraft. Detta 
innebär att detaljplanen inte får ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares 
bestridande under denna tiden.

Huvudmannaskap
Gislaveds kommun är inte huvudman för allmän platsmark och ansvarar inte för utbyggnad och 
underhåll av allmänna platser. Inom planområdet är det enskilt huvudmannaskap. Skälet är att 
det inte är ett kommunalt intresse att förvalta allmän platsmark för den planerade bebyggelsen 
som främst kommer att vara för fritidsändamål och genomförs som en privat exploatering.
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Tekniska frågor

Gator m.m
Exploatören ansvarar för att gata, gångväg och parkeringsplatser byggs inom området.

Vatten, avlopp och dagvattensystem

Dagvattenhanteringen skall lösas av respektive fastighetsägare genom lokalt omhändertagande 
av dagvatten. Om endast delar av planområdet exploateras kommer vatten och avlopp att 
behöva lösas genom lokala lösningar. Enskilda lösningar för varje fastighet är inte ett alternativ 
inom planområdet bl.a. på grund av närheten till sjön. 

När det finns underlag ca 10-15 bostäder behöver kommunen ta under beaktande att bygga 
ut vatten och avlopp till området. De gemensamma anläggningarna för planområdet kan då 
anslutas i en lämplig anslutningspunkt. Anslutningsavgift ska betalas när VA-försörjningen finns 
tillgänglig. För mer information om vatten- och avlopp, se under delen ”Teknisk försörjning”. 

Ekonomiska frågor
Kostnader för exploateringen av området kommer att betalas av markägaren. Planavtal har 
teckats med exploatören vilket innebär att ingen planavgift tas ut i samband med bygglov.

Fastighetsrättsliga frågor

Gemensamhetsanläggning
Allmän platsmark och en del kvartersmark samt en del av vattenområdena kommer att 
utgöras av en gemensamhetsanläggning och ägas och förvaltas av en samfällighetsförening. 
Gemensamhetsanläggningen kommer att skapas genom ett beslut som utförs av lantmätaren 
genom en anläggningsförättning. Exploatören kommer att bekosta förättningen.

Gemensamhetsanläggningen kommer att omfatta all naturmark, all gatumark, alla N-områden 
(friluftsområde), alla E-områden (tekniska anläggningar) samt vattenområdena med beteckningen 
W och W1. Mark, byggnader och anläggningar inom dessa områden kommer att ingå i 
gemensamhetsanläggningen och kommer att ägas och skötas av samfällighetsföreningen.

Ledningsrätt, servitut
VA-ledningar till och från området kommer att säkerställas med ledningsrätt. El-ledningar samt 
transformatorstation kommer att säkerställas med servitut eller ledningsrätt.

Fastigheter Konsekvenser

Vik 1:58 • Nya bostadsfastigheter kommer att styckas av från 
stamfastigheten

Gemensamhetsanläggning • Allmän platsmark, friluftsområden, tekniska 
anläggningar kommer att ägas och förvaltas av en 
samfällighetsförening.

Direkta konsekvenser som planen innnebär för fastigheter
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Avstyckningar
Bostadsfastigheterna kommer att styckas av från stamfastigheten och sedan utgöra egna 
fastigheter. Vik 1:15 är en avsöndring och fastighetsbestämning vid avstyckning mot denna gräns 
kan komma att behövas.

Avtal
I avtal mellan exploatören och respektive fastighetsägare kommer det att skrivas in att icke 
bebyggd del av tomtmark ska lämnas orörd och bevaras som skogsmark. Byggnader inom 
tomtmark ska byggas på plintar så att schaktning eller fyllning i allt väsentligt inte behöver utföras.

Exploateringsavtal
Det kommer inte att upprättas ett exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen eftersom 
det är en privat exploatering.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Ansvarig handläggare för detaljplanen är planarkitekt Fredrik Ingstorp, bygg- och 
miljöförvaltningen, Gislaveds kommun. I arbetet har dessutom stadsarkitekt Sven 
Hedlund, samhällsutvecklare Irene Ljungskog, utvecklingsledare Hanna Torén, teknisk 
chef Peter Edvinsson, VA-chef Antti Vähäkari, gatuingenjör Mats Kindlund, mark- och 
exploateringschef Malin Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Maud Enqvist och miljö- och 
hälsoskyddsinspektör Sofie Jerslind deltagit.

Gislaveds kommun, mars 2016

Fredrik Ingstorp     Sven Hedlund
Planarkitekt      Stadsarkitekt



23 (29)

Antagandehandlingar  - Viks strand del av fastigheten Vik 1:58

VIK

HESTRA 

BEHOVSBEDÖMNING

Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 4 kap 34§ i Plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) och enligt 6 kap 11§ Miljöbalken (SFS 1998:808). Behovsbedömningen görs för att 
utreda om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan för vissa 
utpekade ändamål.

Platsens förutsättningar
Planområdet är beläget vid Vikaresjön.

Marken utgörs av för trakten mager skogsmark. Stora delar av planområdet har tidigare utnyttjats 
som grustäkt varför naturvärdena är blygsamma. Marken är mycket kuperad.

Marken är genomsläpplig varför regnvatten är enkelt att ta hand om. Vikaresjöns nivå har stora 
variationer. Normalvattenståndet i Vikaresjön ligger enligt grundkartan på ca 156,0 meter över 
havet. 28 april 1970 var högsta uppmätta vattenståndet 159,0 m ö. h (RH2000). Ett beräknat 
100 årsflöde ligger på 161,0 m ö. h (RH2000) och risken för att det ska inträffa inom 100 år är ca 
63%. Ingen bebyggelse kommer att lokaliseras under + 161,0 
m ö. h.

Detaljplan för 
Viks strand
del av fastigheten Vik 1:58
i Hestra
Gislaveds kommun, Jönköpings län

Norr

Gislaveds kommun
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Planens styrande egenskaper
Detaljplanen säkerställer byggrätt för ett antal bostadshus. Huvuddelen av dessa är för 
fritidsbebyggelse. I planen redovisas även allmän platsmark som blir tillgänglig för allmänheten, 
även områden för friluftsliv och bryggor redovisas i planen.

