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Elva kommuner i fyra län i samverkan 
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Syfte 

• Stärka förutsättningar för tillväxt, 

konkurrenskraft och ekonomisk 

utveckling i regionen. 
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Bakgrund 

• Samarbetet i Entreprenörsregionen 

inleddes i slutet av 1990-talet 

• Initiativ av Eskil Erlandsson i 

Ljungby för samverkan 

• Entreprenörsregionen SW 

ekonomisk förening bildades 2003 
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Vision 

”Entreprenörsregionen ska vara Sveriges 

företagsrikaste område med hög kompetens, 

stor bredd och högsta sysselsättningsnivå.  

Vi har stark attraktionskraft genom utmärkt 

livsmiljö, förtroendefull samverkan och 

levande entreprenörsanda.” 
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Gemensamt uppdrag 

• Främja entreprenörskap i privat och 

offentlig sektor 

• Identifiera gemensamma 

tillväxtskapande och 

tillväxthämmande faktorer 

• Bedriva aktiv lobbying 

• Samverka i starka nätverk och 

arbetsgrupper 
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Näringsliv och 

arbetsmarknad 

• 280 000 invånare 

• 11 500 antal aktiebolag 

• 137 000 arbetstillfällen 
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Stora branscher 

• Verkstads- och metallindustri 

• Detalj- och partihandel 

• Byggnadsindustri  

• Företagstjänster 
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Utbildning och kompetens 

• Samverkan med högskolor och 

universitet i Halmstad, Växjö, 

Jönköping och Borås. 
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Infrastruktur 

• Vägar: E4, E6, 25, 26, 27 

• Järnvägar: Stambanan, kust-till-kust, 

Öresundsbanan, HNJ-banan, Krösatågen 

• Flygplatser: Halmstad, Jönköping, Växjö, 

Landvetter 

• Hamnar: Halmstad (Hallands hamnar), 

Vaggeryds kombiterminal 
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Exempel på områden där 

entreprenörsregionen  

engagerat sig: 

• Strandskydd med förnuft och balans  

• Skolutveckling  

• Förenklad administration och 
handläggning med kundfokus  

• Infrastrukturfrågor  

• Ungdomsarbetslöshet  

• Flyktingmottagande  

• Strukturomvandling på arbetsmarknaden  
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Organisation 

Infrastruktur och transporter: 

Älmhult, Gislaved, Laholm, Tranemo 

Kommunikation: 

Ljungby, Hylte, Värnamo 

Stämma 

KSO 

KC 

Ordförande: 

Älmhult 

Ordförande: 

Ljungby 

Näringsliv och arbetsmarknad: 

Halmstad, Gnosjö, Markaryd, Vaggeryd 
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Ordförande: 

Halmstad 
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Organisation 

• Ordförandeskapet roterar 

• Ordförandekommun 2016 är Gislaved  

• Tre presidiekommuner driver 

arbetet 

• 2016: Gislaved, Markaryd, 

Hylte/Laholm 

• Stämma i maj och december varje 

år 
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Verksamhetsplan 2015-2018 

• Arbetsgrupper för fokusområden: 

• Arbetsmarknad och näringsliv 

• Infrastruktur och transporter 

• Kommunicera och marknadsföra 

• Varje kommun är representerad i 

arbetsgrupperna 
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Arbetsmarknad och 

näringsliv 
 
• Genialiska lösningar/goda exempel 

• Bli bättre – bli världsbäst 

• Utbildningar inom tillverkning och 

teknik 
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Infrastruktur och transporter 
 

• Förbättrad kollektivtrafik 

• Gemensamma 

infrastrukturprioriteringar  

• Utbyggt fibernät 
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Kommunikation och 

marknadsföring 
 
• Göra Entreprenörsregionen känd i 

och utanför regionen 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden 

lusterares si~natur 

Fn §99 

Sammanträdesdatum 
2014-12-10 

Dnr: FN.20 14.82 

Motion om föreningssamordnare, för remittering 

Ärendebeskrivning 

o 

Sida 
20(25) 

Curt Vang (K) har inlämnat en motion om att inrätta en föreningssamordnare i 
kommunen. Syftet är att hjälpa och stödja föreningar i situationer då man har 
många kontakter med kommunens olika nämnder. Stödet är också viktigt för 
att hjälpa föreningar kunna söka ekonomsikt stöd från andra myndigheter. 

Beslutsunderlag 
Motion om föreningssamordnare 
Ks beslut § 444 Motion om föreningssamordnare, för remittering 
Fritidskontorets tjänsteskrivelse om motion om föreningssamordnare, remiss 
Arbetsutskottets protokoll den 26 november 2014, § 91 

Fritidsnämnden beslutar 

att anta fritidskontorets skrivelse som sitt svar på remissen och framföra 
det till kommunstyrelsen. 

Expedieras till: 
Komunstyrelsekontoret 

Utdra~sbestyrkande 



1(1)

Handläggare 2014-11-14
Kent Kruuse Dnr: FN.2014.82

Motion om föreingssamordnare, för remittering

Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) har motionerat om att man ska undersöka hos föreningarna om
det finns behov av en föreningssamordnare i kommun. Som skäl anges att man
ska hjälpa till med olika former av kontakter med nämnder, myndigheter och
EU.

Många föreningar har idag problem med återväxten av ledare och styrelse
funktionärer. Det innebär att belastningen på de som är aktiva ökar än mer.
De förväntas inte bara utföra föreningens interna sysslor utan även hinna med
att skapa utrymme för utveckling. Det finns många olika möjligheter att få hjälp
(ekonomiskt stöd) för sådan utveckling men nästan samtliga kräver mycket
administrativa kunskaper. För nybilade föreningar är det samma
förutsättningar.

Det skulle säkert vara positivt för många föreningar om kommunen kunde
erbjuda ”föreningsservice” av olika slag. Det skulle kunna bestå i att man
hjälper föreningar att samordna kanslistfunktioner genom att man köper vissa
administrativa tjänster som medlemshantering, fakturahantering, etc.

Denne samordnare skulle också hjälpa föreningar med myndighetskontakter
för att kunna söka externa bidrag vid större investeringar eller projekt.

Det är dock mycket väsentligt att en eventuell samordnare inte tar över
föreningarnas ideella funktioner. Detta skulle då kunna få negativa
konsekvenser i ställer för de önskade positiva effekterna.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §20    Dnr: KN.2016.18   701  

 

Svar på remiss - Motion om föreningssamordnare  

 

Ärendebeskrivning 

Curt Vang (K) har motionerat om att man ska undersöka hos föreningarna om 

det finns behov av en föreningssamordnare i kommun. Som skäl anges att man 

ska hjälpa till med olika former av kontakter med nämnder, myndigheter och 

EU. 

 

Frågan om att tillsammans med föreningslivet organisera någon form av 

föreningsservice har varit uppe för diskussion under en längre tid. I den 

behovsutredning som gjordes 2011 för ”Mötesplats Gisle”, i dag kallat 

Glashuset, bedömdes vinsterna för föreningslivet och kommunen så stora att 

lokaler för föreningsservice togs med i etapp 4 (idag etapp 3). Det finns inga 

signaler om att behovet har minskat sedan dess. Kanske har det till och med 

ökat. Många föreningar brottas med problem att rekrytera ledare, inte minst till 

sina styrelser. Konsekvensen blir att de administrativa och föreningsstrategiska 

frågorna blir svåra att hinna med, vilket hämmar föreningarnas utveckling. 

 

Kulturförvaltningen arbetar med att stimulera och på olika sätt stödja bildandet 

av nya kulturföreningar, men även tillfälliga projektgrupperingar. Två svårigheter 

som genast uppenbarar sig för en ny förening är de föreningsadministrativa 

rutinerna och finansieringen av verksamheten. Detta är frågor som även mer 

etablerade föreningar brottas med. Det finns många möjligheter att söka 

ekonomist stöd, på regional, nationell och EU-nivå, men detta kräver en hel del 

administrativa kunskaper, samt en aktiv omvärldsbevakning. 

 

Det är vår bedömning att det för många föreningar, och för de som vill starta 

upp en förening eller ett projekt, skulle vara positivt om det fanns en 

organiserad föreningsservice i kommunen. Innehållet i en sådan service kunde 

vara att hjälpa föreningar att samordna kanslistfunktioner, där föreningarna kan 

köpa vissa administrativa tjänster som medlemshantering, fakturahantering, etc. 

Servicen kan också innehålla en samordnare som bistår med fri information, 

rådgivning och vägledning inför myndighetskontakter, föreningsbildning och 

ansökningar om bidrag från regionala-, nationella- och internationella 

myndigheter. En satsning på en kommunal föreningssamordnare kommer 

troligen att leda till en utveckling av föreningslivet i Gislaveds kommun. 

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 

 

Det är viktigt att poängtera att samordnaren agerar på uppdrag av föreningarna 

och inte driver ”egna” projekt. Det är föreningarnas ideella arbete och idéer 

som styr innehållet.  

 

Kulturförvaltningen förordar att kommunfullmäktige ställer sig positiv till 

motionen. Huvudsyftet med tjänsten bör vara att bistå föreningar med 

information, rådgivning och vägledning inför myndighetskontakter, 

föreningsbildning och ansökningar om bidrag på regional-, nationell- och EU-

nivå. Förvaltningen ser en vinning i att berörda nämnder tillsammans får utreda 

möjligheterna att inrätta en gemensam tjänst som föreningssamordnare. 

 

 

 

Kn § 20 (forts.) 
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Beslutsunderlag 

Motion om föreningssamordnare 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 mars 2016 

Protokoll 2016-04-11 - Knau §13  

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att anta kulturförvaltningens förslag till yttrande över motion om 

föreningssamordnare daterad den 31 mars 2016, samt 

 

att översända yttrandet till kommunstyrelsen. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



Kommunstyrelseförvaltningen PM 2016-05-09
Dnr Ks 2014.169
Handläggare:
Karin Gustafsson

Motion om föreningssamordnare

Motionen
Curt Vang (K) har den 10 september 2014 lämnat en motion med förslag om att genom
kontakter med föreningslivet undersöka om det skulle vara befrämjande för kommunens
föreningsverksamhet om man inrättade ett uppdrag i kommunen som kommunal
föreningssamordnare.

Motionären anger i sin bakgrund till förslaget att det kan behövas hjälp för föreningar i
kontakter med nämnder och myndigheter i olika avseenden. Som exempel nämns råd och
stöd för nybildade föreningar, hantering av projekt och bidragsansökningar, inte minst inom
EU-bidragssfären, samt för att skapa synergieffekter genom att nämndsövergripande och
projektsamordnande kontakter möjliggörs.

Remiss till berörda nämnder
Kommunstyrelsen remitterade den 4 november 2014 motionen till socialnämnden,
fritidsnämnden och kulturnämnden för beredning.

De svar som socialnämnden och fritidsnämnden lämnat ligger drygt två år tillbaka i tiden,
medan kulturnämndens svar är avlämnat den 25 april 2016. Genom den försenade
hanteringen för kulturnämnden har socialnämndens och fritidsnämndens yttrande inte
lämnats med samma bakgrund. Med anledning av detta förhållande har fritidschef och
socialchef fått lämna synpunkter på kulturnämndens yttrande.

Fritidschefen har inga invändningar mot att förslaget om föreningssamordnare utreds vidare
och tillstyrker fritidsnämndens beslut från 2014 (se nedan). Dock bedöms att sedan 2014 har
behovet aktualiserats ytterligare genom att föreningslivets betydelse för integrationsarbetet
lyfts fram. Inom ramen för detta finns möjligheter till projekt och bidrag, vilkas tillkomst kan
stöttas på ett bättre sätt. Socialchefen har inte invändningar mot fortsatt utredning av frågan
även om socialnämnden inte bedömt att man sett problem för ”sina” föreningar.

Ingen av nämnderna har i samband med sin remiss haft särskilt samråd med föreningar inom
sitt verksamhetsområde, utan yttrandena bygger på erfarenheter i det löpande arbetet.

Fritidsnämnden har den 10 december 2014, § 99 lämnat sitt yttrande, och i vilket man ser
positivt på en funktion av det slag som föreslås. Fritidsnämnen ser problemet med återväxt
av ledare och styrelse för etablerade föreningar och behov av administrativ avlastning, hjälp
med projektutveckling och i myndighetskontakter för att föreningarna kunna ägna tid och
kraft åt verksamheten och dess utveckling. Även föreningar som är under bildande har
behov av stöd av det slag som motionen tar upp. Fritidsnämnden ser även behov av
samordnade kontorsfunktioner för föreningar. Nämnden poängterar att en ev. samordnare
inte får ta över föreningarnas ideella funktioner, då det i så fall skulle få mer negativa än
positiva effekter.



Socialnämnden föreslår i sitt yttrande från den 10 februari 2010, § 17 att motionen ska avslås.
Skälet är att socialnämnens föreningskontakter är avgränsade och regelbundna samt fungerar
väl. Även om en föreningssamordnare skulle kunna bidra med stöd för att utveckla
föreningarna bedöms inte behovet för de föreningar som nämnden möter som starkt.

Kulturnämnden förordar i sitt yttrande från den 25 april 2016, § 20, att kommunfullmäktige
ställer sig positiv till motionen. Huvuduppgiften för föreningssamordnaren ska vara att bistå
föreningar med information, rådgivning och vägledning inför myndighetskontakter, förenings-
bildning och ansökningar om bidrag på regional, nationell och EU-nivå. Kulturnämnden
föreslår vidare att de nämnder som hanterar föreningsbidrag får uppdraget att utreda
möjligheterna att inrätta en gemensam tjänst som föreningssamordnare.

Kulturnämnden konstaterar i sitt övervägande att frågan om att tillsammans med förenings-
livet organisera någon form av föreningservice varit uppe till diskussion. I samband med
behovsutredningen för Mötesplats Gisle från 2011 bedömdes vinsterna så stora att lokaler
för föreningsservice togs med i etapp 4, numera etapp 3. Kulturnämnden bedömer att
behoven inte minskat, snarare ökat samtidigt som ledarproblematik ofta överskuggar
startegiska och administrativa frågor hos många föreningar, vilket försvårar utveckling av
verksamheten. Kulturförvaltningen arbetar med att stimulera och på olika sätt stödja
bildandet av nya kulturföreningar och tillfälliga projektgrupperingar. Föreningsadministration
och ekonomi uppstår direkt som problem vid nybildningen, men finns också hos etablerade
föreningar. Kulturnämnden bedömer att möjligheter till stöd om hur man kan gå till väga
skulle underlättas genom organiserad föreningsservice. En samordnande funktion (kommunal
föreningssamordnare), som kan bistå med omvärldsbevakning, råd vid bidragsansökningar,
myndighetskontakter på olika nivåer, från egna kommunen till EU-nivå, skulle kunna leda till
att utveckla föreningslivet i Gislaveds kommun, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.

Kulturnämnden tillstyrker därför förslaget i motionen att utreda möjligheterna till att inrätta
en funktion (tjänst) som kommunal föreningssamordnare.

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker kulturnämndens förslag i dess yttrande att gå vidare
med en utredning i linje med motionens syfte. Vikten av att generellt stödja det civila
samhället och därigenom bidra till en ett fortsatt brett engagemang i föreningslivet är en
prioriterad uppgift. Detta måste ske på olika plan för att bidra till en fortsatt positiv
utveckling av det lokala samhället. Förslaget i motionen att tillsammans med föreningslivet
utreda ett uppdrag som kommunal föreningssamordnare tillstyrks därför.

En inriktning vad en föreningssamordnare kan syssla med anges i kulturnämndens yttrande.
Det bör utökas att även omfatta stöd för information om ansökningar på kommunal nivå.

Utredningen bör genomföras med kommunstyrelsen och dess förvaltning som samordnare,
då det övergripande ansvaret för samarbete med det civila samhället ligger på kommun-
styrelsen.

I utredningen, som ska ske i samråd med föreningslivet i kommunen, ska samtliga nämnder
som hanterar föreningsbidrag eller som på annat sätt har nära kontakter med lokala ideella
föreningar delta. Uppdraget ska genomföras och beslutas så att det kan beaktas i budget-
arbetet. På grund av personella begränsningar i organisationen för tillkommande större
utredningar har en prioritering gjorts. Det måste då konstateras att denna utredning inte kan
färdigställas tidigare än att den blir aktuell som underlag först inför budget 2018 utan först



inför budget 2019.
Beslut om utredningen och den fortsatta hanteringen av ärendet föreslås bli delegerat till
kommunstyrelsen.

Svar på motionen
Curt Vangs yrkande i motionen är att genom kontakter med föreningslivet undersöka om
det skulle vara befrämjande för kommunens föreningsverksamhet om man inrättade ett
uppdrag i kommunen som kommunal föreningssamordnare.

Mot bakgrund av de övervägande positiva synpunkterna i remissvaren förslås
kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen och utreda om det skulle främja kommunens föreningsverksamhet om
det inrättas ett uppdrag i kommunen som kommunal föreningssamordnare,

att utgångspunkten för utredningen ska vara att en funktion som föreningssamordnare ska ha
som huvuduppgift att på en stödjande nivå bistå föreningar med information, rådgivning och
vägledning inför myndighetskontakter, föreningsbildning och ansökningar om bidrag på
kommunal, regional, nationell samt på EU-nivå,

att uppdra till kommunstyrelsen att samordna utredningen, som ska ske i samarbete med
samtliga nämnder som hanterar föreningsbidrag eller har nära samverkan med ideella
föreningar i kommunen, och ska genomföras i samråd med kommunens föreningsliv, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta i ärendet när utredningen föreligger, senast i
tillräcklig tid inför budgetarbetet för 2019.
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Jag skulle vilja att man gick ut till föreningarna i kommunen för att få en bild av om det finns behov av 

en föreningssamordnare. Det finns stora synergieffekter i att ha en person som kan ge föreningar 

stöd i situationer då man har många kontakter med kommunens olika nämnder i en strävan av 

förbättra för föreningar som har svårt att få ett samfällt gehör från alla inblandade och istället 

upplever att alla involverade drar åt olika håll. Man behöver kanske även förslag på vägar att gå för 

att optimera enskilda föreningarnas utvecklingspotentialer. Denna stödjande och 

nämndsövergripande och samordnande arbetsuppgift är möjligen av mycket stor vikt för många 

föreningar. Till detta kommer den ibland övermäktiga byråkratiska hanteringen som vårt 

medlemskap i EU har medfört när det gäller bidragssökande därifrån. Detta är också ett inslag i 

många föreningars vardag. Jag behöver väl inte tillägga att min inställning till den superbyråkratiska 

kolossen EU naturligtvis är, att vi själva nationellt skulle hantera alla dessa miljarder som vi överför 

till EU från Sverige. Men nu är vi där vi är. Särskilt viktigt är samordnarfrågan för nystartade 

föreningar som behöver få råd och stöd och en stabilitet i sin verksamhet under uppbyggnadsskedet. 

Kort och gott vill jag att man genom kontakter med föreningslivet snarast möjligt undersöker om det 

skulle vara befrämjande för vår kommuns föreningsverksamhet om man inrättade ett uppdrag i 

kommunen som kommunal föreningssamordnare. 

Curt Vang 

da mot för Kommunistiska Partiet ---------
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Svar på motion om föreningssamordnare

Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) har den 10 september 2014 lämnat en motion med förslag om
att genom kontakter med föreningslivet undersöka om det skulle vara
befrämjande för kommunens föreningsverksamhet om man inrättade ett
uppdrag i kommunen som kommunal föreningssamordnare.

Motionären anger i sin bakgrund till förslaget att det kan behövas hjälp för
föreningar i kontakter med nämnder och myndigheter i olika avseenden. Som
exempel nämns råd och stöd för nybildade föreningar, hantering av projekt och
bidragsansökningar, inte minst inom EU-bidragssfären, samt för att skapa
synergieffekter genom att nämndsövergripande och projektsamordnande
kontakter möjliggörs.

Kommunstyrelsen remitterade den 4 november 2014 motionen till
socialnämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden för beredning.
Socialnämnden föreslår avslag på motionen då man inte ser behovet för de
föreningar som nämnder kommer i kontakt med eller ger bidrag till.
Fritidsnämnden och kulturnämnden är positiva till en utredning och ser
möjligheter att stärka och utveckla föreningslivet om en sådan funktion
tillkommer.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en PM, daterad den 9 maj
2016, i vilken remissvaren redovisas. I kommunstyrelseförvaltningens egen
beredning tillstyrks kultur- och fritidsnämndens förslag att gå vidare och utreda
möjlig-heterna att skapa en funktion som föreningssamordnare. Som inriktning
för utredningen tar förvaltningen fasta på det förslag som kulturnämnden
framlagt. Kommunstyrelsen, som har övergripande ansvar för utveckling av
samverkan med det civila samhället, bör samordna utredningen som ska ske i
samråd med samtliga nämnder som handlägger föreningsbidra eller har nära
samverkan med föreningar. Utredningen ska, som motionären föreslår, även
ske i samråd med föreningslivet i kommunen.

På grund av personella begränsningar i organisationen för tillkommande större
utredningar har en prioritering gjorts. Det måste då konstateras att kan denna
utredning inte kan färdigställas tidigare än att den blir aktuell som underlag
först inför budget 2019.

Beslut om utredningen och den fortsatta hanteringen av ärendet föreslås att
delegeras till kommunstyrelsen.

Motionen föreslås bli bifallen med redovisning enligt bilagd PM och förslag till
beslut.

Beslutsunderlag
Motion om föreningssamordnare, daterad den 5 september 2014
Kommunfullmäktige den 25 september 2014, § 140
Kommunstyrelsen den 4 november 2014, § 444
Fritidsnämnden den 10 december 2014, § 99 inkl. bilaga,
daterad den 14 november 2014



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-06-08 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 197 (forts.)

Socialnämnden den 10 februari 2014, § 17 inkl. bilaga,
daterad den 27 januari 2014
Kulturnämnden den 25 april 2016, § 20
Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om föreningssamordnare,
daterad 2016-05-09
Kommunstyrelsen den 25 maj 2016, § 172

Yrkande
Tommy Stensson (S) med instämmande av Håkan Josefsson (C) och Lennart
Kastberg (KD): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen och utreda om det skulle främja kommunens förenings-
verksamhet om det inrättas ett uppdrag i kommunen som kommunal
föreningssamordnare,

att utgångspunkten för utredningen ska vara att en funktion som förenings-
samordnare ska ha som huvuduppgift att på en stödjande nivå bistå
föreningar med information, rådgivning och vägledning inför
myndighetskontakter, föreningsbildning och ansökningar om bidrag på
kommunal, regional, nationell samt på EU-nivå,

att uppdra till kommunstyrelsen att samordna utredningen, som ska ske i
samarbete med samtliga nämnder som hanterar föreningsbidrag eller har
nära samverkan med ideella föreningar i kommunen, och som ska
genomföras i samråd med kommunens föreningsliv, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta i ärendet när utredningen
föreligger, senast i tillräcklig tid inför budgetarbetet för år 2019.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-02-10 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §17 Dnr: SN.2014.137 739

Motion. Föreningssamordnare

Ärendebeskrivning
Kommunistiska partiet har motionerat om att nyttan med att inrätta en
förenings-samordnare i kommunen bör undersökas. Socialförvaltningen har
mottagit en remiss från kommunstyrelsen, att bereda till socialnämnden.
Föreningssamordnare finns på flera platser runt om i landet. En kontinuerlig
kontakt med de föreningar som arbetar med frågor inom socialförvaltningens
område finns redan genom exempelvis föreningsbidrag och samverkan.