Planens tänkbara effekter
Husen kommer att byggas med minimala markarbeten. Avsikten är att husen i princip ska sänkas 
ner med kran på plintar och att marken ska lämnas i allt väsentligt orörd. Genom ett sådant 
förfarande blir skötseln av mark runt husen enkel i och med att marken är mager. Områdets 
karaktär av mager skogsmark kan bevaras.

Planens genomförande förutsätter ett upphävande av strandskyddet inom planområdet. I 
plankartan finns en administrativ bestämmelse om upphävande av strandskyddet inom vissa 
delar av planområdet. Det särskilda skälet till strandskyddets upphävande är att detaljplanens 
anses bidra till en utveckling av landsbygden, Miljöbalken (1998:808) 7 kap 18 d §. Områdets 
läge gör att det bildar ett sammanhang med befintlig bebyggelse och de verksamheter som finns 
i området. En utveckling av området förväntas gynna Isabergsanläggningarna och Hestravikens 
konferensanläggning samt stärka underlaget för både befintlig service och skapa underlag för 
nyetableringar.

Friluftsbadets tillgänglighet ökas genom att den befintliga körvägen som idag är privat görs 
till gata, allmän plats och en parkeringsplats anläggs även den på allmän plats. Idag sätter 
terrängkörningskungörelsen stopp för parkering i skogen. Vägen är i dagsläget privat och 
allmänheten har ingen rätt att köra på den. Genom att vägen görs om till allmän plats ökas 
tillgängligheten för allmänheten. 

Genom de anläggningar som byggs i en del av strandzonen kommer ett stort antal människor 
ges tillfälle att vistas vid och på sjön och utöva friluftsaktiviteter som att fiska, grilla, bada, basta, 
kanota, nyttja bryggor m.m.

Området utefter sjön kommer att vara allemansrättsligt tillgängligt. Jämfört med idag kommer 
tillgängligheten att öka tack vare körväg, gångstigar, bryggor m.m.

Landskapsbilden kommer att förändras från obebyggd skogsmark till ett område med hus.

Sammanvägd bedömning
Detaljplanen innebär en förändring av förhållandena på platsen, men förändringarna bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan och därmed erfordras ingen miljöbedömning. Den påverkan 
och de konsekvenser planen kan komma att medföra ska behandlas i detaljplanen och de 
negativa konsekvenserna ska i största möjliga mån motverkas.

Gislaveds kommun, december 2015

Fredrik Ingstorp

Bilaga 1
Checklista behovsbedömning

Bilaga 2
Beskrivning av naturvärden

Bilaga 3
Översiktlig VA-utredning



BILAGA 1: CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen 
påverkan

Berörs 
ej

Kommentarer
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Miljö 
Miljökvalitetsnormer 

X
Inga MKN bedöms 
överskridas

Miljömål (regionala)
X

Detaljplanen bedöms inte 
inverka på kommunens 
arbete att nå miljömålen.

Energi och naturresurser
Befintlig 
infrastruktur 

X

En exploatering i området 
kan innebära ökad trafik på 
tillfartsvägen

Mark 
 X

Stor del av området är en f.d. 
grustäkt

Vatten 

X

Vatten- och avlopp ska 
lösas genom lokala 
anläggningar inom området 
tills dess att kommunen 
bygger ut ett kommunalt 
verksamhetsområde för VA.

Riksintresse
Naturvård

 X
Naturen är relativt okänslig i 
detta område

Kulturmiljövård X
Infrastruktur X
Friluftsliv

X
Strandområdet blir mer 
tillgängligt

Jordbruk X
Kulturmiljö och landskapsbild
Stads- och 
landskapsbild

X

Husen skall placeras på 
sådant sätt att områdets 
karaktär av mager 
skogsmark kan bevaras.

Fornminne X
Kulturhistorisk miljö X
Natur
Naturreservat X
Natura 2000 X
Växt- och djurliv

X
Fler människor i området kan 
innebära viss störning för 
vilda djur

Biotopskydd X
Områdes- och 
störningsskydd

X

Detaljplan för 
Viks strand
del av fastigheten Vik 1:58
i Hestra
Gislaveds kommun, Jönköpings län



Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen 
påverkan

Berörs 
ej

Kommentarer
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Påverkan på vatten
Strandskydd

X

Planens genomförande 
förutsätter ett upphävande 
av strandskyddet inom 
planområdet

Dagvatten 
X

Dagvattenhanteringen 
kommer att lösas av 
respektive fastighetsägare

Grundvatten X
Föroreningar  

Avfallshantering
X

En återvinningsstation 
planeras centralt i 
planområdet

Hälsa (planens påverkan på människor)
Buller, trafik

X
Ökad trafik på vägen till 
området

Buller, verksamheter
X

Rekomenderade 
bullervärden överskrids ej

Luftkvalitet X
Radon

X

Marken inom 
området utgörs av 
normalradonmark. 
Radonsäkert byggande 
rekommenderas. 
Byggnader som byggs 
med plintgrund anses vara 
bra ur radonrisksynpunkt

Strålning, vibrationer 
och ljus

X

Säkerhet
Trafik

X
Ny bebyggelse innebär en 
ökad trafik

Brand X
Explosion X
Översvämning

X
Inga bostadshus placeras 
under +160,9 m ö. h

Ras och skred

X

Geoteknisk undersökning 
visar på att det inte finns 
någon risk för ras och 
skred

Farligt gods X
Planer och program
Översiktsplaner

X

Detaljplanen följer 
intentionerna i den 
Fördjupade översiktplanen 
för Isabergsområdet samt 
kommunens LIS-plan

Gällande detaljplaner
X

Området är ej tidigare 
detaljplanelagt.