Nyttan med en föreningssamordnare för socialförvaltningen bedöms som liten,
då kontakterna redan idag är goda och kontinuerliga.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 27 januari 2015, § 7
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2014
Svar på remiss daterat den 27 januari 2015
Kommunstyrelsen den 4 november 2014, § 444
Motion om föreningssamordnare daterad den 4 november 2014

Socialnämnden beslutar

att ställa sig bakom förslaget på yttrande, samt

att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.

Expedieras till:
Handläggaren för ärendet
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp



Yttrande
1 (1)

Socialförvaltningen
Kristoffer Karlsson, Utvecklingsledare
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved
Tel. 0371-81115 Fax. 0371-821 32
socialforvaltningen@gislaved.se www.gislaved.se

Svar på remiss

Motion om föreningssamordnare

Sammanfattning

Föreningssamordnare finns i flera kommuner i landet. Att förmedla kontakter, ansvara för

informationsträffar och handlägga frågor kring föreningsbidrag är exempel på arbetsuppgifter som

kan förekomma. Föreningssamordnaren arbetar vanligtvis inom fritidsförvaltningen.

Inom socialförvaltningens verksamhetsområde finns det föreningar som är riktade mot exempelvis

personer med funktionsnedsättning eller humanitär hjälp. De flesta av de föreningar som

socialförvaltningen kommer i kontakt med är pensionärsföreningar. Ett kontinuerligt ekonomiskt

stöd från kommunen, i form av föreningsbidrag, kan sökas av föreningarna och kontakten med

Socialförvaltningen är för många föreningar regelbunden. Regelbundenheten kan förutom

ansökningar till bidrag bero på samverkan av olika slag. En föreningssamordnare skulle kunna bidra

till en tätare kontakt med föreningarna och hjälp för dem att utvecklas. Behovet kan dock inte räknas

som starkt, då kontakten med föreningarna redan idag fungerar väl.

Motionären vill att kontakter med föreningslivet ska tas för att undersöka behovet av en

föreningssamordnare. Regelbundna kontakter med föreningarna finns, men specifika kontakter för att

utreda denna fråga kan inte anses utgöra en relevant uppgift för socialförvaltningen.

Ert diarienr: KS.2014.169
Vårt diarienr: SN.2014.137

2014-01-27
Kommunstyrelsen



styrelsen 

§ 34 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-04-14 

Gammal motion om upprustningsbehov av miljonprogrammets bostäder. 

styrelsen beslutar 

Sida 
15 (17) 

att komplettera på motionen från 20130826, § 40, med vad som gjorts i form av 
upprustning av AB Gislavedshus fastighetsbestånd sedan forra svaret, samt 

att redovisa både den kortsiktiga underhållsplanen for 2016 samt den långsiktiga 
underhållsplanen for åren 2016 till 2024, som visar AB Gislavedshus nuvarande 
ekonomiska möjligheter att rusta upp våra fastigheter. 

Justerandes sign. 

Sk- ~ !b~/' 



Handlingsplan för AB Gislavedshus 
Underhåll 
lAtgärd Område 

stamrenoveringar light<= 120 000/lgh 
stamrenoveringar större < 200 000/lgh 
stamrenoveringar 

Takomläggning -reparationer 

Ventilation - radon 

Energisparåtgärder 

Fönster 
Hissar 

Fasadunderhåll 
Fasadunderhåll målning 
Yttre miljö 

Löpande/oförutsett 
Invändigt UH 

Investeringar 

Summa 

2016 

5 000 

5 000 

3 000 

1 000 

1 000 
1 500 

1 400 
2 500 
3100 

2 000 
14 000 

39 500 

13 000 

52 500 

Perioden 2016 - 2024 

2017 2018 2019 2020 
4 500 3 000 3 000 

6 000 6000 5 600 3 000 
5 500 

2 000 2 000 2 000 2 000 

2000 2 000 2 000 2 000 

2 000 1 000 1 500 500 

1 000 500 500 500 
1 250 500 500 

1 000 1 000 1 000 1 000 
1 250 1 400 
1 000 1 000 1 000 1 000 

3 000 2 000 2 000 2 000 
14 000 14 000 14 000 14 000 

34 500 34 500 34 500 34 500 

6 500 6 500 6 500 6 500 

41 000 41 000 41 000 41 000 

H :\Stanley\Styrelsen\Budget & Bokslut\2016\ 

2021 2022 2023 2024 Summa 
10 500 

5 500 6 000 6 000 6 000 44100 
5 000 4 750 5 000 3 500 28 750 

2 000 2 000 2 000 2 000 21 000 

1 500 500 750 750 14 500 

1 000 1 500 1 000 1 500 11 000 

500 500 500 500 5 500 
1 000 1 250 1 250 1 250 8 500 

1 000 1 000 1 000 1 000 9400 
1 000 6150 

1 000 1 000 1 000 1 000 11 100 

2 000 2 000 2 000 2 000 19 000 
14 000 14 000 14 000 14 000 126 000 

34 500 34 500 34 500 34 500 315 500 

6 500 6 500 6 500 6 500 65 000 

41 000 41 000 41 000 41 000 380 500 



Handlingsplan År 2016
Område 803A

Detaljerat Område Mål Ansvar Färdigt Kostnad Kostnad Utfört Utfall
mål UH Investering Signatur

101 Miljöstation, ändring kommunikations vägar COL/PB 250000
101,107 Nätförråd byts ut källarförråd   Hyresförh +30:-/mån COL/PB 0 DEB 30:-/m
103 Toppning asfalt justering plattytor COL/PB 50000
104 Cykelgarage COL/PB 25000
104 Målning källare, tvättstuga + källarfönster COL/PB 50000
105 Byte stammventiler + uppmärkning PB/PJ 40000
106 Byte entré dörrar, rep fasad entréer PB/COL 200000
106 Byte fönster 38 st PB/COL 300000
107 Ombyggnad tak,stamrenov. m.m. SG/PB/COL 7000000 13000000
108 Skärmar staket hus K, J, H. Justering plattytor PB/COL 100000
108 Tvättning, målning hus K,J,H PB/COL 150000
108 Utemiljö anläggning COL/BL 25000
108 Asfalt toppning COL/PB 30000
109-110 Byte FTX aggregat COL/BL 200000
111 Tak över källartrappa BL 5000
113 Markarbete, asfalt omläggning entréer COL/PB 175000
113-114 Rengöring tak A- fri PB/COL 80000
100 gem.oförutsett COL/PB 625000

Mål - Handlingsplaner Utgåva 2016-01-01 9305000 13000000

Handlingsplan År 2016
Område 803

Detaljerat Område Mål Ansvar Färdigt Kostnad Kostnad Utfört Utfall
mål UH Investering Signatur

205 Fasadtvätt BL 10000
206 Fasadtvätt, målning ombyggnad entré tak COL/BL 15000
207-208 Rep. källartrappor BL 15000
214 Lekutrustning, trädplantering BH/BL 35000
401 Rep puts sockel COL/BL 15000
401 Målning källarfönster + belysning tvättstuga COL 20000
401 Tvättstuga,putsrep. Målning COL/BL 20000
405 Målning takfönster + kupor COL 25000
405 Omläggning plattytor + nya skärmar PB/COL 150000
406 Fönster, altandörrar målas COL/BL 40000
409 Rep. skärmar.  målning + målning  garage PB/COL 400000
409 Just brunnar toppning asfalt COL/PB 15000
411 Målning räcken, balkonger, taktvätt, skärmväggar, förråd PB/COL 350000
413 Justering plattytor entréer PB/COL 70000
415 Tak behandlas med A-fri BL 10000
604 Omläggning plattrad fasad COL/BL 5000
605 Plattläggning runt huset  COL/BL 15000
605 Målning källarfönster COL/BL 15000
605-610 Byte entré och trapphusbelysning COL/BL 60000
606-607 Byte belysning trapphus, entré, tvättstugor COL/BL 60000
606 Målning resterande fönster tidigare målad fasad o skärmar PB/COL 100000
606 Omläggning uteplatser PB/COL 100000
606 Målning garage o tvättstuga PB/COL 50000
607 Renov. plattyta, pergola rutschkana BH/BL 50000
607 Byte fönster Furug. 12 PB/COL 200000
607-609 Höja upp garageportar BL/JV 20000
613-610 Uppstart miljöhus i befintlig byggnad BL/NL 5000
614 Renov. Hissar 4 st. PB 1500000
614 Renovering fasader punkthusen 4 st PB 800000
702 Tvättning, målning fasad PB/COL 400000
200-700 Gem. Oförutsett PB/COL 625000

Mål - Handlingsplaner Utgåva 2016-01-01 5195000

0



År 2016
Område 801

Område Åtgärder Ansvar Färdigt Kostnad Kostnad Utfört Utfall
UH Investering Signatur

301 energisparåtg,byte belysning TJ 2016-12-31 20 000
338 byte  fläktar 3st PJ 2016-12-31 50 000
338 utemiljöåtg TJ 2016-12-31 40 000
338 trapphustavlor TJ 2016-12-31 40 000
320 Utemiljöåtgärder,  TJ/PB 2016-12-31 400 000
308-311 Utemiljöåtgärder, lekutrustning, stolpbelysning TJ/PB 2016-12-31 450 000
308-311 Entreer tr 135711 TJ 2016-12-31 200 000
308-311 Barnvagnsrum ute TJ/PB 2016-12-31 100 000
308 Vent tr 4 TJ/PJ 2016-12-31 500 000
311 Tvättning,balkonger målning TJ/PB 2016-12-31 400 000
312 Utemiljöåtg  TJ/PB 2016-12-31 375 000
312 Torkskåp nytt TJ/PB 2016-12-31 25 000
312 Cykelförråd tak TJ/PB 2016-12-31 400 000
322 Utemiljöåtg DV 5-7 TJ/PB 2016-12-31 100 000
318 Tvätt,målning Lomellsv TJ/PB 2016-12-31 750 000
334 Tvätt,målning Lunnabo TJ/PB 2016-12-31 750 000
334 Utemiljöåtgärder,  TJ 2016-12-31 300 000
330 Målning Åbjörnsg TJ 2016-12-31 25 000
315-16 Asfalt TJ 2016-12-31 100 000
330 Byte av staket TJ 2016-12-31 50 000
325 Lagning staket TJ/PB 2016-12-31 25 000
315-16 Utemiljöåtgärder TJ 2016-12-31 250 000
315-16 Tvättning tak TJ 2016-12-31 200 000
320 Skunkar Rotegatan,loftgatan TJ 2016-12-31 400 000
320 Byte skärmar TJ/PB 2016-12-31 150 000
323 Odengatan måln 3e etappen TJ/PB 2016-12-31 650 000
323 Tvättning garage TJ/PB 2016-12-31 75 000



323 Utemiljöåtgärder, asfalt TJ/PB 2016-12-31 250 000
323 Vaktmästare förråd TJ/PB 2016-12-31 50 000

309 Utemiljöåtg VG16 TJ/PB 2016-12-31 350 000
310 Utemiljöåtg VG15-17 TJ/PB 2016-12-31 500 000
310 Målning tak tv-stugor TJ/PB 2016-12-31 80 000
310 energisparåtg,byte belysning TJ/PB 2016-12-31 250 000
310 Rensa undercentraler TJ/PJ 2016-12-31 100 000
500 Utemiljöåtg TJ 2016-12-31 200 000
501 Agnv 3 enl årsplan TJ/PB 2016-12-31 200 000
507 Ny Fastighet TJ/PB/PJ 2016-12-31 1 000 000
509 Östang Förrådstak TJ/PB 2016-12-31 400 000
514 Tvättning målning TJ/PB 2016-12-31 400 000
500 Asfalt TJ/PB 2016-12-31 150 000
500 Oförutsedda utg TJ/PB 2016-12-31 350 000 0

11 105 000
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Kommunstyrelseförvaltningen  PM  2016-04-25 
Dnr Ks 2013.39 
Handläggare: 
Karin Gustafsson 
 

 
 
 

 
 
Motion om upprustningsbehov av miljonprogrammets bostäder 

 
 

Motionen 
Curt Vang (K) har den 20 februari 2013 lämnat en motion angående upprustningsbehov av 
miljonprogrammets bostäder.  
 
Motionären yrkar  

• att kommunfullmäktige ger AB Gislavedshus i uppdrag att se över behoven av en 
satsning på miljonprogram och äldre lägenheter inom allmännyttan,  

• att analysen av upprustningsbehoven, efter samråd med hyresgäster och 
hyresgästförening, sammanställs och kostnadsberäknas, samt  

• att krav på statlig ersättning för denna upprustning tillställs riksdagen. 
 
Motionären anger i bakgrunden till motionen att det generellt finns behov av upprustning av 
det sk miljonprogrammets flerbostadshus, men att dessa inte fått del av statliga bidrag i 
samma omfattning som privatägda småhus fått, bl a genom det s k ROT-systemet. Av denna 
anledning bör kommunfullmäktige uppmärksamma förhållandet genom att visa för nationella 
organ hur situationen vad gäller upprustningsbehovet ser ut hos AB Gislavedshus. 
 
 
Remissförfarandet 
Kommunstyrelsen remitterade den 13 mars 2013 motionen till kommunstyrelsekontoret 
och AB Gislavedshus för beredning.   
 
Styrelsen för AB Gislavedshus yttrade sig den 26 augusti 2013. 
I yttrandet noteras att bolaget äger och förvaltar knappt 2 600 lägenheter på tio orter i 
Gislaveds kommun. Av dessa är mer än hälften (1 335 lägenheter) byggda före 1974 och har 
uppnått en ålder av mer än 40 år. Förutsättningarna för bostadsbyggande och boende har 
förändrats under denna tid, som t ex som hushållning av energi, de boendes förväntningar 
och krav på standard, boendemiljö liksom hyresgästernas inflytande vid t ex ombyggnader. 
 
Styrelsen konstaterar att man under många år arbetat aktivt med en långsiktig underhållsplan 
för att förädla och utveckla befintligt fastighetsbestånd. Bolaget satsar årligen 40 mnkr i 
normalt underhåll, gemensamt underhåll och reinvesteringar. Detta motsvarar ett 
genomsnitt på cirka 200 kr per kvadratmeter och år. Nivån innebär att man klarar att 
renovera ca 60 lägenheter per år. 
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Underhållsplanerna fastställs av styrelsen efter samråd och förhandlingar med 
hyresgästföreningen. Styrelsen har uppfattningen att dialogen med hyresgästerna är god när 
det gäller underhåll och behov av renoveringar. Normalt underhåll innebär ingen 
hyreshöjning men i samband med omfattande renoveringar görs ofta standardhöjande 
åtgärder, som efter förhandlingar med hyresgästföreningen kan innebära en höjd hyresnivå. 
 
Styrelsen konstaterar att det under årens lopp funnits olika former av stöd till bostads-
sektorn men att för tillfället finns inget för underhåll eller upprustning samt att man 
naturligtvis skulle uppskatta och också nyttja sådana om de funnits. 
 
Kommunstyrelsekontoret konstaterade därefter i sin beredning att AB Gislavedshus har 
underhållsplaner och kontinuerligt arbetar med upprustning av de äldre bostäderna (mer 40 
år gamla) inom ramen för tillgängligt ekonomiskt utrymme. Upprustningsplanerna tas fram i 
samråd med Hyresgästföreningen. Om upprustningen föranleder standardhöjningar 
förhandlas det särskilt med Hyresgästföreningen om hyresökningar för dessa. Genom AB 
Gislavedshus yttrande har de båda första att-satserna i motionen fått svar, även om en 
beräkning av hela behovet för samtliga lägenheter äldre än 40 år inte gjorts. En kontinuerlig 
förlängning av de långsiktiga (8 – 10 åriga) planerna görs dock rullande. 
 
Kommunstyrelsekontoret noterade dock, att det matematiskt sett skulle ta ca 22 år att 
upprusta samtliga lägenheter byggda före 1974 med ett ekonomiskt utrymme som ger 
möjlighet till en takt om 60 lägenheter per år. Mot detta perspektiv skulle statliga bidrag 
kunna medföra att takten skulle kunna ökas. Frågan överlämnades därför till dåvarande 
kommunstyrelsens ordförande ”för ytterligare beredning” som det står i rapporteringen till 
kommunfullmäktige om obesvarade motioner i oktober 2014. Tanken med den politiska 
beredningen var att undersöka om bidrag till upprustning var planerade från regeringsnivå. 
Något förslag om sådant lades inte fram under 2014, och inte heller under 2015. Hittills 
under 2016 har några generella bidrag till upprustning av hyresbostäder inte tillkommit.  
Det finns dock vissa bidrag kopplade till energieffektiviseringar. 
 
För att aktualisera beredningen av motionen inför besvarandet av denna under 2016 har på 
begäran ett kompletterande yttrande tagits fram av styrelsen i AB Gislavedshus. Denna 
behandlade ärendet den 14 april 2016 och beslutade att 

• komplettera på motionen från 20130826, § 40, med vad som gjorts i form av 
upprustning av AB Gislavedshus fastighetsbestånd sedan förra svaret, samt 

• redovisa både den kortsiktiga underhållsplanen samt den lånsiktiga underhållsplanen 
för åren 2016 – 2024, som visar AB Gislavedshus nuvarande ekonomiska möjligheter 
att rusta upp våra fastigheter. 

 
Från redovisningen av renoveringsåtgärder, som skett i form av standardhöjande åtgärder, 
energisparåtgärder, fjärrvärme, förändring av taklutning, försök att få verksamheter till 
områdena, belysning- och fasadförbättringar, trygghetsskapande åtgärder både i utemiljön 
och socialt för hyresgästerna, kan följande information hämtas: 
 

Stora insatser har gjorts på Trasten i enlighet med det tio-åriga Trastenprojektet: 
2011 renoverades tak på Traststigen 1, 3, 5, 7, 9 och 11. Under 2013 gjordes stamrenovering på 
Västergatan 16 och takrenovering på Traststigen 4. Under 2014 genomfördes stamrenovering 
Traststigen 4 och påbörjades på Traststigen 9. Utemiljön planeras för ganska omfattande förändringar i 
en etappindelning på några år.  I samarbete med kommunen har en spontanidrottsplats tillkommit vid 
Gullviveskolan, vilket tillfört ny kvalité till området. 
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Underhållskostnader i driftbudgeten respektive år: exkl. aktiverade reinvesteringar. 
2012 33,4 mkr 
2013 35.5 mkr 
2014 35,9 mkr 
2015 39,1 mkr 

 
 

De största projekten respektive år är: 
 

2012 Stamrenovering av Allégatan 39 – 45, Anderstorp. Start inkoppling av fjärrvärme. Fönster- och 
fönsterdörrbyte på Bergåsa 1 i Broaryd och Torggatan i Gislaved samt balkongrenovering 
Torget i Reftele. 

2013 Stamrenovering av Västergatan 16, Gislaved. Inkoppling av fjärrvärme i Gislaved. Installation av 
bergvärme på Storgatan 52, Anderstorp. Start av Iloq-system. Fasadrenovering Solrosvägen och 
Krokusvägen i Anderstorp, Rotegatan i Gislaved, Milstensgatan i Hestra och Hörsjögatan 2 i 
Smålandsstenar. 

2014 Stamrenovering av Traststigen 4 i Gislaved. Fasadrenovering Odengatan i Gislaved,  
Södredalsgatan i Tallberga och Anderstorpsvägen 5 och 7. Hissrenoveringar på Dalen och 
Trasten i Gislaved samt i Cafékvarteret i Smålandsstenar. Fönsterrenoveringar i 
Smålandsstenar. 

2015 Stamrenovering av Traststigen 9 i Gislaved. Återvinning av energi Stationsallén 7-9 i Gislaved. 
Hissrenoveringar på Lomells väg i Gislaved och Hörsjögatan 2 i Smålandsstenar. Utemiljön på 
flera fastigheter. Tvättstugebokning. Tak- och balkongrenovering Södra Långgatan/Torggatan i 
Gislaved. Ventilationsåtgärder Nils Gustafsgatan i Gislaved. 

 
AB Gislavedshus har fortfarande ca 400 lägenheter av de ca 1050 lägenheterna från de s k rekordåren 
(eller s k miljonprogrammet) som behöver standardhöjande åtgärder och en allmän upprustning. 
Upprustning i form av större åtgärder som stambyte i hela det äldre beståndet sker med behovs-
anpassning – byggnadsåret är inte alltid det avgörande för när åtgärder görs. 

 
Av de redovisade kort- respektive långsiktiga underhållsplanerna framgår bland annat att 
underhållsåtgärderna 2016 kalkyleras till 39, 5 mkr, varav 11,0 mkr avser området Gislaveds 
tätort. Till detta kommer för orter utanför Gislaved investeringar som aktiveras 
(stamrenoveringar, takrenoveringar mm) på 13 mkr, vilket totalt innebär 52,5 mkr för 2016. 
För perioden 2017 – 2024 kalkyleras 41 mkr per år, dvs. totalt 328 mkr. 
Den långsiktiga investeringsplanen bifogas. I underhållet ingår även åtgärder till följd av den 
tillgänglighetsinventering som genom fördes 2015. 
 
 
 
Svar på motionen 
Curt Vangs (K) yrkande i motionen är  

• att kommunfullmäktige ger AB Gislavedshus i uppdrag att se över behoven av en 
satsning på miljonprogram och äldre lägenheter inom allmännyttan,  

• att analysen av upprustningsbehoven, efter samråd med hyresgäster och 
hyresgästförening, sammanställs och kostnadsberäknas, samt  

• att krav på statlig ersättning för denna upprustning tillställs riksdagen. 
 
Motionen lyfter en viktig fråga för bostadsförsörjningen och som har stor betydelse i många 
olika avseenden för både hyresgäster och AB Gislavedshus. Bostadsbolaget bedöms med de 
yttranden som styrelsen har lämnat ha erforderlig kontroll över underhållssituationen och 
under vilka förutsättningar en upprustning för de äldre fastigheterna kan ske. Frågan är dock 
betydelsefull och kommer även fortsättningsvis att följas i de överläggningar som 
kommunstyrelsens företrädare regelbundet har med bostadsbolagets ledning. 
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Mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen behövs ingen ytterligare utredning av 
upprustningsbehoven av det äldre bostadsbeståndet hos AB Gislavedshus för säkerställande 
av underhållsplanering för de bostäder som är äldre än 40 år. Samrådet mellan hyresgästerna 
via Hyresgästföreningen och bostadsbolaget bedöms som aktivt i upprustningsfrågor, 
delaktighet finns i planering och kostnadsbild för aktuella renoverings- och upprustnings-
projekt och dialog sker inför ev. påverkan på hyresnivåer.  Redovisat material från AB 
Gislavedhus kan användas av de förtroendevalda, om de lokala partierna i rikspolitiska 
sammanhang vill göra påtryckningar om behovet av statlig medfinansiering för upprustning.  
 
Med hänvisning till ovanstående beredning av ärendet föreslås att motionen avslås. 
  