Mellankommunala 
intressen

X Eventuellt kan avlopp 
komma att föras till Gnosjö 
kommun. Bebyggelsen kan 
anses vara positiv för orten 
Nissafors

Miljöbedömning behövs

Miljöbedömning behövs inte X

Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan 
Genomförandet ger viss, men ej betydande 

miljöpåverkan
X

Genomförandet riskerar att medföra betydande 

miljöpåverkan
Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

Kommunens bedömning

Handläggare: Fredrik Ingstorp

Datum: december 2015
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BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN VID VIKS STRAND, DEL AV 
FASTIGHETEN VIK 1:58 I HESTRA 
 
Planområdet omfattar ca 10 ha. Större delen av området utgörs av skogsmark i en sluttning 
ner mot Vikaresjön men planen innefattar även en del av sjön. Marken är kuperad och 
genom området går en skogsbilväg. I sydväst ligger en badplats med sandstrand och i öster 
ligger en kanotrastplats med vindskydd och grillplats. Vid Vikaresjön råder i dagsläget utökat 
strandskydd om 200 meter. I samband med den pågående översynen av de utökade 
strandskydden i länet föreslås istället ett generellt strandskydd på 100 meter för Vikaresjön.  
 
Landmiljö 
Området kan delas in i tre delområden av olika karaktär (se karta); 
 

1. Skogen utgörs av för området typisk produktionsskog dominerad av tall och gran i 
olika bestånd och åldersklasser. Enstaka naturvårdsträd i form av exempelvis ekar och 
björkar har sparats vid avverkning. Nordvästra delen av planområdet är nyligen 
slutavverkat och har en större lövandel i form av framförallt björksly. Här finns även 
frötallar och enstaka naturvårdsträd. Det finns sparsamt med död ved i området. 
Fältskiktet består mestadels av örnbräken, kruståtel, ljung, blåbär och lingon. Den 
fridlysta arten mattlummer (Lycopodium clavatum) förekommer.  

 
2. Intill ett av uthusen på den angränsande tomten i nordväst finns en grov björk som av 

länsstyrelsen klassats som ett skyddsvärt träd.  
 

3. Mitt i området finns en knappt 1 ha stor före detta grustäkt som är glest bevuxen 
med tall. Täktområdet har knappt någon blottad sand utan marken är gräs- och 
ljungbevuxen. Den högsta punkten i området är tallhedsartad med lavar och berg i 
dagen. 

 
4. Planområdet gränsar i väster mot åkermark och innefattar en 5-10 m bred remsa av 

denna. På den öppna marken som omfattas av planen växer gräs och veketåg med 
inslag av exempelvis smörblomma, vitklöver och kråkvicker. Mot åkern finns en 
lövridå med bland annat sälg, ek och rönn. I skogskanten som vetter mot åkern finns 
ett antal odlingsrösen.   

 
5. Utmed stranden finns en smal kantzon med större variation vad gäller träd-, busk- 

och fältskikt. Al, björk, ek, en, brakved, vide, jolster, pors, odon, ekorrbär, liljekonvalj, 
johannesört, fibbla, fackelblomster, kråkbär och ängskovall är exempel på arter längs 
strandkanten. Vid kanotrastplatsen dominerar lövträden och strax söder om platsen 
finns ett sankt mindre område som periodvis ligger under vatten.  
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Vattenmiljö 
Vikaresjön ligger i Nissans huvudfåra och är en brunfärgad, näringsfattig sjö med en areal på 
1,21 km2 och ett största djup på 12 m. Stränderna är sandiga - steniga med en sparsam 
övervattensvegetation som dock är rikligare i vissa vikar. Tillrinningsområdet består av 
skogs- och myrmark samt en mindre andel odlingsmark. 
  
Sjön har en artrik fiskfauna med ål, gädda, braxen, mört, gärs, abborre, gös och öring. 
Eventuellt förekommer även sik, siklöja, sutare, löja, sarv och id i sjön. Flodkräfta finns 
uppströms i Källerydsån. I området bedrivs ett betydande fritidsfiske efter främst gädda och 
abborre.  
 
Vikaresjön har även viss betydelse för fågellivet. Bland häckande sjöfågelarter märks bland 
annat storlom, rödbena och häger (koloni). Strand- och vattenvegetationen är ganska 
ensartad men den sällsynta arten dysäv växer i sjön. Vattenvegetationen i planområdet är 
sparsam och utgörs bland annat av vass och olika starrarter. 
 
Den ekologiska statusen i Vikaresjön klassas som god. Kalkningen i området upprätthåller en 
bra vattenkemi sett ur försurningssynpunkt och de hydromorfologiska förhållandena är 
relativt opåverkade. Sjön uppnår inte god kemisk status på grund av höga kvicksilverhalter.  
 
Värdeomdöme 
Vikaresjön är klassad som regionalt värdefull ur naturhänseende eftersom sjön har en hög 
grad av naturlighet. Sjön ingår i storområdet Nissansjöarna som är utpekat som regionalt 
värdefullt vatten ur fiskesynpunkt. Den biologiska mångfalden är inte särskilt hög men sjön 
hyser vissa raritetsvärden och sammantaget har sjön en mycket hög biologisk funktion.  
 
Inga landknutna natur- eller kulturmiljövärden finns sedan tidigare dokumenterade inom 
planområdet med undantag för den skyddsvärda björken och en fridlyst och rödlistad (det 
vill säga hotad) kärlväxtart. De högsta biologiska värdena finns förmodligen i strandzonen där 
mångfalden av arter är betydligt större än i skogsmarken. Strandzonen bör därför i möjligaste 
mån undantas från exploatering. Generellt är artrikedomen större i övergången mellan olika 
naturtyper såsom mellan land och vatten eller mellan skog och öppen mark.  
 
Vad gäller skogen är de största värdena knutna just till skogsbrynen och till de enstaka 
naturvårdsträd som finns inne i bestånden. Äldre träd, ädellövträd (exempelvis ek), sälg och 
bärande träd (exempelvis rönn) är viktiga för den biologiska mångfalden och bör så långt 
möjligt bevaras. Vissa av dessa kan komma att gynnas av en öppnare miljö.  
 
Röjningsrösena utgör övriga kulturhistoriska lämningar. Att bevara och synliggöra dessa 
bidrar till att stärka känslan av kontinuitet i området. Höjden i områdets mitt har en 
särpräglad karaktär jämfört med omgivande skogsmark och kan om den lämnas orörd bidra 
till områdets attraktivitet.   
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Områdesindelning
Beskrivning av naturvärden vid Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand

Gislaveds kommun december 2015

Översiktlig VA-utredning till detaljplan för Viks strand i Hestra, Gislaveds kommun.

Upprättad av:  Planarkitekt Fredrik Ingstorp, Bygg- och miljöförvaltningen
   Stadsarkitekt Sven Hedlund, Bygg- och miljöförvaltningen
	 	 	 Miljö-	och	hälsoskyddsinspektör	Sofie	Jerslind,	Bygg-	och	miljöförvaltningen
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   VA-chef Antti Vähäkari, Tekniska kontoret
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand

INLEDNING

Bakgrund

Gislaveds kommun har utarbetat föreliggande VA-utredning som underlag och bilaga till 
detaljplanearbetet för Viks strand. Området är beläget i Vik vid Vikaresjön sydöst om tätorten 
Hestra.	Det	finns	idag	inga	kommunala	ledningar	i	området.	För	att	kunna	bestämma	om	ett	
område ska anslutas till allmänt vatten och avlopp eller ha enskilt vatten och avlopp behöver 
hänsyn tas till 6§ Lagen om allmänna vattentjänster, LAV (Lag 2006:412): 

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning	eller	avlopp	i	ett	större	sammanhang	för	en	viss	befintlig	eller	blivande	
bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och
2.	se	till	att	behovet	snarast,	och	så	länge	behovet	finns	kvar,	tillgodoses	i	verksamhetsområdet	
genom en allmän va-anläggning.”

I praktiken innebär det att en större belastning på människors hälsa eller miljön gör att en 
anslutning till kommunalt VA-nät ska ske. Rättsfall pekar på att ett större sammanhang är 
ungefär ett 20-tal hus. Denna VA-utredning syftar till att undersöka möjligheterna att lösa 
vatten och avlopp tills dess att kommunen kan bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett bostadsområde för ca 23 nya tomter för 
permanent- och fritidshus i Vik vid Vikaresjön. Området omfattar cirka 10 hektar som idag 
består av mager skogsmark.

Illustration Viks strand

Norr
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand

Vikaresjön

FÖRESLAGNA VA-LÖSNINGAR

Vattenförsörjning

Vattenförsörjningen föreslås ske med djupborrad brunn. För att undersöka tillgången på 
grundvatten	samt	vattenkvaliteten	har	det	genomförts	provborrning	inom	området,	Jannes	
brunnsborrning 2015-11-10 (bilaga 1). Provborrningen har skett i den punkt som ansetts vara 
en	lämplig	lokalisering	för	en	brunn	som	kan	förse	området	med	vatten	(se	figur	1).	Proverna	
skickades	till	Eurofins	Environment	Sweden	AB	(Bilaga	1)	för	analys.	Provtagningen	visade	
att mängden vatten i området är mycket god, ca 36 000 lit/tim. Kvaliteten på vattnet i den 
borrade brunnen anses vara god. Turbiditeten var förhöjd i analyssvaret, vilket påpekades 
av laboratoriet. En anledning till detta kan vara att renspumpningen av brunnen inte gjordes 
tillräckligt länge. Analysen visar på något förhöjda värden av järn och färgtal, vilket även kan 
bero på den korta tiden för renspumpning. I övrigt verkar vattnet vara av bra kvalitet.

Figur 1. Exempel på dragning 
av vattenledningar

Vattenbrunn

Norr
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand

Vikaresjön

Spillvatten

Spillvatten	föreslås	pumpas	till	föreslagen	plats	för	behandling	(se	figur	2).	Det	är	av	stor	vikt	
att	platsen	medger	utrymme	för	en	anläggning	t.ex.	infiltrationsbädd.	Anledningen	till	denna	
lokalisering är dels avståndet till närliggande fastigheter och avståndet till sjön. De två närmsta 
fastigheternas vattenförsörjning sker via en överföringsledning från Hestravikens värdshus. 
Den fastighet vars vattentäkt ligger närmst den tänkta lokaliseringen för avlopssanläggningen 
ligger ca 200 meter uppströms. Avståndet till Vikaresjön och badplatsen därvid överstiger 200 
meter. Lokaliseringen har även gjorts med hänsyn till den punkt som undersökts för dricksvatten 
i	området.	Det	finns	inget	som	tyder	på	att	spillvatten	från	avloppsanläggningen	skulle	riskera	
att förorena dricksvattentäkter i området eller närliggande vatten (Vikaresjön).

För att säkerställa att området är lämpligt för en markbaserad avloppsrening, t.ex. en 
infiltrationsbädd,	har	markförhållandena	på	platsen	undersökts.	En	provgrop	grävdes	på	
ett djup av 2 - 2,5 meter för att undersöka avståndet till grundvattet och berg. Varken 
grundvatten eller berg påträffades under undersökningen. I samband med provgrävningen 
togs ett siktprov och skickades för analys till Betongindustri AB. Siktanalysen (bilaga 2) visar att 
marken är lämplig för en markbaserad avloppsrening.

Infiltrationsbädd

Figur 2. Exempel på dragning 
av spillvattenledningar

Pumpstation

Norr
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand

FÖRSLAG TILL UTBYGGNAD

I ett exploateringsområde som Viks strand är det inte nödvändigt att ansluta området till 
allmänt vatten och avlopp innan det bedöms vara ett större sammanhang enligt 6§ Lagen 
om allmänna vattentjänster, LAV (Lag 2006:412). Det är heller inte klarlagt att området i närtid 
kommer att exploateras till den grad att området blir ett större sammanhang. 

Tills dess att kommunen bygger ut vatten och avlopp till området behöver vatten och avlopp 
lösas enskilt inom området. För att visa hur vatten och avlopp kan lösas inom området har en 
tänkbar etappindelning gjorts i fyra etapper. 

Etapp 1

I första etappen antas att det byggs ca 3 - 5 bostadshus inom området. För att detta ska 
vara möjligt krävs en brunn för dricksvatten som bostäderna kan anslutas till. För att klara av 
spillvatten föreslås att ledningar byggs ut med självfall till en pumpstation som sedan pumpar 
upp	spillvattnet	till	en	slamavskiljare	och	sedan	vidare	till	en	infiltrationsbädd.	För	1	-	5	hus	
behövs	det	uppskattningsvis	en	infiltrationsyta	på	135	m2.