 
 

 
 
 

 



Handlingsplan för AB Gislavedshus 
Underhåll 
IAtgärd Område 

Stam renoveringar light <- 120 OOOllgh 
Stam renoveringar större < 200 OOOllgh 
Stam renoveringar 

Takomläggning -reparationer 

Ventilation - radon 

Energisparåtgärder 

Fönster 
Hissar 

Fasadunderhåll 
Fasadunderhåll målning 
Yttre miljö 

Löpande/oförutsett 
Invändigt UH 

Investeringar 

Summa 

2016 

5000 

5000 

3000 

1000 

1000 
1500 

1400 
2500 
3100 

2000 
14000 

39500 

13000 

52500 

Perioden 2016 - 2024 

2017 2018 2019 2020 
4500 3000 3000 

6000 6000 5600 3000 
5500 

2000 2000 2000 2000 

2000 2000 2000 2000 

2000 1000 1500 500 

1000 500 500 500 
1250 500 500 

1000 1000 1 000 1000 
1250 1400 
1000 1000 1000 1000 

3000 2000 2000 2000 
14000 14000 14000 14000 

34500 34500 34 500 34500 

6500 6500 6500 6500 

41000 41000 41000 41000 

H:\Stanley\Styrelsen\Budget & Bokslut\2016\ 

2021 2022 2023 2024 Summa 
10500 

5500 6000 6000 6000 44100 
5000 4750 5000 3500 28750 

2000 2000 2000 2000 21000 

1500 500 750 750 14500 

1000 1500 1 000 1500 11000 

500 500 500 500 5500 
1000 1 250 1 250 1250 8500 

1000 1000 1000 1000 9400 
1000 6150 

1000 1000 1000 1000 11100 

2000 2000 2000 2000 19000 
14000 14000 14000 14000 126000 

34500 34500 34500 34 500 315500 

6500 6500 6500 6500 65000 

41000 41000 41000 41000 380500 
------



Motion 

Bostadsbidraget till de allra rikaste måste bort! Pengarna till allmännyttan och 
hyresgäster! 

Världen ter sig ibland upp och nervänd. Reinfeldt, Maria Larsson, Anders Borg, Annie Lööf 
och andra ny liberalt tänkande har fått en oerhörd stor genomslagskraft i media omkring 
"bidragslandet Sverige". Det har medfört att sjuka och arbetslösa fått det mycket dåligt ställt. 
Sänkt skatt för de rika har genomförts och spätts på med förändringarna av 
förmögenhetsbeskattning och arvsskatt. Men de rikas oerhörda "bostadsbidrag" har det talats 
alldeles för lite om. 
Låt mig exemplifiera. Ett par makar med mycket rymlig och välfylld penningbörs och som 
bor i en riktigt luxuös villa i Täby, Danderyd eller någon annanstans har möjlighet till avdrag 
som är helt sanslösa. Samma sak med makarna som bor i en tio-femtonmiljoners bostadsrätt 
på Östermalm eller andra överklassområden. 
Alliansregeringen har gett dessa en möjlighet att sedan 2008 varje år kunna planera in 
lyxombyggnationer där bidrag med 100 000 kr ges per år (ROT). På tio år kan dessa 
välsituerade människor inom noblessen således få ut en miljon i bidrag. Dessa bidrag till rika 
medför självklart att deras bostäder stiger ännu mer i värde. En miljon i bidrag från de mindre 
bemedlade till en grupp som vältrar sig i sina förmögenheter. Är det ett sådant land vi vill ha? 
Samtidigt bor miljoner människor i hyresrätter som inte får en krona i subvention utan istället 
tillhör den stora grupp i samhället som får betala till överklassen. Bara i Gislaveds kommun 
finns det 2600 kommunala lägenheter där hyresgästerna inte ser en krona från 
högerregeringen för att rusta upp ens de delar av allmännyttan som byggdes i början av 70-
talet. Denna belägenhet delar Gislaveds kommuns hyresgäster med miljoner andra i landet. 
Men hur länge skall vi ge dessa hårresande bidrag till de allra rikaste? Vi som 
kommunpolitiker och allmännyttans ägare har ett ansvar inför våra hyresgäster och borde 
självklart stiga fram för att tillvarata deras intressen. 

Utifrån ovanstående yrkar undertecknad på 

att kommunfullmäktige ger AB Gislavedshus i uppdrag att se över behoven aven satsning på 
miljonprogram och äldre lägenheter inom allmännyttan, 
att analysen av upprustningsbehoven, efter samråd med hyresgäster och hyresgästförening, 
sammanställs och kostnadsberäknas samt 
att krav på statlig ersättning för denna upprustning tillställs riksdagen. 

Curt Vang 
Fullmäktigele amot (K) 

i 'nr 
1 
; 

--- -----

r " 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-06-08 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §199 Dnr: KS.2013.39 109

Svar på motion om upprustningsbehov av miljonprogrammets
bostäder

Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) lämnade den 20 februari 2013 en motion om upprustningsbehov
av miljonprogrammets bostäder.

Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger AB Gislavedshus i uppdrag att se
över behoven av en satsning på miljonprogram och äldre lägenheter inom
allmännyttan, att analysen av upprustningsbehoven, efter samråd med
hyresgäster och hyresgästförening, sammanställs och kostnadsberäknas, samt
att krav på statlig ersättning för denna upprustning tillställs riksdagen.

Som bakgrund till motionen anges bland annat att det generellt finns behov av
upprustning av det sk miljonprogrammets flerbostadshus, men att dessa inte
fått del av statliga bidrag i samma omfattning som privatägda småhus fått, bl. a.
genom det s.k. ROT-systemet. Av denna anledning bör kommunfullmäktige
uppmärk-samma förhållandet genom att visa för nationella organ hur
situationen vad gäller upprustningsbehovet ser ut hos AB Gislavedshus.

Kommunstyrelsen remitterade den 13 mars 2013 motionen till
AB Gislavedshus och kommunstyrelsekontoret för beredning. Eftersom
yttrandet från AB Gislavedshus ligger ca två och ett halvt år tillbaka i tiden
har beredningen förnyats genom ett aktualiserat yttrande från bostads-
bolagets styrelse, daterat den 14 april 2016.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt i PM, daterad den 25 april
2016. I denna redovisas innehållet i yttrandena från AB Gislavedshus och
kommunstyrelseförvaltningens beredning av ärendet.

Sammanfattningsvis konstateras att motionen lyfter en viktig fråga för
bostadsförsörjningen och som har stor betydelse i många olika avseenden
för både hyresgäster och AB Gislavedshus. Bostadsbolaget bedöms med de
yttranden som styrelsen har lämnat ha erforderlig kontroll över underhålls-
situationen och under vilka förutsättningar en upprustning för de äldre
fastigheterna kan ske. Frågan är dock betydelsefull och kommer även
fortsättningsvis att följas i de överläggningar som kommunstyrelsens
företrädare regelbundet har med bostadsbolagets ledning.

Mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen behövs ingen ytterligare
utredning av upprustningsbehoven av det äldre bostadsbeståndet hos
AB Gislavedshus för säkerställande av underhållsplanering för de bostäder som
är äldre än 40 år. Samrådet mellan hyresgästerna via Hyresgästföreningen och
bostadsbolaget bedöms som aktivt i upprustningsfrågor, delaktighet finns i
planering och kostnadsbild för aktuella renoverings- och upprustningsprojekt
och dialog sker inför ev. påverkan på hyresnivåer. Redovisat material från
AB Gislavedshus kan användas av de förtroendevalda, om de lokala partierna i
rikspolitiska sammanhang vill göra påtryckningar om behovet av statlig
medfinansiering för upprustning.

Med hänvisning till ovanstående beredning av ärendet föreslås att motionen
avslås.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-06-08 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 199 (forts.)

Beslutsunderlag
Motion från Curt Vang, daterad den 20 februari 2013
Kommunfullmäktige den 28 februari 2013, § 34
Kommunstyrelsen den 19 mars 2013, § 133
AB Gislavedshus styrelse den 26 augusti 2013, § 40
AB Gislavedshus styrelse den 14 april 2016, § 34 inkl. bilaga
Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om upprustningsbehov av
miljonprogrammets bostäder, daterad 2016-04-25
Kommunstyrelsen den 25 maj 2016, § 170

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen om upprustningsbehov av miljonprogrammets bostäder
avslås.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Redovisning

Det handlar om standardhöjande åtgärder, energisparåtgärder, fjärrvärme, förändring av taklutning,

försök att få verksamheter till områdena, belysning- och fasadförbättringar, trygghetsskapande

åtgärder både i utemiljön och socialt för hyresgästerna. Vi har genomfört sedan 2011 renoveringen av

tak på Traststigen1, 3, 5, 7, 9 och 11. Under 2013 gjordes stamrenovering på Västergatan16 och

takrenovering på Traststigen4. Under 2014 genomfördes stamrenovering Traststigen4 och

påbörjades på Traststigen9. Utemiljön planeras för ganska omfattande förändringar i en

etappindelning på några år.Vi har fortfarande ganska stora förhoppningar på att även andra

intressenter såsom bland annat kommunala nämnder ska inse vikten av att göra insatser i området

för dessa kommuninvånare. Detta är ett projekt på minst 10 år.Gislavedshus har ytterligare cirka 400

lägenheter från de s.k. rekordåren som behöver standardhöjande åtgärder och en allmän

upprustning. Vi är glada för samarbetet med kommunen om spontanidrottsplatsen vid

Gullviveskolan. Vi kommer att fortsättamed åtgärder på Kvarteret Trasten. Idag finns inte någon

uppsagd eller ledig lägenhet på Trasten, allt är fullt uthyrt. Under 2016 kommer utemiljön vid de

senaste stamrenoveringar att upphandlas.

Underhållskostnader i driftbudgeten respektive år: exkl aktiverade reinvesteringar.

2012 33,4 Mkr

2013 35.5 Mkr

2014 35,9 Mkr

2015 39,1 Mkr

De störstaprojekten respektive år:

2012 Stamrenovering av Allégatan 39 – 45, Anderstorp, start inkoppling av fjärrvärme,

fönster- och fönsterdörrbyte Bergåsa 1 i Broaryd, Torggatani Gislaved och balkongrenovering Torget i

Reftele.

2013 Stamrenovering av Västergatan16, Gislaved, inkoppling av fjärrvärme i Gislaved,

installation av bergvärme på Storgatan 52, Anderstorp, start av Iloq-system, fasadrenovering

Solrosvägen, Krokusvägen, Rotegatan, Milstensgatan och Hörsjögatan 2.

2014 Stamrenovering av Traststigen4, fasadrenovering Odengatan, Söredalsgatan,

Anderstoropsvägen 5 och 7, hissrenoveringar på Dalen, Trasten, Cafékvarteret. Fönsterrenoveringar

Smålandsstenar.



2015 Stamrenovering av Traststigen9. Återvinning av energi Stationsallén 7-9.

Hissrenoveringar på Lomells väg, Hörsjögatan 2. Utemiljön på flera fastigheter. Tvättstugebokning.

Tak- och balkongrenovering Södra Långgatan/Torggatan.Ventilationsåtgärder Nils Gustafsgatan.

Gislaved 20160428

Stanley Guldmyr
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Styrelsen 

§ 40 

SAMMANTRÄDE S PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2013-08-26 

Svar på motion om upprustningsbehov av miljonprogrammets bostäder. 

Sida 
8 (12) 

VD:s utkast till svar på ovanstående motion är utsänd ihop med kallelsen till detta möte. 

Styrelsen diskuterar motionen och utkastet till svar. 

Styrelsen beslutar 

att efter vissa redaktionella ändringar översända svaret till kommunstyrelsekontoret. 



AB Gislavedshus 2013-06-19 

Till ledamöter i styrelsen 

Svar på motion om upprustningsbehov av miljonprogrammets bostäder. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har 2013-03-19, § 133, beslutat att remittera motion om upprustningsbehov 
av miljonprogrammets bostäder. daterad den 20 februari 2013, till kommunstyrelsekontoret 
och AB Gislaveclshus fö r beredning. 

AB Gislavedshlls tiger och förvaltar idag knappt 2 600 lägenheter i tio orter inom Gislaveds 
kommun. A v dessa tir mer än hälften (1 335 lägenheter) byggda före 1974 och har uppnått 
en ålder av mer Lin 40 år. Många förutsättningar har förändrats under dessa år, hushållningen 
med energi bara !(:)r att nämna ett. Även hyresgästernas krav på standard, boendemiljö och 
inflytande vid ombyggnader har ändrats. 

AB Gislavedshlls har under många år jobbat aktivt med en långsiktig underhållsplan för att 
förädla och ut\'cckla vålt befintliga fastighetsbestånd. Vi satsar omkring 40 miljoner kronor 
årligen i normalt underhåll, gemensamt underhåll och reinvesteringar. Detta ger ett genomsnitt 
kring 200 kronor per kvadratmeter och år, vilket är ganska normalt inom allmännyttan. Nivån 
innebär att vi inom de ramar vi har klarar av att renovera cirka 60 lägenheter per år. 

Vi anser att vi har ett bra grepp över det behov som finns, även om skicket i vissa fall kan vara 
svårbedömt. Trots detta drabbas vi då och då av akuta problem som kräver åtgärder omgående. 

Våra underhallsplaner fastställs av styrelsen efter samråd och förhandlingar med 
hyresgästföreningen. Vi uppfattar dialogen med våra hyresgäster som god när det gäller 
underhållet och behovet av renoveringar. 

Genom årens lopp har olika former av stöd för bostadssektorn funnits, för tillfållet finns inget 
för underhåll utan det är hyresgästerna som måste betala. Normalt underhåll innebär ingen 
hyreshöjning men i samband med mer omfattande renoveringar genomförs ofta 
standardhöjande <.l tgärder som efter förhandlingar med hyresgästföreningen kan innebära en 
höjd hyresni\ <l. 

Pllstadr.:ss r.:k'lllJl Besöksadress Org.nr. Hemsida 
Bo,517 0371-56h 70() Torggatan 3 A 556053-5204 www.gislavedshus.se 
332 2X GISLA VI I) 1".:k'1;1\ GJSLA VED E-post 

0371-56(, 797 stanley@gislavedshus.se 
\, gl,lm ~d-,hs\ll,-:r, "tal1k~ \St~ rds-:n\Styrcls~l11öten\20 13\Svar pa l11otion 0111 upprustningsbehov av miljonprogrammets bostäder.docx 



AB Gislavedshus 2013-06-19 2 

Förslag 

VD föreslår att styrelsen beslutar 

att ö\'erlämna l)\'anstacnde skrivelse till kommunstyrelsen, som svar på motionen. 

AB GISLA VLDSll lJ S 

UA ~~ 

I'll~t acln: ~~ 1.:lI:fpll Besöksadress Org.nr. Hemsida 
13l!, 5 17 03 7 1-5(,6 70() Torggatall 3 A 556053-5204 www.gislavedshus.se 
332 2X ( jlSI . \VI I> 1'.:11:1;" GIS LA VED E-post 

m 71-566 7<)7 stanley@gislavedshus.se 
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GISLA VEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Justerares signatur 

Kf§52 

Interpellation 

Sammanträdesdatum 
2014-03-27 

Dnr: KS.20 14.5 

Sida 
I (I) 

Ekonomiska effekter för kommun och individ till följd av arbetslöshet 

Ärendebeskrivning 
Curt Vang (K) har den 26 mars 2014 lämnat en interpellation med frågor om 
ekonomiska effelter för kommun och individ till följd av arbetslöshet. 

Interpellationen är ställd till kommunalråden, det vill säga kommunstyrelsens 
ordförande Niclas Palmgren (M) och kommunstyrelsens andre vice ordförande 
Marie Johansson (S). 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Curt Vang (K) den 26 mars 2014 

Propositionsordning 
Ordöranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att 
kommunfullmäktige godkänner den. 

Kommunfullmäktige beslutar 

SY godkänna att interpellationen får ställas, samt 

SY notera att Niclas Palmgren (M) och Marie Johansson (S)meddelar att de 
avser besvara interpellationen på nästkommande sammanträde den 24 
april 2014. 

Expedieras till: 
Curt Vang 
Niclas Palmgren 
Marie Johansson 

Utdragsbestyrkande 





Interpellation till kommunalråden 

GlSLAVEOS KOMMUN 
ANKOM 

2014 -03- 2 6 
Dnr 

Välfärden håller på att slås sänder i Sverige. Det gäller på många plan. Grunden till detta är att 

sjukförsäkringen har sargats och kastat ut tiotusentals människor i fattigdom utan rätt till ersättning. 

Redan 2012 hade 62 000 människor kastats ut från sjukförsäkringen sedan de uppnått gränsen för 

rätt till sjukersättning. Dessa kastas ut oavsett att de är sjuka. 

Samma system har Alliansen skapat inom arbetslöshetssystemen. Höga avgifter, låga ersättningar 

och slutlig utstämpling skapar massfattigdom för hundratusentals människor. Samtidigt med detta 

har staten vältrat över allt större delar av arbetslöshetsinsatserna på kommunerna. Allt detta medför 

att man kunnat föra över tiotals miljarder från de som har det sämst till de grupper i samhället som 

är rikast. 

Enligt Akademikerförbundet SSR har ovanstående medfört att 200 000 människor tvingats söka 

försörjningsstöd istället för att få ersättning för att de är sjuka eller arbetslösa. Universitetsrapporten 

"Det nödvändiga uppbrottet" visar att 60 till 80 procent av alla som tvingats söka försörjningsstöd i 

kommunerna inte skulle behöva det. De skulle istället omfattas av rätten till arbetslöshetsstöd samt 

sjukersättning. Men det får de inte. De har kastats ut ur systemen. 

Om nu kostnaden för arbetsmarknadsinsatser alltmer pressats över på kommunerna samt att 

Alliansen raserat socialförsäkringarna, så skulle detta innebära att flera tiotals miljoner kronor årligen 

betalas av Gislaveds kommuninvånare över kommunalskatten. Utifrån detta skulle jag vilja fråga 

följande: 

Hur många miljoner anser ni att Gislaveds kommun bekostar per år för att staten skjutit över 

kostnader för arbetslösheten på kommunen? Jag menar att man då skall se på försörjningsstödet där 

ersättningen borde bestått aven fungerande a-kassa och sjukersättning istället för utförsäkring och 

hänvisning till kommunalt försörjningsstöd. Samt de kommunala kostnaderna för insatser för 

arbetsmarknadsinsatser. Anser ni att det är rätt att staten låter kommunerna ta över dessa 

kostnader? Innebär inte det att stora hål skapas i den kommunala ekonomin? 

Nästa fråga är hur arbetslösa behandlas i dag. Även för de som är i så kallade åtgärder. Vet ni vilka 

lönenivåer som gäller för de som är FAS 3-anställda på AMO samt övriga som arbetar där. Det vore 

intressant om ni kunde redovisa vad människor som arbetar får i ersättning när dessa arbetar inom 

den kommunala arbetsm dsorganisationen. Är detta rimliga lönenivåer? Kan man leva på 

sådana ersättningar? 

Curt Vang, kommunfullmäktigeiedamot för K mmunistiska Partiet 





3 (3) 

Avslutningsvis vill jag hålla med interpellanten att vi måste ha ett tryggt grundsystem i Sverige, för 

alla kan vi drabbas av att vi av olika anledningar Inte kan/få arbete. Exakt vad som man som invid 

behöver både i ekonomiskt hjälp eller andra insattser är svårare att svara på det är därför så viktigt 

att myndigheter inklusive kommunen har ett flexibelt regelverk och samverkar. 





GISLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

2014 -04- 2 4 
Dnr 

GISLAVED 

2014-04-23 

Kommunfullmäktige 

Gislaveds kommun 

1 (3) 

Svar på interpellation ställd av Curt Vang den 26 mars 2014 angående kommunala kostnader för 

arbetslöshet och ersättningsnivåer inom kommunala arbetsmarknadsorganisationen. 

Curt Vang ställer i sin interpellation ett antal frågor till kommunalråden angående kommunala 

kostnader för arbetslöshet och ersättningsnivåer inom kommunala arbetsmarknadsorganisationen. 

Många av frågeställningarna som tas upp tar sin utgångspunkt på den förda rikspolitiken. Här kan jag 

bara konstatera att fler människor idag har arbete än innan den alliansledda regering tog över 2006. 

Utanförskapet har minskat då fler personer som befunnit sig inom olika typer av socialförsäkringar 

idag har arbete. Enligt regeringens beräkningar har fler än 120.000 personer idag "riktiga jobb" än 

tidigare, detta trots att en omfattande lågkonjunktur drabbat stora delar av världen. Sverige har 

klarat sig mycket bättre än omvärden - vilket är svårt att erkänna från dagens oppositionspartier i 

riksdagen. 

Det finns flera olika anledningar till att människor står utanför den ordinarie arbetsmarkanden och är 

behov av stöd från samhället, både ekonomiskt stöd men och stöd i olika former för att kunna 

komma in på arbetsmarkanden. Arbetsförmedlingen har under de senaste åren fått en annan roll och 

här kan jag ha synpunkter på det likriktade regelverket omöjliggör ibland lokala tillämpningar och 

ibland även stöd till enskilda individer som en enskild utbildningsinsats. 

Jag anser att det inte bara är en myndighet som har ansvaret för att bistå människor som behöver 

hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Flera myndigheter måste samverka såsom 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m fl och även kommunen spelar en mycket viktig roll. Det är 

då nödvändigt att det finns möjligheter i de statliga myndigheternas regelverk att man skall kunna 

hitta flexibla lösningar både på lokal nivå och för individen. 

För Gislaveds kommun sida har lågkonjunkturen 2008 fortsatta verkningar då den slog främst mot 

bilindustrin och övriga tillverkningsindustri. Många av de jobben har idag inte återbesats utan istället 

har dessa ersatts av automation. Fler av arbetsuppgifterna kräver idag också en högre utbildning. 

De första frågeställningar som interpellanten ställer rör Gislaveds kommuns kostnader för 

arbetslösheten och om dessa ökat p g a olika övervältningar från staten. 
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Gislaveds kommuns kostnader för arbetsmarkandsorganisationen har över tid så länge jag varit 

kommunalråd varit på en ganska jämn nivå, uppskattningsvis 12 MKR. Naturligtvis har kostnaderna 

varierat över åren och de är också ibland svåra att direkt härleda till just vad "arbetslösenheten" 

kostat. Därtill tillkommer kostnader för försörjningsstöd mm. Min subjektiva bedömning då det inte 

går få fram exakta "kostnader" är att det är över 20 MKR. Exakt vilken myndighet som skall betala 

vad är många gånger svårt att säga men här anser jag samverkan är viktigt och då får inte olika 

regelverk försvåra sådan samverkan. Exakt hur mycket staten har överskjutit på kommunen går inte 

säga, ej heller vad som är rimligt exakt - dessutom är det skattepengar i vilket fall som. Det är 

däremot rimligt att alla myndigheter inklusive kommunen är med och "betalar". Den största 

kostnaden är dock att arbetstillfällen försvunnit från vår kommun. Det är därför viktigt att vi för och 

kommer föra en aktiv näringslivspolitik för att fler och nya arbetstillfällen skapas i vår fantastiska 

kommun. 

De andra frågeställningarna som interpellanten ställer rör storleken på olika typer av 

ersättningsnivåer. Först vill jag starkt vända mig emot att man skall jämföra detta med olika typer av 

lönenivåer. Lön får man för arbete. Ersättning/försäkringsnivåer är något annat. Jag tycker det är 

viktigt att samhället har olika typer av system för att bistå människor då man av olika anledningar 

inte kan/får möjligheten till ordinarie arbeten med lön. Detta är ett viktigt grundelement som vi har i 

det svenska systemet som jag står bakom, dvs att vi skattebetalare är solidariska och att en del av vår 

skatt används till att hjälpa människor som står utanför arbetsmarkanden. 

Exakt vad ersättningsnivån skall vara är svårt att svara på och man gör olika bedömningar i olika 

kommuner, det kan ju också vara rimligt då kostnaderna för att leva är olika i landet. Det är dock 

viktigt att samhället ger en nivå för att man skall kunna ha ett fungerade liv även då man inte kan/får 

ha ett ordinarie arbete för att klara de basala sakerna i livet såsom mat, bostad, kläder mm. Allt detta 

beror dessutom på hur stor familj man har osv. om man sedan har försörjningsstöd. 

Frågan om vad ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen är inte en fråga för 

kommunfullmäktige i Gislaved, dvs hur mycket får man i de olika ersättningssystemen. Totalt hur de 

verkar kan jag inte fullt ut då det är andra myndigheters system typ Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. När man ingår i ett s k FAS3 eller Jobb- och utvecklingsgarantin kan man få 680 kr 

per dag. Kan man leva på det; Tveksamt. Jag anser nivåerna är för låga men har ingen uppfattning om 

vad de exakt skall ligga på. När det gäller ungdomar har vi i kommunen valt att hitta en annan lösning 

och försökt anställa inom KUL-projektet (KommunaltUngdomslyft). Nu pågår ett arbete för att se om 

vi kan hitta likande system för vuxna där man kan kombinera praktik och utbildning. Det är bl a här 

som statens regelverk kan upplevas som ett hinder och gör att vi får ta kostnader som vi rätteligen 

inte skulle ta. 



Svar på interpellation från Curt Vang 

GISLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

2014 -04- 2 Z 
Dnr 

Jall vill böria med att säli!a att iag delar din frustration över de nuvarande tingens ordning i samhället. 

Det är en förödande politik mot de sjuka och arbetslösa som bedrivits de senaste 8 åren av 

Allia nsregeringen. 

Förstörelsen av våra socialförsäkringar och urholkningen av arbetslöshetsförsäkringen har medfört 

att kommunerna fått ta på sig ett mycket större ansvar, med aktiva arbetsmarknadsåtgärder och en 

ökad utbetalning av försörjningsstöd, än vad som borde varit rimligt. 

Nedan kommer reflektioner/svar på dina frågor utifrån mitt perspektiv som kommunalråd (S) i 

opposition. 

Jag har sökt information hos socialförvaltningen om hur mvcketkommunens försörjningsstöd ökat på 

grund av regeringens förda politik. Tyvärr får jag inte något svar då förvaltningen menar att det är 

omöjligt att uppskatta. Min egen bedömning är dock att den försämrade arbetslöshetsförsäkringen, i 

kombination med en mycket hög och varaktig arbetslöshet i våra mått sett, måste innebära flera 

miljoner i extra kostnader för kommunen. 

Vad det gäller arbetsmarknadsåtgärder så finns det en uppgift om att detta kostar kommunen ca 12 

miljoner per år. En del av dessa kostnader skulle kommunen ändå ha haft då vi också har ett ansvar 

för t ex ungdomar. Men det mesta skulle kunna ha använts till andra verksamheter i kommunen som 

att t.ex. utveckla skolan. 

När det gäller ersättningsnivåerna för de som har åtgärder inom AMO och/eller har en så kallad FAS3 

placering så kan ju ingen med sunt förnuft betrakta dessa som rimliga. Jag har förstått att de nivåer vi 

pratar om är så låga som ca 4000 kr per månad eller ännu lägre. Det finns säkert en och annan som 

också har en högre ersättning men det utgör nog undantag. Detta måste innebära att man har behov 

av försörjningsstöd. 

Jag anser att man skall ha rimlig ersättning i form aven arbetslöshetersättning eller en 

aktivitetsersättning från försäkringskassan när man är emellan två jobb eller på grund av hälsoskäl 

behöver pröva för annat iobb. Den ersättningsnivån borde vara 80-90% av den inkomst man tidigare 

haft, för att fortsätta kunna försörja sig. Detta är en rättvisefråga. Vi skall alla vara med och betala för 

de gemensamma systemen och om eller när vi drabbas skall vi kunna få det stöd och den hjälp vi 

behöver. Vi vet aldrig vem som drabbas nästa gång. 





GISLA VEDS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Justerares signatur 

Kf §65 

Sammanträdesdatum 
2014-04-24 

Onr: KS.20 14.5 

Sida 
I (I) 

Interpellation om ekonomiska effekter för kommun och individ till 
följd av arbetslöshet 
Svar 

Ärendebeskrivning 
Curt Vang (K) har den 26 mars 2014 lämnat en interpellation med frågor om 
ekonomiska effekter för kommun och individ till följd av arbetslöshet. 

Interpellationen är ställd till kommunalråden, det vill säga kommunstyrelsens 
ordförande Niclas Palmgren (M) och kommunstyrelsens andre vice ordförande 
Marie Johansson (S). Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2014 att 
interpellationen får ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Niclas Palmgren (M) och kommunstyrelsens 
andre vice ordförande Marie Johansson (S) har lämnat ett gemensamt skriftligt 
svar, vilket översänts till interpellanten i tillräcklig tid före dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Curt Vang (K) den 26 mars 2014 
Kommunfullmäktige den 27 mars 2014, § 52 
Svar på interpellation daterat den 23 och 24 april 2014 

Curt Vang (K) lämnar synpunkter och kommentarer på svaren samt deltar med 
inlägg i debatten. 

Niclas Palmgren (M), Marie Johansson (S), Lennart Kastberg (KO) och Amir 
Horzic M gör även inlägg i debatten. 

Niclas Palmgren (M) och Marie Johansson (S) gör inlägg i debatten. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationsdebatten förklaras avslutad, 

ill interpellationen är besvarad, samt 

ill ärendet inte föranleder något beslut av kommunfullmäktige. 

Expedieras till: 
Curt Vang 
Niclas Palmgren 
Marie Johansson 
Socialnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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och Landsting 

Lärande och arbetsmarknad 

Vivi Jacobson-Libietis 

2015-04-15 

Sammanfattning av regeringens arbetsmarknads politiska förslag i 
vårpropositionen 2015 

90-dagarsgarantin för ungdomar 

Den bortre gränsen för hur länge en ungdom ska kunna vara öppet arbetslös ska vara 
90 dagar. Ungdomar ska erbjudas ett jobb, studier eller insatser inom ramen för 
befintliga arbetsmarknadsprogram. Dessutom föreslår regeringen att det inrättas två 
nya arbetsmarknadspolitiska insatser i form av traineejobb och utbildningskontrakt. 

Regeringen aviserar också att det - via Delegationen för unga till arbete - kommer att 
tillföras extra resurser för att främja lokal samverkan och för att få genomslag på lokal 
nivå för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet. 

Traineejobb i välfärden 

Syftet med traineejobben är att minska ungdomsarbetslösheten och underlätta 
generationsväxling inom välfärden. I ett första steg omfattas arbeten inom sjukvård, 
skola och fritidshem. Traineejobben är en anställning på 50 procent i kombination 
med en yrkesutbildning på 50 procent. 

Målgrupp är personer 20-24 år som står långt från arbetsmarknaden och som - i 
normalfallet - har fullständig gymnasieutbildning och som varit arbetslösa eller i 
arbetsmarknadspolitiskt program minst 6 månader. 

Traineejobben subventioneras med 85 % upp till lön på 10 000 kr/månad för halvtid. 
Handledarstöd utgår till arbetsgivaren med 2 200 kr/månad. Arbetet subventioneras 
under högst ett år. Yrkesutbildningar på gymnasial nivå berättigar till studiemedel. 

Möjligheten att få ett traineejobb inom sjukvården och skolväsendet föreslås finnas på 
plats från l augusti 2015. Övriga traineejobb är aktuella först 2016. 

Traineejobb för hela arbetsmarknaden 

Syftet med traineejobben är att minska ungdomsarbetslösheten och öka tillgången på 
personer som kan anställas inom bristyrken som kräver yrkesutbildning på gymnasial 
nivå. Traineejobben är en anställning på 50 procent i kombination med en 
yrkesutbildning på 50 procent. 

Målgrupp är personer 20-24 år, som i - normalfallet - har fullständig 
gymnasieutbildning och som varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program 
minst 3 månader. 

Traineejobben subventioneras med 50 % upp till lön på 10 000 kr/månad för halvtid. 
Arbetet subventioneras under högst ett år. Yrkesutbildningar på gymnasial nivå 
berättigar till studiemedel. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-45270 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 
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Kollektivavtal eller motsvarande villkor är ett krav. 

Utbildningskontrakt 

Syftet med Utbildningskontrakt är att arbetslösa ungdomar 20-24 år ska påbörja eller 
återgå till studier med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Studierna 
bedrivs på hel- eller deltid och kan kombineras med arbete/praktik. 

Utbildningskontrakten förutsätter överenskommelser mellan individ, kommun och 
arbetsförmedling. När studierna kombineras med arbete/praktik ersätts kommunen av 
Arbetsförmedlingen. Det är dock oklart vilken ersättning som kommer att utgå till 
ungdomarna och regeringen har ej heller redogjort för vilken ersättning kommunerna 
kommer att erhålla. 

Utbildningskontrakt föreslås träda i kraft tidigast den l augusti 2015. 

Arbetsmarknadsdepartementet: Satsningar för unga till jobb 2015-2017: 

2015 2016 2017 

Delegationen 75 mnkr 90 mnkr 25 mnkr 
Traineejobb 60 mnkr 680 mnkr 1170 mnkr 

Antal personer (genomsnitt 
590 7102 10902 

per år) 

Utbildningskontrakt 380 mnkr 780 mnkr 780 mnkr 
Summa antal 

3000 7700 7700 
utbildningskontrakt 
Totalt 515 mnkr 1550 mnkr 1975 mnkr 

Övriga förslag 

Extratjänster 

Regeringen varskor om att avvecklingen av sysselsättningsfasen kommer att inledas 
innevarande år och att extratjänster inom välfärden ska inrättas. Regeringen 
återkommer med förslag på ytterligare insatser för långtidsarbetslösa. 

Arbetslöshetsförsäkringen 

Regeringen föreslår att den högsta dagpenningen i inkomstbortfallsförsäkringen höjs 
den 7 september 2015 så att de med månads inkomster på 25000 kronor får 80 procent 
av sin inkomst, vilket motsvarar en dagpenningen på 910 kronor. Efter de första 100 
ersättningsdagarna sker en avtrappning till 760 kronor per dag. 

För information och ev. frågor: 

Vivi Jacobson-Libietis: 08-452 78 20, vivi.libietis@skl.se 
Åsa Karlsson: 08-452 78 25, asa.karlsson@skl.se 
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Extratjänst 
Om du som sedan en viss tid deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin får en anställning 
inom offentlig sektor kan din arbetsgivare få ekonomisk ersättning. Stödet som kallas för 
extratjänst ärtiII för att öka dina möjligheter att få ett arbete med avtalsenlig lön. 

Vad är en extratjänst? 
En extratjänst innebär att du arbetar hos en 
arbetsgivare med verksamhet inom följande 
offentligt finansierade sektorer: sjukvården, 
skolan, äldrevården, barnomsorgen eller 
funktionshinderomsorgen, samt hos myndighet 
som utövar offentliga befogenheter. 

Vilka arbetsgivare kan få ersättning? 
Arbetsgivare kan få ersättning om de är 
registrerade i Skatteverkets arbetsgivarregister. 
Arbetsgivare som har skatteskulder som 
lämnats till Kronofogden eller betydande 
betalningsanmärkningar kan inte få ersättning 

för extratjänst. Arbetsgivare som sagt upp 
anställda på grund av platsbrist för mindre än 
nio månader sedan kan inte heller få ersättning. 

För vem kan arbetsgivaren få ersättningen? 

Arbetsgivaren kan få ersättning för din anställning om du 

~ är arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmed-
lingen, och 

har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin sedan 450 
dagar som det kan lämnas ersättning för. 

Det är inte möjligt för arbetsgivaren att kombinera er
sättningen för extratjänst med annan ersättning för samma 
anställning. 



För vilka anställningsformer gäller 
ersättningen? 
Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar 
och tidsbegränsade anställningar. Den gäller 
även för anställningar på deltid. 

Hur mycket får du i lön och vilka 
försäkringar har du? 
Du har rätt till lön och andra anställningsförmå
ner enligt kollektivavtalet i branschen. Lagen om 
anställningsskydd (LAS) gäller inte för dig som 
har en extratjänst. Däremot omfattas du av det 
anställningsskydd som regleras i branschens 
kollektivavtal. Anställning med extratjänst ger 
inte rätt till a-kassa. 

Hur mycket får arbetsgivaren i ersättning? 
Ersättningen till arbetsgivaren är 100 procent 
av lönekostnaden, dock högst 990 kronor per ar
betsdag vid anställning motsvarande 75 procent 
av heltid. Arbetsgivaren får även ersättning för 
den handledning som du får på arbetsplatsen. 

Hur länge får arbetsgivaren ersättning? 
Arbetsgivaren kan få stöd för extratjänst i tolv 
månader med möjlighet till förlängning. I så fall 
är det vi på Arbetsförmedlingen som bedömer 
hur lång förlängningen ska vara. Förlängningen 
får vara högst tolv månader. 

Vad händer efter extratjänsten? 
Om anställningen tar slut efter att anställnings
stödet upphört och du blir arbetslös igen har du 
möjlighet att återgå till jobb- och utvecklings
garantin om du uppfyller villkoren. 

Vem gör vad? 
Arbetsförmedlingen bedömer om arbetsplatsen 
och arbetsuppgifterna är lämpliga. Vi beslutar 
också om ersättningens storlek och hur länge 
arbetsgivaren ska få den. Det är viktigt att 
ersättningen blir beviljad av oss innan anställ
ningen börjar. 

Sedan gör vi på Arbetsförmedlingen en över
enskommelse tillsammans med dig och arbets
givaren och samråder med den fackliga orga
nisationen. I överenskommelsen står det vilka 
arbetsuppgifter du ska ha och om du har behov 
av stöd och handledning. 

Arbetsgivaren ansvarar för att du introduce
ras i dina nya arbetsuppgifter när du börjar din 
anställning och att du får den handledning du 
behöver. 

Regler 

Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd 

Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 

lA.. Arbetsförmedlingen 
Ring oss på 0771-416 416 om du är intresserad och vill veta mer. Du kan också besöka 

närmaste arbetsförmedling eller gå in på arbetsformedlingen.se 
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Datum: 2015-09-30 

Information om utbildningskontrakt 

Syfte och målsättning med utbildningskontrakt 

Syftet med utbildningskontraktet är att ungdomar mellan 20 och 24 år utan fullständig 
gymnasieutbildning, ska påbölja eller återgå till studier med målsättningen att fä en gymnasieexamen 
eller motsvarande kunskaper l • 

Vad är ett utbildningskontrakt? 

Utbildningskontraktet är en överenskommelse om att en ungdom ska studera inom kommunal 
vuxenutbildning (Komvux) eller folkhögskola med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning2 • 

Utbildningskontraktet ingås av tre parter: 

• den lokala Arbetsförmedlingen 

• kommunen 

• berörd ungdom 

Studier kan vid behov bedrivas på deltid och ska då kombineras med arbete, praktik eller annan 
lämplig arbetsmarknadspolitisk insats som stödjer eller motiverar ungdomen att påbölja och 
genomföra sina studier3• 

Den kommunala parten i kontraktet är kommunen där ungdomen bor. 

Vem kan få utbildningskontrakt? 

Utbildningskontraktet ska vara huvudspåret för de ungdomar som saknar fullföljd 
gymnasieutbildning. 

För att kunna få utbildningskontrakt ska en arbetssökande4: 

• vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 

• vara mellan 20-24 år. 

l Förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. 
2 Förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. 
3 Förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. 
4 Förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. 



• Saknar en gynmasieexamen eller motsvarande kunskaper.5 

En ungdom kan ingå ett utbildningskontrakt från första dagen han eller hon skriver in sig på 
Arbetsförmedlingen, förutsatt att ungdomen uppfyller ovanstående kriterier. Ungdomen kan då 
också få andra program från Arbetsförmedlingen i kombination med studierna, exempelvis 
praktik. 6 

Vad innehåller ett utbildningskontrakt? 

Utbildningskontraktet ska innehålla studier som syftar till en fullföljd gymnasieutbildning. Målet är att 
fullfölja studierna så snart som möjligt, men omfattningen på studierna kan minska beroende på 
ungdomens individuella förutsättningar att studera. I de fall studier är på deltid ska studierna 
kombineras med arbete, praktik eller andra insatser som bedöms kunna stödja individen i att fullfölja 
sina studier. 

Aktiviteterna inom utbildningskontraktet ska tillsammans motsvara ungdomens totala arbetsutbud. 

Studierna kan bedrivas: 

på heltid 

i kombination med arbete 

i kombination med praktik 

i kombination med annan lämplig aktivitet 

För de personer som studerar på deltid och är kvalificerade för jobbgarantin för unga eller jobb
och utvecklingsgarantin ges praktik eller andra aktiviteter inom garantierna. För övriga ges de 
utanför garantierna enligt särskilda skäl. Den tid som en ungdom deltar i studier inom 
utbildningskontraktet räknas som kvalificerande tid för jobbgaranti för ungdomar.7 

En anställning i kombination med studierna inom utbildningskontraktet kan vara anordnad aven 
kommun eller hos en privat arbetsgivare. Anställningsstöd kan användas både inom kommunen 
och hos privat arbetsgivare förutsatt att ungdomen kvalificerat sig till dem. En anställning inom 
kommunen under utbildningskontraktet kan övergå i annan subventionerad anställning efter att 
studierna har upphört. Detta kräver dock att ungdomen är kvalificerad för det tänkta 
anställningsstödet. 

Ersättning till deltagaren 

Ersättning till deltagaren för studier inom ramen för utbildningskontraktet lämnas i enlighet med 
det ordinarie studiestödssystemet via CSN. De som deltar i utbildningskontrakt har möjlighet att 

5 Skollag (2010:800) 

6 Förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 
7 Förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 
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få det högre studiebidraget. För att få studiemedel från CSN ska studierna omfatta minst 50 
procent av heltid. 

De som inte är inskrivna i UGA eller JOB när de ansöker om studiemedel behöver skicka med en 
kopia på utbildningskontraktet till CSN för att intyga att de har rätt till det förhöjda studiemedlet. 
För de som är inskrivna i JOB eller UGA sker detta automatiskt. 

Läs mer om övriga förutsättningar för att beviljas högre bidrag från CSN. Du kan också läsa mer i 
studiestödsförordningen8. 

För övriga aktiviteter inom ramen för kontraktet lämnas ersättning enligt gällande regelverk för 
arbetsmarknadspolitiska program, så som utvecklingsersättning alternativt aktivitetsstöd9. För arbete 
utbetalas lön från arbetsgivaren. 

Ersättning till kommunen 

Kommunerna kan få ersättning om de anordnar praktik eller anställning på en kommunal förvaltning 
och kombinerar detta med studier inom utbildningskontraktet. Ersättning utbetalas av 
Arbetsförmedlingen 10. 

Vid praktik är ersättningen maximalt 3 300 kronor per månad (150 kronor per dag räknat på 22 dagar 
per månad). Vid anställning är ersättningen maximalt 11 000 kronor per månad (500 kronor per dag 
räknat på 22 dagar per månad). Full ersättning utgår om praktiken eller anställningen utgör minst 
halvtid av ungdomens totala arbetsutbud. Vid mindre omfattning minskas beloppet proportionerligt 
(det vill säga hälften av maxbeloppet för 25 procent anställning osv.). 

Utbetalningen sker månadsvis i efterskott efter att kommun inkommit med underlag för utbetalning 
till Arbetsförmedlingen. 

Ersättningen till kommunen kan inte kombineras med andra anställningsstöd för samma anställning. l1 

Ansvarsfördelning mellan Arbetsförmedling och kommun 

Utbildningskontrakt innebär att Arbetsförmedlingen och kommunen, utifrån sina uppdrag och 
kompetenser, ger ungdomar ett sammanhållet stöd för att de så snart som möjligt ska kunna 
genomföra studier med målsättning att få en gymnasieexamen. 

Arbetsförmedlingen beslutar om eventuella arbetsmarknadspolitiska insatser inom ett 
utbildningskontrakt. 

Kommunen ansvarar för att upprätta individuella studieplaner och verkar för att studieplatser finns 
tillgänglig utifrån ungdomarnas behov. Studierna kan bedrivas på den kommunala vuxenutbildningen 
eller på en folkhögskola. Kommunen kan även anordna praktik eller anställning på kommunala 
förvaltningar som en del av ett utbildningskontrakt. 

Både Arbetsförmedlingen och kommun ansvarar gemensamt för den övergripande planeringen och för 
insatser för att motivera ungdomar som saknar gymnasieutbildning till att påbörja studier. 

B Studiestödsförordning (2000:655) 
9 Förordningen (1996:110 0 ) om aktivitetsstöd 
10 Förordningen (2015:5 02) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. 
11 Förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. 
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För att ett utbildningskontrakt ska kunna ingås krävs att kommunen och Arbetsförmedlingen 
skrivit en lokal överenskommelse om samverkan eller, under 2015, fått beslut om statsbidrag för 
att ha ingått en avsiktsförklaring om samverkan. För lokala överenskommelser har Delegationen 
för unga till arbete (Dua) ett särskilt uppdrag. Läs mer om delegationens arbete här. 

De allra flesta kommuner har en avsiktsförklaring. Se här om din kommun har en avsiktsförklaring 
eller lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen. 

Gemensamt IT -stöd för utbildningskontrakt 

I slutet av november 2015 lanserar Arbetsförmedlingen ett IT-stöd för hantering av 
utbildningskontrakt. Där kan ansvariga handläggare på kommuner logga in med e
legitimation och se sina ärenden för utbildningskontrakt samt rapportera och rekvirera 
ersättning. 

För att använda IT -stödet behöver ansvariga på kommuner registrera sig som användare. Mer 
information och användarmanualer för IT -stödet kommer under hösten. 

Frågor och svar om utbildningskontrakt: 

Varför införs utbildningskontrakt? 

Nivån på arbetslösheten är högre bland ungdomar (16-24 år) än för övriga åldrar. Unga har 
svårare att ta sig in på arbetsmarknaden i dag än tidigare. Kraven på utbildning har ökat. De 
ungdomar som avbryter eller aldrig påbörjar en gymnasieutbildning har stora svårigheter att få 
en varaktig etablering på arbetsmarknaden. 

Omkring en tredjedel av de ungdomar som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen saknar en 
gymnasieutbildning. Utbildningskontrakt är en ny möjlighet för dessa ungdomar att läsa in en 
gymnasieexamen och på så sätt öka möjligheterna till en varaktig etablering på arbetsmarknaden. 

Hur länge kan en person ha utbildningskontrakt? 
Till den dag personen fyller 25 år eller fått en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. 
Utbildningskontraktet kan också upphöra om det finns andra särskilda omständigheter, som 
enligt parternas bedömning, gör att överenskommelsen inte kan eller bör fullföljas. Det kan 
exempelvis handla om att ungdomen avbryter sina studier, blir fåräldraledig eller sjukskriven 
en längre tid. 

Vad händer om en person erbjuds utbildningskontrakt, och utbildningen inte 
kan erbjudas i den kommun där personen bor? 

Då kan utbildningen genomföras i en annan kommun. Det kräver dock att det finns ett samarbete 
mellan hemkommunen och den kommun som står för utbildningen. 

Kan man förlora sitt utbildningskontrakt? Varför och hur? 

Om en person avbryter sina studier avbryts också utbildningskontraktet. Men det finns alltid 
möjlighet att återkomma och få ett nytt om studierna återupptas. 
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Är deltagarna i utbildningskontrakt försäkrade? 

Ja, men försäkringarna är kopplade till aktiviteter inom utbildningskontraktet (studier, arbete 
eller program) och inte till utbildningskontraktet i sig. 

Kan utbildningskontrakt kombineras med anställningsstöd? 