ETAPP 1

 Pumpstation 

	 Infiltrationsanläggning	(ca	135	m2)

	 			Brunn	för	dricksvatten

	 	 	 Avloppsledning

	 	 	 Vattenledning

	 Slamavskiljare
Pumpstation 

Brunn	för	
dricksvatten

UTBYGGNAD AV 
VATTEN OCH AVLOPP

Fredrik	Ingstorp
Gislaved	2015-10-06

Infiltrations-
anläggning Utbyggnad av 3 - 5 bostadshus
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Etapp 2

I etapp 2 antas att det byggs upp till 5 - 10 bostadshus. Samtliga bostäder ansluter till ledningar 
för dricksvatten samt spillvatten. Beroende på var i området bostäderna byggs kan det 
behövas	flera	pumpstationer	för	att	pumpa	upp	spillvattnet	till	infiltrationsanläggningen.	För	5	-	
10	hus	behövs	det	uppskattningsvis	en	infiltrationsyta	på	210	m2.

Etapp 3

I etapp 3 antas att det byggs upp till 10 - 15 bostadshus. Samtliga bostäder ansluter till 
ledningar för dricksvatten samt spillvatten. Beroende på var i området bostäderna byggs kan 
det	behövas	flera	pumpstationer	för	att	pumpa	upp	spillvattnet	till	infiltrationsanläggningen.	
För	10	-	15	hus	behövs	det	uppskattningsvis	en	infiltrationsyta	på	285	m2.

ETAPP 2

Pumpstation 

UTBYGGNAD AV 
VATTEN OCH AVLOPP

Infiltrations-
anläggning

 Pumpstation 

	 Infiltrationsanläggning	(ca	210	m2)

	 			Brunn	för	dricksvatten

	 	 	 Avloppsledning

	 	 	 Vattenledning

	 Slamavskiljare

Fredrik	Ingstorp
Gislaved	2015-10-06

Utbyggnad av 5 - 10 bostadshus

Brunn	för	
dricksvatten

ETAPP 3

Pumpstation 

UTBYGGNAD AV 
VATTEN OCH AVLOPP

Infiltrations-
anläggning

 Pumpstation 

	 Infiltrationsanläggning	(ca	285	m2)

	 			Brunn	för	dricksvatten

	 	 	 Avloppsledning

	 	 	 Vattenledning

	 Slamavskiljare

Fredrik	Ingstorp
Gislaved	2015-10-06

Utbyggnad ca 10 - 15 bostadshus

Brunn	för	
dricksvatten
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand

Etapp 4

I etapp 4 antas det att området blir fullt utbyggt med ca 23 stycken bostäder. I detta läge 
behöver kommunen bygga ut ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. 
Anslutning görs förslagsvis norr om planområdet. Då kan området kopplas på det kommunala 
nätet	och	infliltrationsanläggningen	tas	bort.

SAMMANFATTNING

Gislaved	kommuns	bedömning	är	att	det,	tills	ett	20-tal	hus	byggts	eller	ska	byggas,	inte	finns	
någon laglig grund att ansluta allmänt vatten och avlopp till området. Under tiden är en 
godkänd enskild anläggning att föredra. Exploateringstakten i området är således styrande för 
när i tiden allmänt vatten och avlopp kan vara aktuellt. 

Gislaveds kommun december 2015

Bygg- och miljöförvaltningen och Tekniska kontoret 

Bilaga 1 
Vattenanalys 

Bilaga 2
Siktprov

ETAPP 4

Pumpstation 

UTBYGGNAD AV 
VATTEN OCH AVLOPP

 Pumpstation 

    Brunn för dricksvatten

   Avloppsledning

   Vattenledning

Full utbyggnad ca 23 
bostadshus

Anslutning till kommunalt 
verksamhetsområde för VA

Fredrik Ingstorp
Gislaved 2015-10-06

Brunn för 
dricksvatten



BILAGA 1

Vattenanalys
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8170

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-187132-01

EUSELI2-00292555
Í%R%^ÂÂu:a'Î

Analysrapport

Jannes Brunnsborrning AB 

 Jannes Brunnsborrning AB

Box 39

330 26 BURSERYD

Kundnummer: SL8467008

Provbeskrivning:

177-2015-11100875Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagningsdatum

20,0

2015-11-06

Provet ankom:

BrunnsvattenMatris:

2015-11-10 08:00

Utskriftsdatum: 2015-11-18

Provmärkning: Leif Einarsson Vik 330 27 Hestra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ingenLukt, styrka, vid 20°C a)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

ingenLukt, art, vid 20 °C a)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

FNU12Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l20Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 

C

20%

6.4pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.9Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l12Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m4.8Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l4.0Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.1Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l< 0.20Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 

mod / Kone

25%

mg O2/l0.35COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l< 0.010Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l< 0.010Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l< 0.020Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 

/KONE

30%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 

/KONE

30%

mg/l0.49Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 

Kone

20%

mg/l0.11Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 

Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 

Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 

Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 

Kone

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37
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EUSELI2-00292555

°dH0.65Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l3.4Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 1.0Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

20%

mg/l2.8Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l< 0.020Järn Fe (efter luftn. och filtr.) a)SS 028150-2 / ICP-AES10%

mg/l0.47Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l1.1Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l0.012Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.020Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

Kemisk bedömning

Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

pga turbiditeten

Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet och kan indikera en påverkan av ytvatten . Hög turbiditet kan även bero på förekomst av 

järn, lera, kaolit, borrslam och andra partiklar. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas.

p g a pH (t).

Vattnets låga pH medför en ökad risk för ledningsangrepp .

Fluoridhalten understiger för kariesförebyggande verkan gynnsamt värde.

Alkaliniteten ligger under 60 mg/l HCO3 vilket ökar risken för korrosionsangrepp på ledningarna.

Anmärkningar: t = teknisk

Hur tolkar jag resultatet?

Förklaring till analysresultatet gällande din brunnsvattenanalys hittar du på vår hemsida: 

www.eurofins.se/tjanster/miljo-vatten/dricksvatten/brunnsvatten

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

 Jannes Brunnsborrning AB  (produktion@jannesbrunnsborrning.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Britta-Lena Toftby, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37
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Illustrationslinje

Planbestämmelser
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

NATUR Naturområde

Kvartersmark

B Bostäder
På varje tomtplats får endast följande byggas:
En huvudbyggnad med max 150 m2 byggnadsarea.
Två p-platser och ett garage med max 50 m2 byggnadsarea.