Anställning med anställningsstöd kan ingå i ett utbildningskontrakt givet att ungdomen 
kvalificerar för anställningsstödet. En anställning under utbildningskontraktet kan också övergå i 
annan anställning, med anställningsstöd, efter att studierna är slutförda. Ersättning till 
kommunen för att de ordnar med arbetet kan däremot inte lämnas för en anställning där det 
också finns ett anställningsstöd. 

Ska utbildningskontrakt ges till ungdomar som redan studerar- eller kommer 
att studera på heltid? 

Utbildningskontraktet syftar till att få fler att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Det är 
inte tänkt att användas för att administrera personer som skulle studerat på heltid även utan 
utbildningskontrakt. 

Utbildningskontraktet kan dock ges även till ungdomar som redan studerar- eller kommer att 
studera på heltid om det bedöms öka möjligheterna för att ungdomen ska fullfölja sina studier. 





Svensk författningssamling 

Förordning 
om samverkan för att minska 
ungdomsarbetslösheten; 

utfårdad den 25 juni 2015. 

Regeringen föreskriver följande. 

Inledande bestämmelse 

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen 
och innehåller bestämmelser om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 
en kommun för att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen. 

Samverkan kan ske i form av lokala överenskommelser och utbildnings
kontrakt och ska avse arbetslösa ungdomar i åldern 16- 24 år. Statsbidrag får 
lämnas till en kommun för dels främjande av lokala överenskommelser, dels 
anordnande av arbete eller praktik inom ramen för ett utbildningskontrakt. 

Lokala överenskommelser 

2 § Arbetsförmedlingen får ingå en lokal överenskommelse med en 
kommun om insatser för arbetslösa ungdomar i syfte att varaktigt minska 
arbetslösheten i kommunen. 

3 § En lokal överenskommelse ska innehålla en gemensam kartläggning av 
omfattningen av ungdomsarbetslösheten i kommunen. 

Av kartläggningen ska följande framgå: 
1. gruppens sammansättning, 
2. vilka behov av insatser som gruppen har, 
3. redan pågående insatser som syftar till att minska ungdomsarbetslös

heten, och 
4. vilka insatser som omfattas av det kommunala aktivitets an svaret enligt 

29 kap. 9 § skollagen (2010:800). 

4 § En lokal överenskommelse ska även innehålla åtminstone följande upp
gifter: 

1. den tid överenskommelsen ska gälla, 
2. vilka nya insatser som ska genomföras för att minska ungdomsarbetslös

heten och en bedömning av förväntade resultat av dessa, och 
3. hur de insatser som planeras ska dokumenteras för att kunna följas upp. 

SFS 2015:502 
Utkom från trycket 
den 7 juli 2015 
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5 § Innan en lokal överenskommelse ingås ska Delegationen för unga till 
arbete CA 2014:06) ges tillfålle att yttra sig över innehållet i överens
kommelsen. 

Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala 
överenskommelser 

6 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en kommun 
1. för att genomföra en kartläggning enligt 3 §, och 
2. för andra samverkansinsatser för att främja genomförandet aven lokal 

överenskommelse enligt 2-4 §§. 
Ett villkor för bidraget är att det inte får användas för att utföra uppgifter 

som kommunen enligt lag eller förordning är skyldig att utföra. 

7 § Bidrag enligt 6 § lämnas efter ansökan. 
En ansökan om bidrag enligt 6 § första stycket 1 ska innehålla uppgifter om 
1. tidpunkt för när den lokala överenskommelsen senast beräknas ingås, 

och 
2. vad bidraget ska användas till. 
En ansökan om bidrag enligt 6 § första stycket 2 ska innehålla 
1. den lokala överenskommelsen, och 
2. uppgift om vad bidraget ska användas till. 

8 § I ett beslut om bidrag ska det anges 
1. vilka uppgifter som bidraget beviljas för och inom vilken verksamhet, 

och 
2. vilken ekonomisk redovisning som ska lämnas enligt 9 § och en sista 

dag för när den ska lämnas. 

9 § En kommun som tar emot bidrag är skyldig att lämna den ekonomiska 
redovisning av de mottagna medlen som anges i beslutet. 

10 § Bidrag enligt 6 § beslutas av Delegationen för unga till arbete 
CA 2014:06). Vid sådana beslut ska minst tre ledamöter delta. 

Bidraget betalas ut av Arbetsförmedlingen. 

Utbildningskontrakt 

11 § Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse som syftar till att en 
arbetslös ungdom ska studera inom kommunal vuxenutbildning eller på folk
högskola med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. 

Ett utbildningskontrakt får ingås för den som 
1. har fyllt 20 men inte 25 år, 
2. saknar en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper, och 
3. inte har rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010: 197) om etable

ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
Utbildningskontraktet ingås mellan Arbetsförmedlingen, ungdomen och 

den kommun som ungdomen är bosatt i och som har en lokal överenskom
melse med Arbetsförmedlingen enligt 2-4 §§. Kontraktet innebär inte att ung
domen är garanterad en utbildningsplats i en utbildning som kommunen till
handahåller. 
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eller deltid. Om studierna ska bedrivas på deltid ska de kombineras med 
arbete, praktik eller en annan insats inom den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten i sådan omfattning att den totala tiden motsvarar den enskildes 
arbetsutbud. 

13 § Av utbildningskontraktet ska följande framgå: 
1. utbildningens mål, inriktning och omfattning, 
2. vem som är utbildningsanordnare, 
3. den planerade studieperioden, och 
4. vilka insatser som Arbetsförmedlingen och kommunen åtar sig att till

handahålla. 

14 § Ett utbildningskontrakt upphör när den ungdom som omfattas av 
kontraktet har 

1. uppnått en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper, eller 
2. fyllt 25 år. 
Kontraktet ska också upphöra om andra särskilda omständigheter enligt 

parternas bedömning gör att överenskommelsen inte kan eller bör fullföljas. 

Statsbidrag till kommuner rör anordnade av arbete eller praktik 
inom ramen för ett utbildningskontrakt 

15 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en kommun som 
anordnar arbete eller praktik inom ramen för ett utbildningskontrakt under 
följande förutsättningar. Bidraget 

1. rar endast lämnas för tid då studier kombineras med arbete eller praktik 
som kommunen har anordnat, 

2. får inte avse arbete eller praktik som ersätter arbete som redan utförs 
inom kommunens ordinarie verksamhet, 

3. får endast avse arbete eller praktik som utförs inom verksamhet som inte 
är ekonomisk verksamhet enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unio
nens funktionssätt, 

4. rar inte lämnas för en anställning där det också lämnas en lönesubven
tion, och 

5. ska minskas proportionerligt om det arbete eller den praktik som 
kommunen anordnar är av mindre omfattning än halvtid. 

16 § Bidrag enligt 15 § beslutas och betalas ut av Arbetsförmedlingen. 
Arbetsförmedlingen ska se till att bidraget används på föreskrivet sätt. En 

kommun som tar emot bidrag ska ge Arbetsförmedlingen eller den Arbetsför
medlingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter 
som behövs för granskningen. 

Gemensamma bestämmelser 

17 § En kommun som tagit emot bidrag enligt denna förordning är åter
betalningsskyldig om 

1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det 
ändamål det har lämnats för, eller 
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2. en redovisning enligt 9 § inte har lämnats eller krav rörande granskning 
och uppgiftslämnade enligt 16 § andra stycket inte har uppfyllts. 

18 § Om kommunen är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska den myndig
het som beslutat om bidraget besluta att helt eller delvis kräva tillbaka 
bidraget. Bidraget betalas tillbaka till den utbetalande myndigheten. 

Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta 
enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. 

Om det finns särskilda skäl, rar den beslutande myndigheten besluta att helt 
eller delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta. 

19 § Beslut enligt denna fårordning rar inte överklagas. 

l. Denna fårordning träder i kraft den 3 augusti 2015. 
2. För 2015 gäller i stället får vad som anges i Il § tredje stycket, om 

någon lokal överenskommelse som nämns där inte har ingåtts, att utbildnings
kontrakt rar ingås med en kommun som har beviljats statsbidrag enligt 6 § 
fårsta stycket l och som ungdomen är bosatt i. 

På regeringens vägnar 

ANNA JOHANSSON 
Catharina Nordlander 
(Arbetsmarknadsdepartementet) 

Norstedts Juridik ABIFritzes 
Elanders Sverige AB, 2015 
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Avveckling av sysselsättningsfasen 
Den 17 december 2015 beslutade regeringen om flera förändringar som 
rör jobb- och utvecklingsgarantin. Den uppdelning i faser som finns idag 
tas bort och flera nya möjligheter och insatser införs för att ge bättre stöd 
till de som varit arbetslösa en lång tid. Sysselsättningsplatserna, som 
fanns inom den tidigare fas 3 och som drygt 23 000 personer har idag 
ska avvecklas successivt. Alla som har eller tidigare har haft 
sysselsättningsplats kommer dock att kunna ha en sådan fram till den 31 
januari 2018. Efter detta datum ska det inte finnas några 
sysselsättningsplatser kvar och det är då avvecklingen av 
sysselsättningsfasen är fullt genomförd i praktiken. 

1. Bakgrund 

Jobb- och utvecklingsgarantin infördes 2007 som ett program för den 
som varit frånvarande från arbetsmarknaden under en längre period. 
Den har fram till den 1 februari 2016 varit indelad i tre faser som i 
huvudsak innehållit följande aktiviteter: 

Fas 1: kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och 
förberedande insatser. 
Fas 2: arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning. 
Fas 3: sysselsättning hos anordnare. 

Vilken fas en arbetssökande tillhört, och därmed vilka insatser som varit 
tillgängliga för personen, har styrts av hur länge en person varit inskriven 
i stället för av vilket behov av stöd personen haft. Sysselsättningsfasen 
inom jobb- och utvecklingsgarantin, fas 3, innebar att den arbetssökande 
huvudsakligen skulle ha en sysselsättningsplats hos en anordnare. Det 
fanns begränsade möjligheter att ta del av andra 
arbetsmarknads politiska program. Andra program fick endast ges om det 
bedömts att deltagaren genom insatsen skulle få väsentligt förbättrade 
möjligheter att få ett arbete. 

Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin kan få ersättning i form av 
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Det finns även deltagare som 
efter 450 dagar inte längre är berättigade till aktivitetsstöd. Detta gäller 
även framöver. Det är Försäkringskassan som beräknar, beslutar om och 
betalar ut aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. 
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2. Vad förändras? 

Från och med den 1 februari 2016 är jobb-och utvecklingsgarantin 
förändrad. Förändringarna innebär i korthet: 

- Fasindelningen upphör. 

- Sysselsättningsplatserna avvecklas succesivt. 

- Samtliga insatser tillgängliggörs även för de som deltagit länge. 

- Möjlighet till yrkesinriktade kurser på folkhögskola upp till 24 
månader. Yrkesutbildningarna ska vara inom sådana yrken där det råder 
brist på arbetskraft. 

- Satsningen på studiemotiverande kurs vid folkhögskola för deltagare 
inom jobb- och utvecklingsgarantin förlängs. Personer med 
funktionsnedsättning har möjlighet till längre tid i studiemotiverande 
kurs. 

- Möjlighet till deltidsstudier under längst sex månader vid sidan av 
deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin. Detta kan innebära studier 
vid Komvux, universitet och högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola. 

- Studier i svenska för invandrare, SFI, kan pågå i tolv månader istället 
för tidigare sex månader. 

- Möjligheten till arbetsträning förlängs från sex till tolv månader för de 
som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i sammanlagt 450 dagar. 

Dessa förändringar görs i tillägg till de reformer som redan trätt i kraft, 
som exempelvis extratjänster från november 2015 och utbildning på 
heltid med aktivitetsstöd från augusti 2015. (Mer information om vad 
som ersätter insatserna i den tidigare sysselsättningsfasen finns i avsnitt 

5·) 

2.1. Syfte med förändringarna 

Det övergripande syftet med förändringarna är att minska 
långtidsarbetslösheten genom att arbetssökande i högre utsträckning ska 
få stöd utifrån individuella förutsättningar och behov. Vem som har rätt 
till insatser och när de ska sättas in kommer att styras av individens 
behov och den arbetsmarknadspolitiska bedömningen i stället för av 
fasta tidsgränser. Det är också viktigt att se samtliga genomförda 
förändringar som en del aven helhet. Avskaffandet av fasindelningen ger 
tillsammans med de nya insatserna en ökad flexibilitet. 
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3. Hur ser det aktuella läget ut? 

En viktig förutsättning för att utforma ett bra alternativ till 
sysselsättningsfasen är att ha kännedom om vilka insatser som bäst 
svarar mot de behov av stöd de arbetssökande har. De individuella 
förutsättningarna varierar mycket. Genom att titta på sammansättningen 
inom gruppen i stort kan man dock få en överblicksbild. 

3.1. Deltagarna i sysselsättningsfasen 

Den 31 december 2015 fanns omkring 39 000 personer inskrivna i 
sysselsättningsfaseni. Det som dessa personer har gemensamt är att de 
alla har varit arbetslösa under lång tid. I övrigt är det en mycket 
heterogen grupp. 

Det finns ett antal faktorer som statistiskt sett innebär ökade svårigheter 
för vissa grupper att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa är att en 
person befinner sig i åldersgruppen 55-64 år, är född utanför Europa, har 
en funktionsnedsättning, eller är lågutbildad, dvs. har högst en 
grundskoleutbildning. Många personer i sysselsättningsfasen berörs av 
dessa faktorer - dessutom inte sällan i kombination med varandra. 

I I jobb- och utvecklingsgarantin totalt fanns ca 105 000 personer inskrivna. 
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Tabellerna nedan visar sammansättningen av deltagarna utifrån de 
vanligaste bakgrundsvariablerna. En jämförelse görs också med 
sammansättningen bland alla inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

Tabell 1 Personer inskrivna i sysselsättningsfasen respektive samtliga inskrivna vid 
utgången av december 2015. Kön och ålder2 • 

Samtliga inskrivna på ~ 
Arbetsförmedlingen ~ 

Antal Andel Antal Andel 

Kön 

Kvinna 307369 46% 17 731 45% 

Man 361564 54% 21341 55% 

Summa 668933 100% 39072 100% 

Alder 

Upp ti\l24 år 104439 16% 772 2% 

25-29 år 88083 13% 2364 6% 

30-39 år 151487 23% 5273 13% 

40-49 år 140998 21% 9643 25% 

50-59 år 132571 20% 14127 36% 

60-64 år 51355 8% 6893 18% 

Summa 668933 100% 39072 100% 

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik 2015-12 

Könsfördelningen bland deltagarna i sysselsättningsfasen är mycket lik 
den bland samtliga inskrivna även om andelen män är marginellt högre 
inom sysselsättningsfasen. 

Tydliga skillnader kan däremot observeras vad gäller åldersfördelningen. 
I viss utsträckning går dessa att förklara utifrån hur strukturen för de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna ser ut. Det finns exempelvis 
särskilda stöd som riktar sig specifikt till ungdomar. Att personer i 
sysselsättningsfasen generellt är äldre än övriga inskrivna är en faktor 
som är viktig att ta hänsyn till. 

• Pli grund av avrundning till hela procentenheter summerar inte samtliga kategorier i denna 
och nedanstliende tabeller till 100. 
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Tabell 2 Personer inskrivna i sysselsättningsfasen respektive samtliga inskrivna vid 
utgången av december 2015. Födelseiand, funktionsnedsättning och utbildningsnivå. 

Samtliga inskrivna på ' . '; ~.~':.::;:':~~~:;:'::E5&~~~ 
Arbetsförmedlingen ~ 

Antal Andel Antal Andel 

Födelseiand 

Utrikes födda 290173 43% 16419 42% 

Inrikes födda 378760 57% 22653 58% 

Summa 668933 100% 39072 100% 

Funktionsnedsättning3 

Med funktionsnedsättning 183794 27% 14833 38% 

Utan funktionsnedsättning 485139 73% 24239 62% 

Summa 668933 100% 39072 100% 

Utbildningsnivå 

Förgymnasial utbildning 206428 31% 13226 34% 

Gymnasial utbildning 296405 44% 17576 45% 

Eftergymnasial utbildning 166100 25% 8270 21% 

Summa 668933 100% 39072 100% 

Källa: Arbetsförmedlingen; månadsstatistik 2015-12 

En högre andel deltagare inom sysselsättningsfasen har en 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga än vad som är 
fallet bland samtliga inskrivna. Jämfört med övriga skillnader som kan 
noteras grupperna emellan framstår denna som en av de tydligare. Det 
bör dessutom noteras att de personer som tar del av insatser som särskilt 
riktas till personer med funktionsnedsättning, exempelvis har anställning 
med lönebidrag, ingår i gruppen "samtliga inskrivna". 

Den generella utbildningsnivån är lägre bland deltagarna i 
sysselsättningsfasen. Andelen med enbart förgymnasial utbildning är 
högre inom sysselsättningsfasen än bland samtliga inskrivna, samtidigt 
som det motsatta förhållandet råder vad gäller eftergymnasial utbildning. 

3.2. Aktiviteter och anordnare i sysselsättningsfasen 

Den huvudsakliga aktiviteten inom sysselsättningsfasen sker hos 
anordnare. Av de cirka 39 000 personer som är inskrivna i 
sysselsättningsfasen är cirka 23 800 personer anvisade till en 
sysselsättningsplats4• Detta innebär att drygt 15 000 personer är 
placerade hos Arbetsförmedlingen. En mindre del av dessa har även 

3 Avser huruvida det finns registrerad funJ,.'tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
4 Arbetsförmedlingen; mänadsstatistik 2015-12 
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anvisning till ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, som 
arbetsmarknadsutbildning. De som är placerade hos Arbetsförmedlingen 
kan också exempelvis ha en pågående utredning av arbetsförmåga eller 
invänta start av lämplig aktivitet. De som erbjuder sysselsättningsplatser 
är alltifrån anordnare med enstaka platser till företag vars verksamhet i 
huvudsak finansieras av deltagarersättning. 

Det finns också anordnare som är sociala företag. Ett socialt företag har 
som mål att skapa samhällsnytta och integrera människor i samhälle och 
arbetsliv. Dessa företag har ofta stöd från Arbetsförmedlingen för sina 
anställda och deltagare i verksamheten i form av till exempellönebidrag, 
trygghetsanställningar, arbetsträning, anordnarbidrag och ersättning för 
handledning. 

4. Hur ska avvecklingen av sysselsättningsfasen 
genomföras? 

Sysselsättningsfasen ska avvecklas genom att successivt ersätta 
sysselsättningsplatserna med andra aktiviteter och insatser som ökar 
deltagarnas möjlighet att få jobb. Därför införs nya möjligheter och 
insatser som ska kunna erbjudas utifrån den arbetssökandes 
förutsättningar. För att få en fullständig bild av arbetet med avvecklingen 
av sysselsättningsfasen är det viktigt att se alla dessa förändringar som 
delar av samma helhet. 

4.1. Övergångsregler 

Den övergångsregel regeringen beslutat om innebär att personer som har 
eller har haft en sysselsättningsplats kan fortsätta att ha detta, dock inte 
längre än till slutdatumet 31 januari 2018. 

Förlängningar hos nuvarande anordnare eller byte till ny anordnare är 
möjligt. Det är också möjligt för personer som tidigare haft en 
sysselsättningsplats att få ett nytt beslut om detta. De som aldrig har haft 
en sysselsättningsplats kan inte heller få det efter den 1 februari 2016, 

oavsett hur länge de deltagit i programmet. 
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4.2. Övergångsperioden 

Arbetsförmedlingen kommer under perioden att regelbundet följa upp 
hur många sysselsättningsplatser som finns kvar och vilka andra stöd 
som används istället. Tabellen nedan visar viktiga datum för 
avvecklingen av sysselsättningsfasen. 

Tabell 3 Avskaffandet av sysselsättningsfasen och andra förändringar inom jobb
och utvecklingsgarantin. Viktiga datum. 

_ Händelset 

Möjlighet att studera med aktivitetsstöd i upp till 12 månader införs för de 
3 augusti 2015 som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin 450 dagar eller längre. 

2 november 2015 Extratjänster i välfärden införs. 
Regeringsbeslut om att fasindelningen upphör och att 

17 december 2015 sysselsättningsplatserna successivt ska avvecklas. 
Ikraftträdande av regeländringar. Efter detta datum kan ingen som inte 

1 februari 2016 tidigare haft sysselsättningsplats få en sådan. 

1 februari 2016 De områden där extratjänster i välfärden är möjliga vidgas. 
Införande av möjlighet till deltidsstudier vid sidan av jobb- och 

1 februari 2016 utvecklingsgarantin samt yrkesinriktade kurser på folkhögskola. 

31 januari 2018 Slutdatum. Efter detta datum ska inga sysselsättningsplatser finnas kvar. 

5. Vad ska sysselsättningsfasen ersättas med? 

Det är viktigt att betona att ingen enskild åtgärd är tänkt att ersätta 
sysselsättningsfasen eller sysselsättningsplatserna. De nya insatser och 
möjligheter som tillkommer är snarare en del av ett förändrat synsätt 
gällande hela jobb- och utvecklingsgarantin som i större utsträckning 
utgår från individens behov. 

5.1. Individanpassade insatser 

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är avgörande för vad 
deltagaren får ta del av inom programmet. Det kommer sannolikt ofta bli 
aktuellt med en behovsanpassad kombination av flera insatser efter 
varandra utifrån individuella förutsättningar. 

Många insatser som finns tillgängliga för andra arbetssökande blir 
möjliga att ta del av även för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin. 
Detta gäller oberoende av hur länge en person varit inskriven i garantin. 

Till detta kommer nya möjligheter för de som varit inskrivna i 
programmet längst. Exempelvis kan, sedan augusti 2015, de som deltagit 
i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar studera på heltid i upp till 12 

månader med aktivitetsstöd. Från och med l februari 2016 kan de även 
ta del av arbetsträning under 12 månader. 
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5.2. Extratjänster 

Extratjänster innebär en möjlighet för utförare inom välfården, som 
kommuner och landsting, att få en extra resurs som kan stötta 
verksamheten genom anställning av personer som varit arbetslösa under 
lång tid. I nuläget är detta möjligt inom följande områden; sjukvården, 
skolan, äldrevården, barnomsorgen och funktionshinderområdet. 
Områdena vidgas den 1 februari 2016 och inkluderar då även verksamhet 
hos myndigheter som utövar offentliga befogenheter5• 

Arbetsförmedlingen bedömer om arbetsplats och arbetsuppgifter är 
lämpliga. En extratjänst är ett anställningsstöd som omfattar 75 procent 
aven heltid med kollektivavtals enlig lön. Arbetsgivaren får 
handledarstöd under anställningen. 

5.3. Deltidsstudier och ökade möjligheter till 8FI-studier 

Möjlighet införs att deltidsstudera vid sidan av jobb- och 
utvecklingsgarantin. Detta kan innebära studier vid Komvux, universitet 
och högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola. Syftet är att öka den 
arbetssökandes chanser att få jobb genom att kunna slutföra en tidigare 
utbildning eller gå en kortare kompletterande utbildning. Studier i 
svenska för invandrare, SFI, möjliggörs i tolv månader istället för tidigare 
sex månader inom jobb- och utvecklingsgarantin. 

5.4. Yrkesutbildning inom bristyrken 

Utbildning är ofta en avgörande faktor när det gäller möjlighet att få 
jobb. Därför ska deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin under 
2016-2019 få möjlighet att gå yrkesinriktade kurser på folkhögskola upp 
till 24 månader med bibehållet aktivitetsstöd. Yrkesutbildningarna ska 
vara inom sådana yrken där det råder brist på arbetskraft. 