B1
Bostäder
Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea är 25 %

N Friluftsområde

N1
Friluftsområde
Bad och Båt

E Tekniska anläggningar, transformatorstation

E1
Tekniska anläggningar, sophantering

Vattenområden

W Bryggor och badplats

W1
Friluftsbad

W2
Öppet vattenområde
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Byggnad får inte uppföras

MARKENS ANORDNANDE

Mark och vegetation

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE

Placering

Utformning

Byggnadsteknik

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från det planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats

Ändrad lovplikt
Bygglov krävs för bygglovsbefriad komplementbyggnad, friggebod och komplementbostadshus

Villkor för lov
Bygglov får inte ges förrän vatten- och avloppsanläggning kommit till stånd

Strandskydd
E E E E E E E E E E Strandskydd upphävs för kvartersmark, gator, vägar 

och p-plats mellan denna linjen och plangränsen samt inom 
område betecknat med W

Illustrationer
Illustrationslinje

LokaltrafikLOKALGATA

GångvägG-VÄG

Parkeringp-plats

Badplatsbad

Infiltrationsanläggning för avlopp får finnasinfiltration

Marklov krävs för trädfällningn2

Markens höjd får inte ändras. Mark som inte bebyggs ska 
lämnas orörd och bevaras som skogsmark.n1

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningg

p1 Huvudbyggnader skall placeras minst 4 meter från
tomtgränsen. Uthus eller p-plats skall placeras 
minst 1 meter från tomtgränsen eller sammanbyggas 
i gemensam tomtgräns.

II Högsta antal våningar

b1 Grundläggning endast på plintar



Parter 

MARKBYTEIKÖPEKONTRAKT 

Mellan Gislaveds kommun (212000.0514), ägare till Norra Hestra 
Kyrkobol 1:4 och I :97 och Isaberg Rapid AB \ 
II S 330 27 Hestra, fd Isabergs verkstads AB ägare till Norra Hestra 
Kyrkobol I :29, I: I 57 och I: I 58 träffas följande avtal som bland annat 
reglerar markbyte. 

Markområden är markerade på bilagda kartor. 

Förutsättningar för I. 
'avtalets giltighet Parterna förutsätter 

Marköverlåtelse 

Servitut 

Ersättning 

Tillträde 

att detta avtal godkännes av kommunfullmäktige genom beslut som därefter 
vinner laga kraft. 

att kommunen bygger den planerade Klammergatan och att den ska vara 
färdigställd och godkänd vid slutbesiktning senast den 31 december 2016. 

Om detta inte infrias är detta avtal till alla delar förfallet. 

2. 
Gislaveds kommun överlåter härmed ca 172lm2 av Norra Hestra Kyrkobol 
1:4 i Gislaveds kommun till Isabergs rapid, område 4, 

Isaberg Rapid AB överlåter härmed hela fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 
1:29 i Gislaveds kommun, område I, ca 8334m2 av Norra Hestra Kyrkobol 
I: I 57 i Gislaveds kommun, område 2 samt ca 8334m2 av Norra Hestra 
Kyrkobol I: I 58 i Gislaveds kommun, område 5 till Gislaveds kommun. 

Alla marköverföringar redovisas på bilagd karta. 

3. 
Inom område 6, Norra Hestra Kyrkobol I: I 58 bildas utfartsservitut till 
förmån till kommunens fastighet Norra Hestra Kyrkobol 1:4 efter 
fastighetsbildning. 

4. 
Markområdena överlåts utan ekonomisk ersättning. Vederlag för erhållen 
mark utgörs av överförd mark enligt detta avtal. 

s. 
Äganderätten övergår enligt fastighetsbildningslagen så snart 
fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft, fastighetsbildningen införts i 
fastighetsregistret och beslutad ersättning erlagts. 

Tillträde ska, såvida lantmäteriet inte beslutar om annan tidpunkt för 
tillträde, ske när beslut om fastighetsbildning i enlighet med punkt 2, vunnit 
laga kraft och införts i fastighetsregistret samt sedan Klammergatan 
färdigställts och godkänts vid slutbesiktning. 

markbyte Isaberg Rapid 160211lIMSV 



Fastighetsbildning 6. 

Upphörande av 
förtur till mark 

Klammergatan 

Belysning 

OmrådeS 

Gislaveds kommun ansöker hos Lantmäteriet och bekostar erforderlig 
fastighetsbildning och ev. stämpelskatt. Isaberg Rapid AB biträder ansökan 
genom sin underskrift av detta avtal. Parterna yrkar att markbyte sker 
genom fastighetsreglering enligt bifogad karta. 

7. 
I kommunens antagna fördjupning av översiktsplanen för Hestra antagen 
1998 finns ett område reserverat till Isaberg Rapid i och med 
undertecknande av detta avtal upphör företagets förtur till den marken. 

8. 
Gislaveds kommun projekterar, bygger och bekostar ny infartsväg 
"Klammergatan". Gatan gata ska vara anpassad för trafik med lastbilar och 
andra tunga fordon. Gislaveds kommun ska samråda med Isaberg Rapid 
avseende projektering och utförande av Klammergatan och dess anslutning 
till Isaberg Rapids fastighet. 

9. 
Då den nya gatan Klammergatan slutbesiktigats kommer gatubelysningen på 
den mark som övergå till Isaberg Rapid att utgå ur det kommunala 
belysningsnätet. I det fall Isaberg Rapid önskar överta belysningen så får 
separat avtal gällande belysning upprättas mellan Isaberg Rapid och Gislaved 
Energi. I det fall Isaberg Rapid inte önskar överta belysningen så medges 
Gislaved Energi rätt att bibehålla ledningar för gatubelysning i fd. Metallgatan. 

10. 
Efter kommunens formella tillträde så ska AB Hestra Markisfabrik, ägare av 
fastigheten Vik I :89, ha förtur till köp av område 5. 

Gatukostnader II. 
Gatukostnader enligt PBL, plan och bygglagen ska ses som erlagda av Isaberg 
Rapid AB efter undertecknande av detta avtal, 

Tvist 12. 
Tvist rörande tolkningen av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats varav parterna tagit var sitt. 