6. Risker och utmaningar 

6.1. Tillgång till platser och subventionerade anställningar 

För att möta behoven hos de arbetssökande inom jobb- och 
utvecklingsgarantin kommer andra insatser än sysselsättningsplatser , 
exempelvis arbetsträning, bli viktiga framöver - särskilt för dem med 
störst behov av stöd. Det kommer därför vara avgörande att det finns 
tillräckligt många platser hos lämpliga anordnare av arbetsträning. Även 
när det gäller anställningar med stöd, exempelvis extratjänster inom 
välfården, blir tillgången till arbetsgivare som kan erbjuda en anställning 
central. Det är också viktigt med en väl fungerande samverkan med 
andra aktörer. 

5 Avser den myndighetsutövande verksamheten. 
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Extratjänster - en arbetsmarknadsanställning som 
gynnar alla I 

I många kommuner finns ett skriande behov av utbildad personal, men också extra resurser inom 
välfärden. 

Möjligheter att tillgodose dessa behov finns genom en ny anställningsform, som kallas Extratjänster, 
ett nytt särskilt anställningsstöd som möjliggör anställning med lön enligt kollektivavtal. En 
extratjänst omfattar 75 procent aven heltid och övrig tid förväntas individen söka arbete eller 
studera. 
Extratjänsterna ska förstärka verksamheter genom att utföra välbehövda uppgifter inom Hälso

Sjukvård, Skolverksamhet, Äldre- och Funktionshinderomsorg. Exempel på arbetsuppgifter kan vara 
en extra resurs i skolan eller som "värdinna" inom äldreomsorgen. 

Att på detta sätt kunna bistå med de extra resurser som idag saknas (men som det finns ett stort 
behov av) inom de tidigare angivna områdena utan att det medför några kostnader för arbetsplatsen 
ger stora vinster på många plan, i synnerhet socioekonomiskt. Dessa anställningar innebär en stor 
möjlighet för kommunerna att ta tillvara på de resurser som finns hos långtidsarbetslösa och 
samtidigt erbjuda ett riktigt jobb för dem som behöver en väg tillbaka. 

Vad innebär det för arbetsplatsen? 
Arbetsförmedlingen och förvaltningarna inom kommunen ser det som en stor fördel att alla 
praktikplaceringar inom de kommunala verksamheterna samordnas av Arbetsmarknads
organisationen (AMO). 

Även Extratjänster kommer att hanteras av AMO, med ett liknande upplägg som Kommunala 
Ungdomslyftet (KUL); Vid anställning med åtgärden Extratjänster är AMO arbetsgivare och tar det 
övergripande ansvaret samt sköter all administration, medan den arbetsplats individen är placerad 
på har arbetsmiljöansvar. 

Praktiksamordnarna på AMO arbetar med ett metodstöd kallat Supported Employment (SE) som går 
ut på att vid behov ge extra stöd till individen och arbetsplatsen. Praktiksamordnaren finns då med 
på arbetsplatsen från uppstart för att senare fasas ut - allt för att underlätta introduktionen på 
arbetsplatsen. 

Hur går det till? 
Om arbetsplatsen är intresserad av att ta del av Extratjänsterna, kan man ansöka om detta på 
Kommunala Platsbanken: 
http://intranat.gislaved.se/ forvaltningarl socialforvaltningen/ kommunal platsbank 

För frågor 
Kontakta Praktiksamordnare Johanna Söderlund 81640 eller Enhetschef Sara Steffensen 81692 
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Nuvarande upplägg där man utgår från vilken myndighet
individen hänvisas till KUL från

En individ som hänvisas till KUL från Arbetsförmedlingen får 3 månaders praktik följt av 3
månaders anställning.

En individ som hänvisas till KUL från försörjningsstöd får 3 månaders praktik och 7 månaders
anställning.

Förslag på nytt upplägg där man utgår från individen och
arbetsmarknadens behov

KULare 1: Har utbildning inom ett arbetsområde men vill ha arbetslivserfarenhet och får
då 1 månads praktik följt av 3 månaders anställning.

KULare 2: Behöver arbetslivserfarenhet och vill prova ett nytt arbetsområde och blir då
aktuell för 3 månaders praktik följt av 3 månaders anställning.

KULare 3: Behöver vara inom ett arbetsområde under en lägre tid för att kunna
tillgodose

de nya kunskaperna och därmed komma närmre den reguljära
arbetsmarknaden. KULaren blir aktuell för 3 månaders praktik följt av 7
månaders anställning.

Effekter av nytt upplägg av KUL

KUL blir flexibelt och utgår från individens behov. De som behöver en längre KUL-placering
kan få det oavsett vilken myndighet de hänvisas från till KUL.

Med det nya upplägget är möjligheten att förbruka den avsatta budgeten större även när
arbetslösheten är låg och ungdomarna som hänvisas till KUL står längre ifrån arbets-
marknaden eftersom man anpassar KUL-placeringen efter individen och därmed följer man
även konjunkturen på arbetsmarknaden.
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Ekonomi för KUL

Total lönekostnad inkl arbetsgivaravgift (40,52%): 3 719 000 kr varav 884 000 kr är intäkter
för nystartsjobb.

Lönekostnad: 25 406 kr/månad per KULare
Inkomst: Nystartsjobb 4911 kr/månad per KULare

Merkostnadsersättning UGA 3000 kr/månad per KULare

Den största skillnaden blir antalet individer som är inskrivna i KUL, budgeten blir oförändrad
då det nya upplägget ryms i den befintliga budgeten.
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Nytt upplägg inom Navigatorcentrum och KUL med
Utbildningskontrakt

Förutsättning för att bli aktuell för utbildningskontrakt är att man är i åldern 20-24 år, är
inskriven på arbetsförmedlingen och ej är klar med sina gymnasiestudier.

En individ som hänvisas Navigatorcentrum för praktik/anställning/aktivitet har ett kontrakt
med Arbetsförmedlingen och vuxengymnasiet om utbildning på minst 50%.

Avbryter individen kontraktet gällande studier, upphör även
praktiken/anställningen/aktiviteten.

Hur går ett Utbildningskontrakt till?

Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen gör tillsammans upp ett kontrakt för studier, för
den individ som är inskriven på arbetsförmedlingen, men ej är klar med sina gymnasiestudier.

Samtidigt som individen studerar finns det möjlighet till anställning, att göra praktik eller
delta i annan arbetsmarknadsåtgärd. Remiss kommer till Navigatorcentrum, som tillsammans
med Arbetsförmedlingen gör upp en plan för den delen som inte har med studierna att göra,
i kontraktet.

Utbildningskontrakten är flexibla i sina utformanden, och utgår från individens behov. Då
KUL redan finns och till viss del liknar utbildningskontrakten, ser vi möjligheter att erbjuda
praktik och anställningar på max 50% upp till 12 månader inom ramen för
utbildningskontrakt. Då Utbildningskontrakt är en ny del i verksamheten är det svårt att säga
hur många individer som berörs av detta, och vad de faktiskt är i behov av – Anställning,
praktik eller aktivitet?

Förslag på upplägg där man utgår från individen behov av
Utbildningskontrakt i kombination med KUL, praktik eller annan
aktivitet

KUL blir utbildningskontrakt
Aktuell för utbildningskontrakt kan vara en KULare som fått mersmak på sin
praktik/anställning, och som behöver mer tid på sig att komplettera sina betyg, än den tiden
som erbjuds inom KUL. Navigatorcentrum kan förlänga anställningstiden, och ett
utbildningskontrakt upprättas enligt förutsättningarna ovan.
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Praktik blir anställning
Aktuell för utbildningskontrakt kan vara en individ som inte har någon erfarenhet av arbete,
är nyinskriven på Arbetsförmedlingen eller har varit inskriven sedan en lång tid, och behöver
komplettera sina betyg. Navigatorcentrum gör en praktikplacering, som kan leda till en
anställning – antingen genom utbildningskontraktet, eller efter avslutat kontrakt.

Studierummet och Kompassen en del i utbildningskontrakt
Aktuell för utbildningskontrakt kan vara en individ som inte har någon erfarenhet av arbete,
är nyinskriven på Arbetsförmedlingen eller har varit inskriven sedan en lång tid, och behöver
stöd med att komplettera sina betyg. Navigatorcentrum tar in individen i verksamheten och
ger extra stöttning genom pedagogen och aktiviteten Studierummet enligt metoden
Supported Education. I samarbete med skolan och arbetsförmedlingen kan Navigator-
centrum stödja individen både genom studier och dagliga aktiviteter som kan leda vidare till
praktik och förhoppningsvis en anställning under eller efter kontraktstiden.

Ekonomi för utbildningskontrakt
Kommunen får utbetalt ersättning när de ordnar med praktik eller arbete inom sin egen

förvaltning i kombination med studier inom ett utbildningskontrakt.

Maximalt kan 11 000 kronor utgå för en anställning och 3 300 för en praktik. Maxbeloppen

utgår för anställning eller praktik på 50 procent Ersättningen minskas sedan proportionerligt

när omfattningen på praktiken eller anställningen är mindre än 50 procent.



Motion 

GISLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

2014 -04- 2 4 

Undertecknad hänskjuter till Kommunstyrelsen at arbeta vidare för att utverka en human och 

rättfärdig lönenivå för alla de som ingår i den kommunala arbetsmarknadsverksamheten. Detta 

utifrån de framlagda synpunkterna samt frågeställningarna i bilagd interpellation samt 

interpellationsdebatten den 140424 i kommunfullmäktige. 

Curt Vang 

Kommunfullmäktig ledamot för Kommunistiska Partiet 
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Interpellation till kommunalråden 

GISLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

2014 -04- 2 4 
Dnr 

Välfärden håller på att slås sönder i Sverige. Det gäller på många plan. Grunden till detta är att 

sjukförsäkringen har sargats och kastat ut tiotusentals människor i fattigdom utan rätt till ersättning. 

Redan 2012 hade 62 000 människor kastats ut från sjukförsäkringen sedan de uppnått gränsen för 

rätt till sjukersättning. Dessa kastas ut oavsett att de är sjuka. 

Samma system har Alliansen skapat inom arbetslöshetssystemen. Höga avgifter, låga ersättningar 

och slutlig utstämpling skapar massfattigdom för hundratusentals människor. Samtidigt med detta 

har staten vältrat över allt större delar av arbetslöshetsinsatserna på kommunerna. Allt detta medför 

att man kunnat föra över tiotals miljarder från de som har det sämst till de grupper i samhället som 

är rikast. 

Enligt Akademikerförbundet SSR har ovanstående medfört att 200 000 människor tvingats söka 

försörjningsstöd istället för att få ersättning för att de är sjuka eller arbetslösa. Universitetsrapporten 

"Det nödvändiga uppbrottet" visar att 60 till 80 procent av alla som tvingats söka försörjningsstöd i 

kommunerna inte skulle behöva det. De skulle istället omfattas av rätten till arbetslöshetsstöd samt 

sjukersättning. Men det får de inte. De har kastats ut ur systemen. 

Om nu kostnaden för arbetsmarknadsinsatser alltmer pressats över på kommunerna samt att 

Alliansen raserat socialförsäkringarna, så skulle detta innebära att flera tiotals miljoner kronor årligen 

betalas av Gislaveds kommuninvånare över kommunalskatten. Utifrån detta skulle jag vilja fråga 

följande: 

Hur många miljoner anser ni att Gislaveds kommun bekostar per år för att staten skjutit över 

kostnader för arbetslösheten på kommunen? Jag menar att man då skall se på försörjningsstödet där 

ersättningen borde bestått aven fungerande a-kassa och sjukersättning istället för utförsäkring och 

hänvisning till kommunalt försörjningsstöd. Samt de kommunala kostnaderna för insatser för 

arbetsmarknadsinsatser. Anser ni att det är rätt att staten låter kommunerna ta över dessa 

kostnader? Innebär inte det att stora hål skapas i den kommunala ekonomin? 

Nästa fråga är hur arbetslösa behandlas i dag. Även för de som är i så kallade åtgärder. Vet ni vilka 

lönenivåer som gäller för de som är FAS 3-anställda på AMO samt övriga som arbetar där. Det vore 

intressant om ni kunde redovisa vad människor som arbetar får i ersättning när dessa arbetar inom 

den kommunala arbetsmarknadsorganisationen. Är detta rimliga lönenivåer? Kan man leva på 

Curt Vang, kommunfull äktigeledamot för Kommunistiska Partiet 
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Ks §157 Dnr: KS.2014.82

Svar på motion om lönenivå i den kommunala
arbetsmarknadsverksamheten

Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) har den 24 april 2014 lämnat in en motion om lönenivån i den
kommunala arbetsmarknadsverksamheten.

Motionären förslår att kommunstyrelsen ska arbeta vidare för att utverka en
human och rättfärdig nivå för alla som ingår i den kommunala
arbetsmarknadsverksamheten.

Bakgrunden till motionen återfinns i en interpellation till de båda dåvarande
kommunalråden Niclas Palmgren (M) och Marie Johansson (S) med
efterföljande debatt i kommunfullmäktige om de nationellt fastställda
ersättningsnivåerna för deltagare i arbetsmarknadsåtgärder och den
övervältring av kostnader det i förlängningen innebär för landets kommuner.

Kommunstyrelsen remitterade den 6 maj 2014 motionen till socialnämnden för
synpunkter innan ärendet skulle tas upp i kommunstyrelsens personalutskott.

Socialnämnden kostaterar i sitt yttrande från den 27 augusti 2014 att det är fel
att tala om lönenivåer inom AMO, då de som deltar i verksamheten är
remitterade dit på olika ekonomiska villkor. Det kan vara utifrån att man är
föremål för försörjningsstöd, som är statligt reglerat i riket eller från AF och
med dess trygghetssystem som grund och vars regler inte heller är påverkbara
av kommunen. De kommunala KUL-anställningarna för ungdomar är
huvudsakligen finansierade av kommunen och Arbetsförmedlingen står för den
mindre ersättningen i form av nystartsjobb, som utgår från ett nationellt
regelverk. Räkneexempel för införande av ”Vuxen-Kul” lämnades också i
yttrandet.

Kommunstyrelsens personalutskott behandlade ärendet den 14 oktober 2014
och beslutade ”att återföra ärendet till kommunstyrelsen då det inte är ett
ärende för personalutskottet”. Inget motiv angavs, men bakgrunden att det
inte handlar om ”löner” i AMO gör att ärendet inte faller under arbetsgivaren
Gislaveds kommuns ansvar och därmed möjlighet att påverka.

Under den tid som gått sedan ärendet senast hanterades har förändringar skett
i de nationella systemen from vårpropositionen 2015 och framåt.

Kommunstyrelseförvaltningen har därför gjort en aktualisering av de frågor
som anknyter till motionen. Detta har skett med stöd av och samråd med
socialchef och IFO-chef.

Förändringarna inom den nationella arbetsmarknadspolitiken innebär bl a
ändringar inom arbetslöshetsförsäkringen, förändring av tidsgränser för
arbetsmarknadsåtgärder för unga, införande av traineejobb i välfärden,
utbildningskontrakt för unga 20 – 24 år samt införande av extratjänster i
välfärden aviserades och beslutades även senare under året.

Extratjänster i välfärden möjliggör lön enligt kollektivavtal, och möjligheten till
sådana anställningar har införts i Gislaveds kommun. Information om denna
modell har lämnats till samtliga förvaltningar på olika sätt, bl. a. via intranätet.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 157 (forts.)

Vidare sker en anpassning av KUL-projektet till utbildnings-kontraktet och
möjligheter till en mera individuellt anpassad arbetsmarknadsinsats såväl vad
gäller omfattning i tid som i utbildning och praktik.

Strax före jul beslutade regeringen vidare om fler förändringar som rör jobb-
och utvecklingsgarantin. Uppdelningen i faser tas successivt bort och
sysselsättningsfasen avvecklas successivt, dock senast den 31 januari 2018. Inga
nya personer tas i FAS-systemet, och fler individanpassade insatser,
extratjänster och utbildningsinsatser utbildning tillkommer.

Med de förändringar som skett sedan motionen lämnades har således flera av
bakgrundsfaktorerna till motionen förändrats, vilket sammanfattas i
ovanstående redovisning och aktualisering.

Generellt kan konstateras att kommunen har att anpassa sig till de nationella
regler och möjligheter inom arbetsmarknadspolitikens åtgärder som beslutas,
till riktlinjer för nivå på försörjningsstöd och de regler som finns på arbets-
marknaden i övrigt och vad som överenskommits mellan arbetsmarknadens
parter.

Påverkan på den nationella nivån görs genom de politiska partierna och dess
företrädare i riksdag och regering. Lokalt kan kommunen arbeta för en god
samverkan med Arbetsförmedlingen för bästa möjliga handläggning med
berörda individers bästa för ögonen, vilket också varit fallet under många år.

Med ovanstående redovisning föreslås motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Motion om lönenivå i den kommunala arbetsmarknadsverksamheten, daterad
den 24 april 2014
Kommunfullmäktige den 24 april 2014, § 65; Interpellation (dnr 2014.5)
Kommunstyrelsen den 6 maj 2014, § 159
Socialnämnden den 27 augusti 2014
Kommunstyrelsens personalutskott den 14 oktober 2014, § 64
Bakgrundsmaterial, externa aktörer, 2015 - 2016:

SKL: Sammanfattning av regeringens arbetsmarknadspolitiska förslag i
vårpropositionen
Arbetsförmedlingen: Faktablad 2016-02 Extratjänst
Arbetsförmedlingen 2015-09-30: Information om utbildningskontrakt
SFS 2015:502 Förordning om samverkan för att minska ungdoms-
arbetslösheten
Arbetsförmedlingen 2016-01-27: Avveckling av sysselsättningsfasen

Socialförvaltningen 2016-02-22: Jämförelse och beskrivning av KUL –
Utbildningskontrakt
Gislaveds kommuns intranät: Extratjänster – en arbetsmarknadsanställning som
gynnar alla!
Kommunstyrelsen den 20 april 2016, § 128
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen anses besvarad mot bakgrund av den redovisning och
aktualisering av motionens ämnesområde och syfte som lämnas enligt
ovan.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Yttrande
1(1)

Socialförvaltningen
Anders Ivar, IFO-chef
Gislaveds kommun
332 80 GISLAVED
Tel. 81037 Fax 0371-821 32
socialforvaltningen@gislaved.se

2014-08-26

Ert diarienr: KS 2014.82
Vårt diarienr: SN.2014.62 Kommunstyrelsen

Svar på remiss
Motion. Lönenivå i den kommunala
arbetsmarknadsverksamheten.

De individer som remitterats till den kommunala arbetsmarknadsverksamheten (AMO) är
där på olika ekonomiska villkor. Det är fel att tala om lönenivåer, då relativt få är där med
anställning. En grupp uppbär enbart försörjningsstöd och normen för försörjningsstöd är
statligt reglerad och enhetlig i landet. Försörjningsstödet skiljer sig från andra ersättningar
då beloppet varierar utifrån familjestorlek, bostadskostnad och andra utgifter som familjen
har.
En grupp uppbär ersättning från andra trygghetssystem, vanligtvis från Arbetsförmedlingen.
I vissa fall är ersättningen från andra trygghetssystem inte tillräcklig och då kan man ansöka
om kompletterande försörjningsstöd. Inget av detta kan kommunen påverka.
AMO har under några år haft ett omfattande uppdrag beroende på konjunktur och
arbetslöshet och då har ett antal arbetslösa fått möjlighet till anställning. En sådan anställning
är till stora delar finansierad av Arbetsförmedlingen. I perioder har Socialförvaltningen
diskuterat att anställa fler personer, då det innebär en bättre och stabilare ekonomi för
individen och en möjlighet att kvalificera sig för A-kassa. Ett exempel på detta är KUL-
projektet (kommunala ungdomslyftet). Anledningen till att detta inte realiserats är att det
inte finns någon finansiering. Att anställa stora grupper människor kräver, även om
Arbetsförmedlingen finansierar 70-75% av lönekostnaden, en årlig kostnad på flera miljoner.
Som räkneexempel kan anges att varje person som socialförvaltningen anställer kostar
kommunen cirka 10 000 varje månad.

mailto:kommunen@gislaved.se
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Bm §178 Dnr: BM.2015.31 133

Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår
kommun
Yttrande

Ärendebeskrivning
I en motion från Folkpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna föreslås:

· Att det utreds vilka möjligheter det finns att under SFI-tiden finna en
tjänstgöringsgrad som passar med denna aktivitet och anställa personer
för att "skugga" arbeten som liknar tidigare utbildning eller arbete. Detta
på kort eller lång tid beroende på vad som är möjligt.

· Att utreda möjligheten att införa en decentraliserad och/eller
tidsanpassad kvälls- eller helgförlagd SFI-undervisning.

· Att utreda möjligheten att anpassa kollektivtrafiken och nyttja
skolskjutsarna till och från de mindre orter där det behövs, för att
underlätta resandet för våra nyanlända i “Etableringsreformen”.

· Att kommunens alla förvaltningar ska aktivt hitta och ordna
sysselsättning/arbetsplatser.

Yrkanden
Börje Malmborg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Motion från Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna 2015-06-11
Tjänsteskrivelse
Protokoll 2015-09-10 - Bmau §120

Bygg- och miljönämnden beslutar

att lämna följande yttrande över motionen:

Det finns en stor potential i att tillvarata redan utbildad personal som
kommer från andra länder.

Förslaget att alla förvaltningar aktivt ska hitta och ordna
sysselsättningsplatser ser nämnden inga svårigheter med. Detta görs till
viss del redan idag i form av praktikplatser där så är möjligt.

Bygg- och miljönämnden tycker att det är positivt men ser ingen
möjlighet att påverka eller arbeta med de första punkterna i motionen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §100    Dnr: BU.2015.64      
 
Remiss Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i 
vår kommun 
Yttrande  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från barn- och utbildningsnämnden över 
motion från Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna om att bättre ta 
tillvara den kompetens som finns i vår kommun.  
 
Motionen behandlar bl.a. de personer som finns i asylboende i kommunen men 
också de som fått uppehållstillstånd och bosätter sig i kommunen. 
Motionärerna uppmärksammar behovet av ett aktivt integrationsarbete 
samtidigt som de nyanländas kunskaper behöver tas tillvara, inte minst 
beroende på de arbetskraftsbehov som finns i regionen. Motionärerna menar 
att Gislaveds kommun behöver bli en föregångare genom att ta tillvara de 
nyanländas kompetens. 
 
Motionärernas yrkanden 
att  det utreds vilka möjligheter som finns under SFI-tiden finna en 

tjänstgöringsgrad som passar med denna aktivitet och anställa personer 
för att ”skugga” arbeten som liknar tidigare utbildning eller arbete. Detta 
på kort eller lång tid beroende på vad som är möjligt. 

att  kommunens alla förvaltningar ska aktivt hitta och ordna 
sysselsättning/arbetsplatser. 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden anser att motionärernas yrkanden är väl 
överensstämmande med det Gislaveds kommun förbundit sig i den Lokala 
överenskommelsen om samverkan för effektivare introduktion och integration 
(LÖKen). I denna uttalas att Gislaveds kommuns samtliga nämnder och 
förvaltningar åtar sig att ställa praktikplatser till förfogande. Barn- och 
utbildningsnämnden menar också att samarbetet mellan integrationsteamet på 
AMO, vuxenutbildningen genom SFI och Arbetsförmedlingen har ett aktivt och 
bra samarbete. Ett arbete med att intensifiera inventeringen av vilka möjliga 
praktikplatser och skuggning som finns inom Gislaveds kommun skulle vara till 
stort stöd i integrationsarbetet. 
 