Underskrifter: 

För Isaberg Rapid AB 

Datum :klIa - 02-lCj 

.. ~.~~\ ........ . 
Camilla Ekdahl 

markbytc Isaberg Rapid 1602111IMSV 

För Gislaveds kommun 
Datum 
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Parter

Förutsättningar för
avtalets giltighet

Marköverlåtelse

Servitut

Mellan Gislaveds kommun (212000-0514), ägare till Norra Hestra
Kyrkobol 1:4 och 1:97 och Isaberg Rapid AB (556035-6684) Box
115 330 27 Hestra, fd Isabergs verkstads AB ägare till Norra Hestra
Kyrkobol 1:29, 1:157 och 1:158 träffas följande avtal som bland annat
reglerar markbyte.

Markområden är markerade på bilagda kartor.

1.
Parterna förutsätter

att detta avtal godkännes av kommunfullmäktige genom beslut som därefter
vinner laga kraft.

att kommunen bygger den planerade Klammergatan och att den ska vara
färdigställd och godkänd vid slutbesiktning senast den 31 december 2016.

Om detta inte infrias är detta avtal till alla delar förfallet.

2.
Gislaveds kommun överlåter härmed ca 1721m2 av Norra Hestra Kyrkobol
1:4 i Gislaveds kommun till Isabergs rapid, område 4,

Isaberg Rapid AB överlåter härmed hela fastigheten Norra Hestra Kyrkobol
1:29 i Gislaveds kommun, område 1, ca 8334m2 av Norra Hestra Kyrkobol
1:157 i Gislaveds kommun, område 2 samt ca 8334m2 av Norra Hestra
Kyrkobol 1:158 i Gislaveds kommun, område 5 till Gislaveds kommun.

Alla marköverföringar redovisas på bilagd karta.

3.
Inom område 6, Norra Hestra Kyrkobol 1:158 bildas utfartsservitut till
förmån till kommunens fastighet Norra Hestra Kyrkobol 1:4 efter
fastighetsbildning.

Ersättning 4.
Markområdena överlåts utan ekonomisk ersättning. Vederlag för erhållen
mark utgörs av överförd mark enligt detta avtal.

Tillträde 5.
Äganderätten övergår enligt fastighetsbildningslagen så snart
fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft, fastighetsbildningen införts i
fastighetsregistret och beslutad ersättning erlagts.

Tillträde ska, såvida lantmäteriet inte beslutar om annan tidpunkt för
tillträde, ske när beslut om fastighetsbildning i enlighet med punkt 2, vunnit
laga kraft och införts i fastighetsregistret samt sedan Klammergatan

MARKBYTE
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färdigställts och godkänts vid slutbesiktning.
Fastighetsbildning 6.

Gislaveds kommun ansöker hos Lantmäteriet och bekostar erforderlig
fastighetsbildning. Isaberg Rapid AB biträder ansökan genom sin underskrift
av detta avtal. Parterna yrkar att markbyte sker genom fastighetsreglering
enligt bifogad karta.

Upphörande av
förtur till mark

Belysning

Område 5

Gatukostnader

Tvist

7.
I kommunens antagna fördjupning av översiktsplanen för Hestra antagen
1998 finns ett område reserverat till Isaberg Rapid i och med
undertecknande av detta avtal upphör företagets förtur till den marken.

8.
Då den nya gatan Klammergatan slutbesiktigats kommer gatubelysningen på
den mark som övergå till Isaberg Rapid att utgå ur det kommunala
belysningsnätet. I det fall Isaberg Rapid önskar överta belysningen så får
separat avtal gällande belysning upprättas mellan Isaberg Rapid och Gislaved
Energi. I det fall Isaberg Rapid inte önskar överta belysningen så medges
Gislaved Energi rätt att bibehålla ledningar för gatubelysning i fd. Metallgatan.

9.
Efter kommunens formella tillträde så ska AB Hestra Markisfabrik, ägare av
fastigheten Vik 1:89, ha förtur till köp av område 5.

10.
Gatukostnader enligt PBL, plan och bygglagen ska ses som erlagda av Isaberg
Rapid AB efter undertecknande av detta avtal,

11.
Tvist rörande tolkningen av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

För Isaberg Rapid AB
Datum

..……………………………………….
Camilla Ekdahl

För Gislaveds kommun
Datum

……………………………………………

Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats varav parterna tagit var sitt.

Underskrifter:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §108 Dnr: KS.2016.35

Markbyte gällande del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl. Ådalens
verksamhetsområde i Hestra

Ärendebeskrivning
I samband med planläggningen av utökningen av Ådalens verksamhetsområde i
Hestra övergår Metallgatan vid Isaberg Rapid från Allmän platsmark-gata till
kvartersmark. Kommunen kommer istället att angöra verksamhetsområdet
från väg 151 med en ny väg Klammergatan.

Förslag till upprättat avtal innebär att Isaberg Rapid övertar f.d. Metallgatan och
kommunen övertar redan planlagd allmänplatsmark vid Agnsjön och Genvägen
i Hestra. Avtalet innebär vidare att kommunen övertar den planlagda
industrimarken vid infarten till Hestra.

Beslutsunderlag
Utkast till markbytesavtal
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 mars 2016, § 21

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) för S, M och MP med instämmande av Anders
Gustafsson (SD) och Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat markbytesavtal daterat 29 februari 2016, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
"markbytesavtalet" och erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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NYTTJANDERÄTTSAVTAL 
Upplåtare 

Nyttjanderätts
havare 

Tidigare avtal 

Gislaveds kommun, 
(212000-0514) 
332 80 GISLA VED 
Nedan kallad kommunen 

Smålandsstenar Tennisklubb 

Nedan kallad Tennisklubben 

§1 
Avtalet som tecknades med Smålandsstenars Tennisklubb 1983-03-
09 ersätts med detta avtal. 

Upplåtet område § 2 

Ändamål 

Upplåtelsetid 

Ersättning 

Förbud mot upplå
telse i andra hand 

Förbud mot 
överlåtelse 

Ett markområde om ca 13 000 m2 beläget inom kommunens 
fastigheter Uvekull 1:5 och 1:8 iSmålandsstenar. 
För området gäller byggnadsplan (S 50) avsatt för fritidsområde. 
Områdena framgår av karta som hör till avtalet. 