Motionärernas yrkande 
att  utreda möjligheten att införa en decentraliserad och/eller tidsanpassad 

kvälls- eller helgförlagd SFI-undervisning. 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Vuxenutbildningen organiserar idag kvällskurser i SFI två kvällar per vecka för 
de studerande som läst grunderna i det svenska språket och kan också ge 
motsvarande kurser som distansstudier. När det gäller en ökad decentralisering 
av SFI-verksamheten så kan en sådan åtgärd stå i viss konflikt gentemot andra 
behov och intressen. En stor del av etableringsverksamheten som bedrivs för 
de nyanlända är i första hand förlagt till Gislaved. Eftersom de nyanlända ska 
kombinera SFI-utbildning med aktiviteter inom etableringsverksamheten så kan 
en decentralisering ytterligare försvåra möjligheterna till att kombinera 
fungerande kommunikationer med anvisade aktiviteter. Vuxenutbildningen 
strävar också efter att organisera SFI-undervisningen så att studerande med 
liknande skolbakgrund studerar tillsammans. Studerande med kort tidigare 
utbildning koncentrerar sig på grundläggande språkinlärning medan de med 
akademiska studier går i grupper 
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med högre tempo och därmed kommer snabbare vidare till arbete eller 
studier. Vuxenutbildningen anser att denna organisation innebär en ökad 
möjlighet att lära sig svenska på det för individen lämpligaste sättet. Vid en ökad 
decentralisering kommer denna pedagogiska tanke vara mindre möjlig att 
tillämpa då elevunderlag på respektive ort minskar. 

 
Motionärernas yrkande 
att  utreda möjligheten att anpassa kollektivtrafiken och nyttja skolskjutsarna 

till och från de mindre orter där det behövs, för att underlätta resandet 
för våra nyanlända i ”Etableringsreformen” 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Redan idag finns möjlighet att, i mån av plats, åka med de skolskjutsar 
kommunen upphandlar för samma kostnad som en bussbiljett. Det går inga 
skolbussar senare på eftermiddagen än länstrafikens ordinarie linjelagda trafik. 
Däremot finns landsbygdsområden som inte alls trafikeras av länstrafiken där 
skolskjutsarna trafikerar. För boende på landsbygden finns också möjlighet att 
utnyttja ”Närtrafik”. Kommunen kan ta upp en diskussion med länstrafiken om 
möjligheten att utöka antalet turer till de mindre orterna. Alternativt kan 
ytterligare turer inom ramen för den kommunalt upphandlade trafiken 
(närtrafik/kompletteringstrafik/fler skolskjutsturer) erbjudas om medel anslås 
för detta. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att yttrandet antas och överlämnas 
till kommunstyrelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2015-09-14, §45, 
föreslå att anta yttrande över motion om att bättre ta tillvara den kompetens 
som finns i vår kommun, daterat 2015-09-11, samt att överlämna yttrandet till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår 
kommun, daterad 2015-08-03. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-11. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-09-14, §45. 
Protokoll samverkansmöte 2015-09-17. 
 
Yrkanden  
Inga-Maj Eleholt (C) 
att  bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta yttrande över motion om att bättre ta tillvara den kompetens som 

finns i vår kommun, daterat 2015-09-11 
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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Fastighetsnämnden 
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Fa § 107 

Sammanträdesdatum 
2015-09-30 

Dnr: FA.20 15.46 

Sida 
12(17) 

Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för sitt förslag till yttrande över en 
motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i kommunen: 

"Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna har lämnat en motion om 
att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun. 

Bakgrunden till motionen är en ökande inflyttning av asylsökande som fått 
uppehållstillstånd och som väljer att bosätta sig i kommunen. Andelen som 
har eftergymnasial utbildning ökar och om kommunen tar hand om denna 
kompetens kan det bidra till en positiv utveckling av kommunen. Ett 
problem är dock svårigheten att komma in på arbetsmarknaden och här 
bör kommunen vara ett föredöme. 

Partierna yrkar bland annat 
• att man utreder vilka möjligheter det finns att kommunen anställer 

personer för att "skugga" arbeten som liknar tidigare utbildning 
eller arbete. 

• Att kommunens alla förvaltningar ska aktivt hitta och ordna 
sysselsättning/arbetsplatser 

Fastighetsnämnden anser att motionen har ett gott syfte men att det inte 
är så enkelt att hitta och ordna "skuggning" och sysselsättning. I regel finns 
det arbetsuppgifter inom både fastighetsskötsel och verksamhetsservice. 
Med lämplig kompetens finns det också möjlighet till praktik inom 
administrationen. Men det är inte problemfritt att ta emot praktikanter. 
Det behövs i regel handledning till praktikplatsen. Normalt ska 
praktikanten inte "ta jobbet" från ordinarie personal samtidigt som 
praktiken ska upplevas som meningsfull och utvecklande. En skuggning där 
någon går bredvid och följer arbetet kan vara intressant under några dagar 
men blir en påfrestning om det pågår en längre tid. 

Slutligen finns det många grupper som frågar efter motsvarande platser 
som till exempel. 

• AMO vill ha praktikplatser av arbetsmarknadsskäl 
• Personalenheten har omplaceringsfall som behöver praktik av olika 

skäl. 
• Enheten för funktionshinder och stöd vill placera brukare i 

organisationen. 
• Kriminalvården behöver platser för de som dömts till 

samhällstjänst 
• För att vara en attraktiv arbetsgivare har vi ambitionen att ha 

praktikanter från skolor och högskolor 

Det är således ofta en belastning på organisationen att tillhandahålla 
praktikplatser. Fastighetsnämnden vill ändå ta sitt ansvar i kommunen och 
tillhandahålla praktikplatser men att omfattningen begränsas till ca tio 
platser årligen. Dessutom är det viktigt att påpeka att en praktikplats eller 
skuggning inom fastighetskontoret har små möjligheter att bli ett fast 
arbete. Nämndens ekonomiska resurser räcker inte till att utöka 

Utdragsbestyrkande 
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Fa § 107 (forts) 

Sammanträdesdatum 
2015-09-30 

Sida 
13(17) 

personalen. Det är snarare så att resurserna minskar. Dessutom handlar 
det inte bara om personalkostnader utan också om arbetskläder, redskap 
mm. 

Fastighetsnämnden vill som svar på motionen avstyrka första att-satsen om 
att utreda möjligheten till att anställa personer för att skugga arbeten inom 
kommunen. Andra och tredje att-satserna berör inte fastighetsnämndens 
verksamhet. När det gäller fjärde att-satsen finns det arbete för 
praktikanter men förvaltningen klarar inte att ta hand om fler än ca tio 
praktikplatser årligen. " 

Arbetsutskottet diskuterade förslaget till yttrande vid sitt sammanträde 
2015-09-16 och föreslår att fastighetsnämnden antar yttrandet som eget. 

Beslutsunderlag 
Yttrande på remiss 2015-09-08 
Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun.pdf 
Protokoll 2015-09-16 - Faau §83 

Fastighetsnämnden beslutar 

att anta fastighetskontorets förslag till yttrande som eget och överlämna det 
till kommunstyrelseförvaltningen. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Utdragsbescyrkande 



FASTIGHETSKONTORET 1(2)

Handläggare
Mikael Fröler Dnr: FA.2015.46

Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår
kommun

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna har lämnat en motion om
att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun.

Bakgrunden till motionen är den ökande inflyttning av asylsökande som fått
uppehållstillstånd och som väljer att bosätta sig i kommunen. Andelen som
har eftergymnasial utbildning ökar och om kommunen tar hand om denna
kompetens kan det bidra till en positiv utveckling av kommunen. Ett
problem är dock svårigheten att komma in på arbetsmarknaden och här
bör kommunen vara ett föredöme.

Partierna yrkar bland annat
· att man utreder vilka möjligheter det finns att kommunen anställer

personer för att "skugga" arbeten som liknar tidigare utbildning
eller arbete.

· Att kommunens alla förvaltningar ska aktivt hitta och ordna
sysselsättning/arbetsplatser

Fastighetsnämnden anser att motionen har ett gott syfte men att det inte
är så enkelt att hitta och ordna "skuggning" och sysselsättning. I regel finns
det arbetsuppgifter inom både fastighetsskötsel och verksamhetsservice.
Med lämplig kompetens finns det också möjlighet till praktik inom
administrationen.
Men det är inte problemfritt att ta emot praktikanter. Det behövs i regel
handledning till praktikplatsen Normalt ska praktikanten inte "ta jobbet"
från ordinarie personal samtidigt som praktiken ska upplevas som
meningsfull och utvecklande. En skuggning där någon går bredvid och följer
arbetet kan vara intressant under några dagar men blir en påfrestning om
det pågår en längre tid.

Slutligen finns det många grupper som frågar efter motsvarande platser
som till exempel.

· AMO vill ha praktikplatser av arbetsmarknadsskäl
· Personalenheten har omplaceringsfall som behöver praktik av olika

skäl.
· Enheten för funktionshinder och stöd frågar efter vill placera

brukare i organisationen.
· Kriminalvården behöver platser för de som dömts till

samhällstjänst
· För att vara en attraktiv arbetsgivare har vi ambitionen att ha

praktikanter från skolor och högskolor



FASTIGHETSKONTORET 2(2)

Det är således ofta en belastning på organisationen att tillhandahålla
praktikplatser. Fastighetsnämnden vill ändå ta sitt ansvar i kommunen och
tillhandahålla praktikplatser. Men att omfattningen begränsas till ca10
platser årligen. Dessutom är det viktigt att påpeka att en praktikplats eller
skuggning inom fastighetskontoret har små möjligheter att bli ett fast
arbete. Nämndens ekonomiska resurser räcker inte till att utöka
personalen. Det är snarare så att resurserna minskar. Dessutom handlar
det inte bara personalkostnader utan också om arbetskläder, redskap mm.

Fastighetsnämnden vill som svar på motionen avstyrka första att satsen om
att utreda möjligheten till att anställa personer för at skugga arbeten inom
kommunen. Andra och tredje att satserna berör inte fastighetsnämndens
verksamhet. När det gäller fjärde att satsen finns det arbete för
praktikanter men förvaltningen klarar inte att ta hand om fler än ca 10
praktikplatser årligen.

Beslutsunderlag
Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun från
Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna dat 2015-06-11

Fastighetskontorets förslag till beslut

att fastighetsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnäm nden 

Fn §97 

Sammanträdesdatum 
2015-11-05 

Dnr: FN.20 15.67 00 

Sida 
6(13) 

Remiss - Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i 
vår kommun 

Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna har inkommit med en motion 
om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun. Samtliga 
nämnder har beretts möjlighet att yttra sig till motionen. 

De som har undertecknat motionen menar att de människor som kommer till 
Gislaveds kommun och söker ansyl får ett positivt bemötande från framförallt 
ideella krafter och att flera familjer som får uppehållstillstånd aktivt väljer att 
bosätta sig i kommunen för att "det vore svårt att lämna de personer de lärt 
känna". Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna har dock 
uppmärksammat vissa bekymmer i sammanhanget och yrkar om fyra punkter 
till kommunfullmäktige som sammanfaller med ökad flexibilitet i kommunen för 
att hjälpa nyanlända; 

• utreda möjligheten för att parallellt med SFI-studier skugga arbeten 
• utreda möjligheten till tidsanpassad SFI-undervisning 
• utreda möjligheten för att underlätta resandet för nyanlända under 

"etableringsreformen" 
• uppdra till kommunens alla förvaltningar att ordna sysselsättning 

Yttrande 
Fritidskontoret vill i sammanhanget hänvisa till kommunens antagna dokument 
"Strategi för integration" och "Handlingsplan för integrationsarbetet" som 
tangerar ärendet. Insatser i dokumenten tangerar yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Remiss följebrev 
Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun 
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående motion om att bättre ta tillvara den 
kompetens som finns i vår kommun, daterad den 14 oktober 2015 
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 22 oktober 2015, § 79 

Emanuel Larsson (KD) beskriver och förtydligar motionen. 

Fritidsnämnden beslutar 

att anta yttrande över motion om att bättre ta tillvara den kompetens som 
finns i vår kommun. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret 

Utdra~sbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-04-25     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §19    Dnr: KN.2016.19   138  

 

Svar på remiss - Motion om att bättre tillvarata den kompetens som 

finns i vår kommun  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har öppnat för kulturnämnden att lämna yttrande kring 

remiss KS 2015.173, motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i 

vår kommun.  

 

I motionen betonas vikten av att ta hand om kompetensen som finns i gruppen 

av nyanlända som kommit till vår kommun. För att uppnå det menar motionen 

att det krävs en ökad flexibilitet från kommunen. Motionärerna föreslår bland 

annat att samtliga förvaltningar aktivt ska arbeta med att hitta och ordna 

sysselsättning/arbetsplatser. De övriga yrkandena berör inte direkt 

förvaltningens verksamheter. 

 

Kulturförvaltningen arbetar redan idag med att ordna praktikplatser, även för 

den målgrupp som motionärerna syftar på. Därutöver arbetar förvaltningens 

olika verksamheter fortlöpande med att integrera och inkludera kommunens 

nya invånare. Det arbetet sker exempelvis genom samarbete med SFI och de 

olika boendena för nyanlända. 

 

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 mars 2016 

Motion om att bättre tillvarata den kompetens som finns i vår kommun 

Protokoll 2016-04-11 - Knau § 12 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att anta kulturförvaltningens förslag till yttrande över motion om att bättre 

tillvarata den kompetens som finns i vår kommun daterad den 31 mars 

2016, samt 

 

att översända yttrandet till kommunstyrelsen. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



Kommunstyrelseförvaltningen PM 2016-05-11
Dnr Ks 2015.173
Handläggare:
Karin Gustafsson

Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår
kommun

Motionen
Lennart Kastberg (KD) och Fredrik Svenningsson (L) har den 11 juni 2015 lämnat en motion
angående att bättre ta tillvara den kompetens hos asylsökande som finns i vår kommun.

Motionärerna yrkar
1. att det utreds vilka möjligheter det finns att under SFI-tiden finna en

tjänstgöringsgrad som passar med denna aktivitet och anställa personer för att
"skugga" arbeten som liknar tidigare utbildning eller arbete. Detta på kort eller lång
tid beroende på vad som är möjligt.

2. att utreda möjligheten att införa en decentraliserad och/eller tidsanpassad kvälls- eller
helgförlagd SFI-undervisning.

3. att utreda möjligheten att anpassa kollektivtrafiken och nyttja skolskjutsarna till och
från de mindre orterna där det behövs, för att underlätta resandet för våra nyanlända
i "Etableringsreformen".

4. att kommunens alla förvaltningar ska aktivt hitta och ordna
sysselsättning/arbetsplatser.

Motionärerna beskriver i bakgrunden till motionens förslag situationen för flyktingar på
kommunens fyra asylboenden under asyltiden och tiden efter uppehållstillstånd. De ideella
krafterna på de orter, där asylboendena finns, bidrar på ett positivt sätt till att olika
aktiviteter, språkstudier och viss matchning mot praktikplatser skapas. Därigenom kan det
bidra till att flyktingar, som beviljas uppehållstillstånd, kan känna sådan tillhörighet till sin
boendeort att man vill bosätta sig där. Brist på allmänna kommunikationer kan då vara ett
problem eftersom aktiviteter inom etableringsverksamheten är förlagda till Gislaveds tätort.
Behov av praktikplatser för att snabbare lära sig svenska och se möjligheter för möjliga
arbeten behöver stödjas. Vidare konstateras att en stor andel av de nyanlända har hög
utbildningsnivå. Dessa kompetenser bör kommunen och dess näringsliv ta till vara. Rätt
hanterat kan det leda till ökad befolkning, ökade kunskaper och ökade skatteintäkter.

Remiss till nämnder
Kommunstyrelsekontoret remitterade motionen den 3 augusti 2015 till barn- och
utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, fastighetsnämnden, fritidsnämnden,
kulturnämnden, räddningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden. Samtliga nämnder
har yttrat sig över motionen.

Tekniska nämnden har i sitt yttrande den 23 september 2013, § 119 meddelat att nämnden



anser motionen ska behandlas i samband med framtagande av ett nytt handlingsprogram för
integration för Gislaveds kommun.

Bygg- och miljönämnden har den 25 september 2015, § 178 i sitt yttrande framfört att man ser
en stor potential i att ta tillvara redan utbildad personal som kommer från andra länder.
Bygg- och miljöförvaltningen ser inga svårigheter i att aktivt ordna praktikplatser, vilket
redan görs där så är möjligt. Bygg- och miljönämnden ser för sin del ingen möjlighete att
påverka eller arbeta med de två första yrkandena i motionen. (Anm. Felskrivning i
protokollet: ska vara andra och tredje yrkandena.)

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har yttrat sig den 29 september 2015, § 100 och lämnat
yttrande över var och en av de fyra att-satserna:

 1. att det utreds vilka möjligheter det finns att under SFI-tiden finna en tjänstgöringsgrad
som
passar med denna aktivitet och anställa personer för att "skugga" arbeten som liknar
tidigare utbildning eller arbete. Detta på kort eller lång tid beroende på vad som är möjligt.
4. att kommunens alla förvaltningar ska aktivt hitta och ordna sysselsättning/arbetsplatser.
BUN anser att motionärernas yrkanden väl överensstämmer med det som
kommunen förbundit sig i den Lokala överenskommelsen om samverkan för
effektivare introduktion och integration (den s.k. LÖKen). I denna åtar sig bl. a
kommunens samtliga nämnder och förvaltningar att ställa praktikplatser till
förfogande. Ett arbete med att intensifiera inventeringen av vilka möjliga praktik-
platser och skuggning som kommunens verksamheter bedöms kunna bli
ett stort stöd i integrationsarbetet.

 2. att utreda möjligheten att införa en decentraliserad och/eller tidsanpassad kvälls- eller
helgförlagd SFI-undervisning.
BUN konstaterar att vuxenutbildningen idag organiserar kvällskurser två kvällar i
veckan som påbyggnad efter att man lärt sig grunderna i svenska språket. Denna kurs
kan också ges som distansutbildning. Decentralisering av SFI kan dock stå i konflikt
med andra aktiviteter inom etableringsverksamheten, som också är förlagda till
Gislaved. Vuxenutbildningen strävar efter att skapa utbildningsgrupper som är
anpassade till de studerandes skolbakgrund, vilket man anser ger individen det mest
lämpliga sättet att effektivt och att på snabbast möjliga sätt lära sig svenska. En ökad
decentralisering skulle motverka denna pedagogiska tanke om elevunderlaget blir för
litet och om det fördelas på flera orter.

 3. att utreda möjligheten att anpassa kollektivtrafiken och nyttja skolskjutsarna till och från
de mindre orterna …
BUN framför att det redan idag finns möjlighet att i mån av plats använda
skolskjutsarna mot avgift som för bussbiljett. Man konstaterar att linjetrafiken inte är
utbyggd på ett sådant sätt att den tillgodoser transportmöjligheter till fullo, vilket i
första hand är förhållandet på landsbygden. Närtrafiken nämns som en möjlighet.
Utökning av kollektivtrafik kan ske genom tillköp av trafik, om medel anslås för detta.

Fastighetsnämnden har i sitt yttrande från den 30 september 2015, § 107 avstyrkt den första
att-satsen att utreda möjligheten att anställa personer att ”skugga” arbeten, då man bedömer
det svårt att hitta lämpliga arbeten och få en fungerande handledning. I fråga om yrkandet
att ta emot fler praktikanter bedömer man att förvaltningen inte klarar att ta emot mer än



cirka 10 praktikanter årligen. Efterfrågan på dessa praktikplatser kommer från många olika
håll. Nämnden framhåller också att varken skuggning eller praktikplatser sällan leder till fast
arbete i organisationen inom fastighetskontoret. Nämnden anser sig inte berörd av andra
och tredje att-satserna.

Räddningsnämndens yttrande har behandlats den 30 september 2015, § 41. Man konstaterar
att för att arbeta inom räddningstjänsten krävs många gånger specialkunskap. Om man kan
kartlägga och säkerställa nyanländas kompetens ser räddningstjänsten inget hinder i att
nyanlända söker sig till räddningstjänsten. Inom exempelvis tidsbegränsade projekt skulle
personer med rätt kompetens kunna anställas med kort varsel, förutsatt att språkkunskaper
finns eller kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Möjligheterna att hitta och ordna
arbetsplatser är en fråga om att tillföra mer ekonomiska resurser.

Socialnämnden har yttrat sig den 1 oktober 2015, § 87 och ställer sig då bakom
socialförvaltningens förslag till yttrande. I detta lämnas synpunkter på att-satserna 1, 3 och 4
som berör socialnämndens verksamhet.

För den första och fjärde att-satsen om ”skuggning” av arbeten samt aktivitet för att hitta
och ordna sysselsättning beskrivs hur AMO hanterar de som på remiss kommer till
verksamheten. Man poängterar vikten av att handledarrollen klarläggs och utvecklas. AMO
har sådan handledarutbildning att erbjuda. Socialnämnden anser att det finns ett stort behov
av att fortsätta att utreda möjligheterna till sysselsättningsplatser och ”skuggarbeten” inom
kommunens samtliga förvaltningar.

Det tredje yrkandet om kollektivtrafikmöjligheter diskuteras utifrån situationen för
flyktinganläggningarna i Burseryd, där kollektivtrafiken för dem som är hänvisade till denna
resmöjlighet är otillräcklig. Det saknas trafik på kvällar och lördag-söndag. Detta försvårar
möjligheten att bo kvar och behålla den etablering man fått i skola, föreningsliv etc. Vidare
finns gott om lediga bostäder på orten. Gislaveds kommun har hösten 2015 ansökt om
anslag från länsstyrelsen från medel enligt § 37 i förordningen om statlig ersättning för
insatser för vissa utlänningar för att kunna utöka och förbättra kollektivtrafiken mellan
Burseryd och Smålandsstenar. Det gäller en försöksperiod mellan 1 januari 2016 och 31
december 2017. Socialnämnden anser att om inte medel beviljas bör kommunen överväga
att själv finansiera insatsen.

Fritidsnämnden har yttrat sig den 5 november 2015, § 97 och antagit fritidskontorets förslag
till yttrande. I detta hänvisar fritidskontoret i sammanhanget till kommunens antagna
dokument “Strategi för integration” och “Handlingsplan för integrationsarbetet”, som
anknyter till motionens syften. Insatser som föreslås i dessa dokument tangerar yrkandena i
motionen.

Kulturnämndens yttrande behandlades den 25 maj 2016, § 19. Kulturnämnden beskriver att
men redan idag arbetar med att ordna praktikplatser, även för den målgrupp som
motionärerna syftar på. Därutöver arbetar förvaltningens olika verksamheter fortlöpande
med att integrera och inkludera kommunens nya invånare. Det arbetet sker exempelvis
genom samarbete med SFI och de olika boendena för nyanlända.



Sammanfattning och slutsatser av nämndernas yttranden

Yrkande 1 och 4:
Det finns en generellt positiv inställning till praktikplatser av olika slag, och som främst
bygger på kommunens åtaganden i LÖKen. Förvaltningarna tar kontinuerligt emot
praktikanter från olika håll och avser att göra det även fortsättningsvis inom sina
verksamhetsområden, förutsatt att man kan upprätthålla kvalitén i handledningen. Detta är
en tids- och resursfråga. Utgångspunkten är att strukturen som byggts upp via AMO vad
gäller praktikplatssamordning utvecklas. Det betonas av barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden att en inventering av ytterligare praktik- och skuggningsplatser lämpligen bör
göras.
Fastighetsnämnden avstyrker skuggningsplatser med motiveringen att det redan efter ett par
dagar kan bli problematiskt att upprätthålla kvalitén i handledningen.