§3 
Inom det upplåtna området finns tennishall, tennisbanor med därtill 
tillhörande anläggningar etc. Inom områdena får ej bedrivas 
verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. 

Utrymme för ev. tillkommande anläggningar eller byggnader skall 
regleras genom tilläggsavtal. 

§4 
Upplåtelsen av markområdet gäller för en tid av 25 år räknat från 
tillträdesdagen som är den

l
1 maj 2016. 

Avtalet förlängs på oförändrade villkor i 10 år om det inte sägs upp 
senast 2 år innan avtals tiden s utgång. 

§5 
Någon ersättning för upplåtelsen skall ej utgå. 

§6 
Utan kommunens skriftliga medgivande får tennisklubben inte 
upplåta nyttjanderätt till områdena eller del av detta. 

§7 
Tennisklubben får inte överlåta nyttjanderätten eller eljest 
sätta annan i sitt ställe utan skriftligt medgivande från kommunen. 

Vid ombildning eller byte av organisation skall tennisklubben 
meddela kommunen och nytt avtal skall upprättas. 

Smålandsstenars Tennisklubb.docl20 16-0 I -211LM 
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Områdets skick § 8 

Avgifter 

Området upplåtes i befintligt skick. Tennisklubben är skyldig att 
hålla området i vårdat skick. Större träd får ej nedtagas utan 
kommunens medgivande. 

På områdena befintliga byggnader/anläggningar tillhör sedan 
tidigare Smålandsstenar Tennisklubb. Då nyttjanderätten upphör 
skall området avlämnas i ett avstädat skick dvs 
byggnader/anläggningar skall vara borttagna. 

§9 
Tennisklubben bekostar ev bygglov samt alla abonnemangs- och 
brukningsavgifter för va, el och tele m.m. som finns inom 
n yttj anderättsområdet. 

Ledningsdragning § 10 

Återtagande 

Villkor 

Nyttjanderättshavaren medger att kommunen eller annan, som 
därtill har dennes tillstånd, får framdraga och vidmakthålla 
ledningar i eller över området där sådant kan ske utan avsevärd 
olägenhet för nyttjanderättshavaren. Nyttjanderättshavaren är 
skyldig att utan ersättning tåla det intrång, som föranleds av 
anläggandet och nyttjandet, men är berättigad till ersättning för 
direkta skador. 

§11 
Kommunen äger rätt att återtaga området före upplåtelsetidens ut
gång om detta avtal ej följs eller om nyttjanderättshavaren upphör 
med sin verksamhet eller ej nyttjar området eller om kommunen 
behöver marken till annat ändamål. 

I det fall tennisklubben upphör med sin verksamhet eller av annat 
skäl avser att flytta alt. sälja hallen skall kommunen i första hand 
ges möjlighet att förvärva den samma. 

§ 12 
Detta avtal gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige i 
Gislaveds kommun godkänner nyttjanderättsavtalet genom laga 
kraft vunnet beslut. 

Inskrivningsförbud § 13 

Ansvar 

Detta avtal får inte inskrivas utan kommunens medgivande. 

§ 14 
Smålandsstenar tennisklubb, svarar ensam för skadeståndsanspråk 
eller andra klagomål från tredje man som kan förorsakas av 
olyckshändelser eller bristfällig skötsel av områdena. 

Smö.landsstenars Tennisklubb.doc/2016-0 1-21/LM 



Föreningens styrelse 

Avträdesersättning 

Hänvisning till 
Jordabalken 

3/3 

§ 15 
Det åligger Tennisklubben att fortlöpande hålla kommunen (mark
och exploateringsenheten) informerad om ändringar i styrelse och 
stadgar 

§ 16 
Tennisklubben äger ej rätt till avträdesersättning. 
Undantag är om uppsägning av detta avtal sker p g a att kommunen 
behöver marken för annat ändamål. Kommunen skall då i den mån 
det är möjligt hitta ersättningsmark till Tennisklubben. 

För att avträdesersättning skall erhållas krävs att investeringarna 
godkänts av Gislaveds kommun, Fritidsnämnden samt att 
tennisklubben kan tänka sig att bedriva samma verksamhet i samma 
omfattning på annan plats. Avträdesersättningen baseras då på en 
värdering och en överenskommelse mellan tennisklubben och 
kommunen. 

§ 17 
I övrigt gäller vad som i 7 kap Jordabalken (JB) eller eljest i lag 
stadgas om nyttjanderätt. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

Datum 2016- -

För Gislaveds kommun 
Ägare till Uvekulll:5 och 1:8 

Firmatecknare för Gislaveds kommun 

Smålandsstenars Tennisklubb.doc/20 16-01-21/LM 

Datum 20 16'() C. - D.3> 

För Smålandsstenar Tennisklubb 

~ ,\)3:::,. ~~ 
Lei~son 
Ordförande 



Nyttjanderätt 
Smålandsstenars tennisklubb 

\ \ ..T
/' . . -t . 

\ ...--..-:- . 
v / 

Arrende nr: 1177 

Teckenförklaring 

DIID Nyttjanderätt 

Detaljplanelagt område 

Areal: -1,3 ha 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §109 Dnr: KS.2016.32

Nyttjanderättsavtal gällande Uvekull 1:5 och 1:8 med
Smålandsstenars tennisklubb

Ärendebeskrivning
Smålandsstenars tennisklubb har ett avtal med kommunen inom
Hörsjöområdet sedan 1983. Området är 1,3 ha och föreningen önskar att
förlänga sitt befintliga avtal.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009 att godkänna mall för
upplåtelse av mark när det gäller idrottsföreningar. Upprättat förslag till avtal
följer mallen och gäller i 25 år.

Beslutsunderlag
Förslag till nyttjanderättsavtal
Ksau protokoll den 3 februari 2009, § 23
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 mars 2016, § 24

Yrkande
Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Anders
Gustafsson (SD), Anton Sjödell (M), Peter Bruhn (MP) och Tommy Stensson
(S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till nyttjanderättsavtal gällande del av Uvekull
1:5 och 1:8 med Smålandsstenars tennisklubb, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna avtalet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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