Beredande kommentar:
De tär uppenbart att det i huvudsak en positiv inställning till att ta emot praktikanter, och
engagemanget i integrationsfrågor är generellt mycket stort. Det framgår bl a den
handlingsplan till integrationsstrategin som förvaltningarna gemensamt arbetat fram.
Uppdragen till förvaltningarna att ta emot många olika slag av ”praktikanter” från olika håll
(arbetsmarknad/integration, funktionshinder, kriminalvård, skolor och högskolor samt
internt från personalenheten) innebär en större ansträngning för en del verksamheter än på
andra. Ambitionen att göra bra ifrån sig genom att ge en innehållsrik och framför allt väl
handledd praktik/skuggning kan leda till att man tvekar i den akuta situationen. Även särskilt
specialiserade verksamheter med vissa kompetenskrav kan ibland uppleva begränsningar. Det
finns behov av förstärkning av personella resurser för att kunna skapa tid för handledning av
fler praktikanter eller skapa ”skuggningsplatser”.
Samordningen av praktikplatser inom AMO är en bra förutsättning för ett samordnat och
kontrollerat arbete, där bl a handledningsutbildning ingår för att bidra till att säkerställa
kvalité. Denna möjlighet bör användas av förvaltningarna även i detta sammanhang.

Förslag från barn- och utbildningsnämnden liksom socialnämnden är att intensifiera
inventeringen av vilka möjliga praktikplatser och skuggning som skulle kunna finnas eller
skapas som ett led i integrationsarbetet vore önskvärt.

I samband med kommunfullmäktiges handläggning av Revidering av Strategiskt styrdokument
inför mål och budget 20 16 – 2020 den 19 november 2015, § 165, yrkade Fredrik
Svenningsson (L) ”att 400 tkr avsätts inom ramen för vår gemensamma motion med
kristdemokraterna om kommunala praktikplatser”. Kommunfullmäktige biföll yrkandet.
Anslaget placerades under kommunstyrelseförvaltnings budget. Medlen finns endast i 2016
årsbudget och är inte ramhöjande. Några insatser för att precisera vad anslaget ska användas
till har inte gjorts då det kopplats till motionssvaret. Därför brådskar det.

Förslaget att inventera praktik- eller skuggningsplatser skulle leda till att användningen av
anslaget skulle fördröjas och att det finns en risk medlen inte kommer till användning för sitt
syfte under 2016. I stället är det viktigt att förvaltningarna kan använda medlen till stöd för
att skapa tid och möjligheter för handledning av praktikanter och det merarbete som
skuggningsplatser kan innebära för verksamheterna.



Förslag
 Fördelning av anslaget görs med en hantering som liknar den som den för de statliga

flyktingmedlen. Anslag ska ges till förvaltningar som visar att de under 2016 skapat
eller avser att skapa fler praktikplatser och skuggningsplatser genom att tid ges till
medarbetare för handledning, att utbildning av handledare genomförs och att
skuggningsplatser skapats.
Uppdrag ges till kommundirektören att besluta om anslag till förvaltningarna efter
ansökan. Förvaltningscheferna får i uppdrag att senast 31 augusti 2016 komma med
ansökan om hur man på respektive förvaltning med hjälp av tillskott av ekonomiska
resurser under hösten/vintern 2016 kan skapa praktik och skuggningsplatser.
Uppföljning av genomförda insatser ska förvaltningar som fått anslag redovisa senast
den 10 januari 2017 så att kommunstyrelsen i sitt bokslut kan bedöma om medlen
använts på ett sätt som motsvarar yrkandet i kommunfullmäktige i november 2015.

 Det är i nuläget inte rimligt att bifalla en mer långsiktig kartläggning av möjligheter till
praktik – och skuggningsplatser för att underlätta integration av nyanlända. Det finns
inte personella resurser att avsätta för detta, varför yrkandet i denna del avslås.
Förvaltningarnas insatser enligt ovan bör ge motsvarande och mer direkt effekt,
vilket i nuläget bör vara gott nog.

Yrkande 2:
Barn- och utbildningsnämnden anser att en decentraliserad SFI-utbildning skulle motverka
dels samordning med etableringsverksamhetens aktiviteter, dels försvåra den anpassning till
de studerandes skolbakgrund som gör att man på bättre pedagogisk grund och snabbare kan
lära sig svenska.

Beredande kommentar:
Barn- och utbildningsnämnden är den nämnd som ansvarar för SFI, varför nämndens
bedömning av yrkandet måste ses som avgörande.

Förslag
 Yrkandet avslås.

Yrkande 3:
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att det finns möjligheter att nyttja skolskjutsar
mot avgift redan idag. Tillköp av trafik tycks vara möjligheten för att förbättra resmöjligheter
inom kollektivtrafiken, men kräver tillskott av resurser.
Socialnämnden framhåller den ansökan om statsbidrag för utökning av kollektivtrafiken som
gjorts avseende Burseryd – Smålandsstenar för att stödja asylboendet i Burseryd kan
innebära en sådan förbättring.

Beredande kommentar:
Bussturerna mellan Burseryds och Smålandsstenar har from 7 januari 2016 utökats med stöd
av statsbidrag med 1 dubbeltur sen kväll M- F samt helt ny trafik med 2 dubbelturer lördag
och söndag.
Trafiken planeras att gå under två år men statlig finansiering enligt § 37 i förordningen om
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar räcker endast för ett år. Kommunstyrelse-
förvaltningen avser att söka tilläggsanslag från det statliga anslag som kommunen förfogar
över om inte ytterligare medel kan erhållas från länsstyrelsen.



Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att skolskjutsarna är öppna i mån av plats för
andra resande. Information om hur dessa kan användas under de dryga 175 dagar som
skolskjutsar går är bristfällig. En genomgång av dessa möjligheter från de orter där
asylboende finns bör göras av barn- och utbildningsförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltningen utvecklingsenhet så att information om ev möjligheter till
alternativa resmöjligheter vid sidan om länstrafiken kan lämnas till asylboende).
Parallellt med detta kan utvecklingsenheten analysera och sammanställa resmöjligheterna till
viktiga målorter för de boende på de asylboenden som finns på de mindre orterna i
kommunen.

Förslag
 Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen i samråd med barn- och utbildnings-

förvaltningen och AMO att skyndsamt genomföra genomlysning av resmöjligheterna
med kollektivtrafik och skolskjutsar för de boende på kommunens asylboende på de
mindre orterna i relation till viktiga målpunkter, främst Gislaveds tätort. Syftet är att
dels kunna informera om möjliga resealternativ, dels kartlägga behov av ev. ytterligare
kommunalt tillköp av trafik.

Svar på motionen

Mot bakgrund av beredning enligt denna PM föreslås kommunfullmäktige besluta

att med anledning av vikten av att skapa förutsättningar för att skapa fler möjligheter till
praktikplatser, god handledning och möjligheter till skuggningsplatser och inom ramen för av
kommunfullmäktige anslagna medel om 400 tkr att användas i motionens syfte, ska dessa
anslagna medel användas till bidrag till förvaltningar som under 2016 kan medverka till detta,
varvid fjärde yrkandet i motionen kan anses bifallen,

att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att handlägga och efter ansökan från
förvaltningar besluta om anslag enligt föregående att-sats. Redovisning av genomförda
uppdrag ska lämnas till kommunstyrelsen så att uppföljning kan beaktas i kommunstyrelsens
bokslut för 2016,

att avslå första yrkandet om inventering av kort- eller långsiktiga praktik- och
skuggningsplatser, då insatser från förvaltningarna enligt ovanstående att-satser bör ge
motsvarande men också mer direkt effekt,

att avslå andra yrkandet om decentraliserad SFI-undervisning på andra orter i kommunen,
samt

att bifalla innebörden i det tredje yrkandet i motionen genom att uppdrag ges till
kommunstyrelsen i samråd med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden (AMO)
att skyndsamt genomföra genomlysning av resmöjligheterna med kollektivtrafik och
skolskjutsar för boende på kommunens asylboende på de mindre orterna i relation till
viktiga målpunkter, främst Gislaveds tätort. Syftet är att dels bättre informera om möjliga
resealternativ, dels kartlägga behov av ev. ytterligare kommunalt tillköp av trafik.





Kristdemokraterna 

Folkpartiet liberalerna 
Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun. 

Asyltiden 
I Gislaveds kommun finns det idag fyra asylboenden, varav ett för ensamkommande barn, 
med sammanlagt plats för mer än 200 personer. 
Ett stort ideellt arbete utförs av kyrkor, Rödakorset och andra föreningar i avsikt att hålla 
dessa personers drömmar vid liv under den tid de är i Sverige samt att medverka till en 
långtgående integration. 

Hos de vuxna finns oro för framtiden, familjen och ekonomin. Där finns oro för hur studier och 
yrkeskunskap förvärvad i hemlandet, ska kunna anpassas till svenska förhållanden. 
Bristen på aktivitet ger rädsla för långvarig passivitet 
För många asylsökande kan den eventuellt dåliga ekonomin förbättras av möjlighet att handla 
på Second Hand och få gåvor från enskilda individer och butiker. 

I samverkan med lokalt näringsliv arbetar de ideella krafterna med matchning av arbete och 
praktikplatser. Detta är ett arbete som ger resultat. 

Tiden efter uppehållstillstånd 
Vi ser nu att många, framförallt familjer som får uppehållstillstånd, aktivt väljer att bosätta sig i 
vår kommun. Ett återkommande argument som våra nyinflyttade säger är: "Det vore allt för 
svårt att lämna de personer vi lärt känna". 
De mindre orterna med god tillgång på bostäder t.ex. Burseryd och Skepps hult, blir sällan 
bostadsort eftersom resor till och från aktiviteter i "Etableringsreformen" är förlagda till 
Gislaved. Tyvärr är kollektivtrafiken inte är anpassad i tillräCklig omfattning och främst dagtid 
är det svårt att ta sig till och från de mindre orterna. 

De ideella krafterna har uppmärksammat detta problem och påbörjat en samverkan över 
ortsgränser för att möjliggöra ett fortsatt stöd i integrationen. 

I detta skede överförs ansvaret för dessa personer till Arbetsförmedlingen (AF) för att komma 
in i nEtableringsreformenn. Här kommer också kommunen in med att försöka finna en bostad 
samt förskola, skola och SFI och dessa är ett stort stöd för våra nyanlända. Kommunens 
"Strategi för integration" och "Handlingsplan för integrationsarbetet" börjar också att gälla för 
dessa personer. 



I februari 2013 hade knappt var femte nyanländ i Arbetsförmedlingens 
etableringsprogram en eftergymnasial utbildning. I februari i år hade nästan en 
tredjedel av de nyanlända samma utbildningsnivå. (tidningen Arbetet 12/4 2015 nationell 
statistik). 

Som kommun får vi inte missa tillfället att ta hand om kompetenser som finns i denna grupp av 
människor. Detta kan, rätt hanterat, leda till en ökad befolkning och ökade skatteintäkter samt 
ökade kunskaper. 

Vi uppmärksammar 
• med oro den svårighet som Gislaveds kommun har att erbjuda lämpliga arbeten för 

våra nya invånare. Arbetsförmedlingen saknar platser för att på ett bra sätt erbjuda 
aktiviteter i "Etableringsreformen" . 

• att våra egna samordnare i kommunen upplever det svårt att hitta platser inom 
kommunens verksamheter trots kompetenser hos de som söker. Detta trots att vårt 
handlingsprogram pekar på en helt annan möjlighet. 

• att vi riskerar förlora de kompetenser som finns hos de i arbetsför ålder. Kompetenser 
som med liten "investering" och anpassning till svenska förhållanden gör att fler 
människor kan vara med och utveckla vår kommun. 

Nu är det dags 
Gislaveds kommun måste enligt vår uppfattning vara föregångare och därmed visa näringslivet 
på goda exempel med mål att tillvarata den kompetens som redan nu finns i vår kommun. Vi 
behöver en ökad flexibilitet i vår kommun för att hjälpa våra nyanlända. 

Yrkande 
Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna i Gislaveds kommun yrkar därför till 
kommunfullmäktige: 

• Att det utreds vilka möjligheter det finns att under SFI-tiden finna en tjänstgöringsgrad 
som passar med denna aktivitet och anställa personer för att "skugga" arbeten som 
liknar tidigare utbildning eller arbete. Detta på kort eller lång tid beroende på vad som 
är möjligt. 

• Att utreda möjligheten att införa en decentraliserad och/eller tidsanpassad kvälls- eller 
helgförlagd SFI-undervisning. 

• Att utreda möjligheten att anpassa kollektivtrafiken och nyttja skolskjutsarna till och från 
de mindre orter där det behövs, för att underlätta resandet för våra nyanlända i 
"Etableringsreformen" . 

• Att kommunens alla förvaltningar ska aktivt hitta och ordna sysselsättning/arbetsplatser. 

Gislaved 2015 0611 

För Kristdemokraterna 
Lennart Kastberg, gruppledare 

If1etrl((ffb;~ 
För Folkpartiet Liberalerna 
Fredrik Sveningson gruppledare 
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Svar på motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i
vår kommun

Ärendebeskrivning
Lennart Kastberg (KD) och Fredrik Svenningsson (L) har den 11 juni 2015
lämnat en motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns hos
asylsökande i vår kommun.

Motionärerna yrkar att
1. det utreds vilka möjligheter det finns att under SFI-tiden finna en

tjänstgöringsgrad som passar med denna aktivitet och anställa personer för
att "skugga" arbeten som liknar tidigare utbildning eller arbete. Detta på
kort eller lång tid beroende på vad som är möjligt.

2. utreda möjligheten att införa en decentraliserad och/eller tidsanpassad
kvälls- eller helgförlagd SFI-undervisning.

3. utreda möjligheten att anpassa kollektivtrafiken och nyttja skolskjutsarna till
och från de mindre orterna där det behövs, för att underlätta resandet för
våra nyanlända i "Etableringsreformen".

4. kommunens alla förvaltningar ska aktivt hitta och ordna
sysselsättning/arbetsplatser.

Motionärerna beskriver som bakgrund till motionen situationen för flyktingar
på kommunens fyra asylboenden under asyltiden och tiden efter
uppehållstillstånd. De ideella krafterna på de orter, där asylboendena finns,
bidrar på ett positivt sätt till att olika aktiviteter, språkstudier och viss
matchning mot praktikplatser skapas. Därigenom kan det bidra till att
flyktingar, som beviljas uppehållstillstånd, kan känna sådan tillhörighet till sin
boendeort att man vill bosätta sig där. Brist på allmänna kommunikationer kan
då vara ett problem eftersom aktiviteter inom etableringsverksamheten är
förlagda till Gislaveds tätort. Behov av praktikplatser för att snabbare lära sig
svenska och se möjligheter för möjliga arbeten behöver stödjas. Vidare
konstateras att en stor andel av de nyanlända har hög utbildningsnivå. Dessa
kompetenser bör kommunen och dess näringsliv ta till vara. Rätt hanterat kan
det leda till ökad befolkning, ökade kunskaper och ökade skatteintäkter.

Kommunstyrelseförvaltningen remitterade den 3 augusti 2015 motionen till
kommunens samtliga nämnder för beredning. Samtliga nämnder har yttrat sig
över motionen i sin helhet eller i de delar man anser sig ha rådighet över.
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en PM, daterad den 11 maj
2016, i vilken remissvaren redovisas.

Sammanfattningsvis framgår det av yttrandena att det finns en allmänt positiv
inställning till praktikplatser av olika slag, även om en oro för att inte kunna ge
en handledning alternativt vägledning av tillräckligt hög kvalité. Resursbrist samt
svårigheten att kunna ta emot praktikanter i de fall särskilda kompetens- eller
andra krav ställs i resp. verksamhet. Socialnämnden och barn- och utbildnings-
nämnden tillstyrker i princip den första att-satsen.
Barn- och utbildningsnämnden ser svårigheter och risk för suboptimering i att
decentralisera SFI-utbildningen.

Socialnämnden beskriver den utökningen av busstrafiken mellan Burseryd och
Smålandsstenar som var på gång vid tiden för yttrandet. Denna utökning av
turer har kommit till som ett tvåårigt försök. Barn- och utbildningsnämnden
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framhåller att skolskjutsar redan nu är öppna för medresande i mån av plats
och mot avgift.

I samband med kommunfullmäktiges handläggning av Revidering av Strategiskt
styrdokument inför mål och budget 20 16 – 2020 den 19 november 2015,
§ 165, yrkade Fredrik Svenningsson (L) ”att 400 tkr avsätts inom ramen för vår
gemensamma motion med kristdemokraterna om kommunala praktikplatser”.
Kommunfullmäktige biföll yrkandet. Anslaget placerades under
kommunstyrelse-förvaltningens budget. Medlen finns endast i 2016 års budget
och är inte ramhöjande. Några insatser för att precisera vad anslaget ska
användas till har inte gjorts utan det kopplas därför nu till motionssvaret.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i sin samordnande beredning av de
båda ärendena att förslaget att inventera praktik- eller skuggningsplatser skulle
leda till att användningen av anslaget skulle fördröjas och att det finns en risk
medlen inte kommer till användning för sitt syfte under 2016. I stället är det
viktigt att förvaltningarna kan använda medlen till stöd för att skapa tid och
möjligheter för handledning av praktikanter och det merarbete som
skuggnings-platser kan innebära för verksamheterna. Ett förslag om delegering
av anslagshanteringen till kommunstyrelsen, som i sin tur kan delegera till
kommundirekören att efter ansökan från förvaltningscheferna fördela medel på
olika aktiviter som stödjer motionärernas syften. Återrapportering ska ske till
kommunstyrelsen inför dess bokslut för 2016. Den totala inventeringen av
praktik- och skuggningsplatser får anstå tills vidare.

På förslaget om decentraliserad SFI föreslås avslag i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens yttrande.

Ifråga om kommunikationer föreslås att en enklare inventering av
möjligheterna att från orter med flyktinganläggningar nå Gislaves tätort görs
samt att information om dessa möjligheter förbättras och riktas till målgruppen
i första hand.

Motionen föreslås därmed genom lagda förslag till beslut bifallas till sitt syfte
men också i vissa delar avslås.

Beslutsunderlag
Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun,
daterad den 11 juni 2015
Kommunfullmäktige den 22 juni 2015, § 85
Tekniska nämnden den 23 september 2015, § 119
Bygg- och miljönämnden den 25 september 2015, § 178
Barn- och utbildningsnämnden den 28 september 2015, § 100
Fastighetsnämnden den 30 september 2015, § 107 inkl. bilaga
Socialnämnden den 1oktober 2015, § 87 inkl. bilaga, daterad den 18 augusti
2015
Fritidsnämnden den 5 november 2015, § 97
Räddningsnämnden den 30 september 2015, § 41 inkl. bilaga, daterad
den 12 augusti 2015
Kommunfullmäktige den 19 november 2015, § 165
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Kulturnämnden den 25 april 2016, § 19
Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om att bättre ta till vara den
kompetens som finns i vår kommun, daterad 2016-05-11
Kommunstyrelsen den 25 maj 2016, § 171

Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att med anledning av vikten av att ge förutsättningar för att skapa fler
möjligheter till praktikplatser, god handledning och möjligheter till
skuggningsplatser och inom ramen för av kommunfullmäktige anslagna
medel om 400 tkr att användas i motionens syfte, ska dessa anslagna
medel användas till bidrag till förvaltningar som under 2016 kan
medverka till detta, varvid fjärde yrkandet i motionen kan anses bifallen,

att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att handlägga och efter
ansökan från förvaltningar besluta om anslag enligt föregående att-sats.
Redovisning av genomförda uppdrag ska lämnas till kommunstyrelsen så
att uppföljning kan beaktas i kommunstyrelsens bokslut för 2016,

att avslå första yrkandet om inventering av kort- eller långsiktiga praktik-
och skuggningsplatser, då insatser från förvaltningarna enligt ovanstående
att-satser bör ge motsvarande men också mera direkt effekt,

att avslå andra yrkandet om decentraliserad SFI-undervisning på andra orter
i kommunen, samt

att bifalla innebörden i det tredje yrkandet i motionen genom att uppdrag
ges till kommunstyrelsen i samråd med barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden (AMO) att skyndsamt genomföra genomlysning av
resmöjligheterna med kollektivtrafik och skolskjutsar för boende på
kommunens asylboende på de mindre orterna i relation till viktiga
målpunkter, främst Gislaveds tätort. Syftet är att dels bättre informera
om möjliga resealternativ, dels kartlägga behov av ev. ytterligare
kommunalt tillköp av trafik.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §41    Dnr: RN.2015.20      
 
Yttrande över motion om att bättre ta tillvara på den kompetens 
som finns i vår kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna har tillsammans lämnat en 
motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun.  
Räddningsnämnden har nu fått möjlighet att besvara motionen.  
 
Motionen handlar om att nyanlända ofta inte erbjuds lämpliga arbeten och/eller 
sysselsättning. En högre andel nyanlända har en högre utbildningsnivå än 
tidigare och kommunen riskerar att dessa kompetenser går förlorade. Man 
flyttar helt enkel från kommunen om det inte finns jobb och sysselsättning att 
få.  
 
Motionärerna vill utreda möjligheterna till att bättre anpassa SFI så att 
nyanlända kan erbjudas aktiviteter/tjänster som bättre tar tillvara 
kompetenserna. Kommunens samtliga förvaltningar ska aktivt hitta och ordna 
sysselsättning/arbetsplatser. 
  
Räddningstjänstens huvudansvar handlar om att arbeta operativt och 
förebyggande i syfte att hindra och mildra konsekvenser vid olyckor och 
allvarliga händelser. För att detta arbete ska fungera krävs många gånger 
specialkunskap. Kan man genom en bättre kartläggning av nyanländas 
kompetens säkerställa att denna kunskap finns ser räddningstjänsten inget 
hinder i att nyanlända på samma sätt som alla andra söker sig till 
räddningstjänsten för att få arbete. Inom räddningstjänstens verksamhet finns 
ibland tidsbegränsade projekt där personer med rätt kompetens kan anställas 
på kort varsel – detta behov skulle med fördel kunna täckas med nyanlända – 
förutsatt att språkkunskaper finns eller kan lösas på ett tillfredsställande sätt.  
 
När det gäller att hitta och ordna arbetsplatser handlar det även om att  
förvaltningens budget är anpassad till ett visst antal personer – får förvaltningen 
kompensation för detta nya uppdrag ökar möjligheterna väsentligt.  
Räddningstjänsten har inget att erinra mot att man utreder de övriga 
frågeställningarna i motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Motion om att bättre ta tillvara på den kompetens som finns i vår kommun, 
daterad den 11 juni 2015 
Yttrande över motion om att bättre ta tillvara på den kompetens som finns i 
vår kommun, daterat den 12 augusti 2015 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att anta yttrande över motion om att bättre ta tillvara på den kompetens 

som finns i vår kommun, daterat den 12 augusti 2015. 
  
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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E-post: marianne.norberg@gislaved.se 

 

 

Remissvar på motion om att bättre ta tillvara den kompentens som 

finns i vår kommun 

 

Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna har tillsammans lämnat en motion om att 

bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun.  

Räddningsnämnden har nu fått möjlighet att besvara motionen. 

 

Motionen handlar om att nyanlända ofta inte erbjuds lämpliga arbeten och/eller syssel-

sättning. En högre andel nyanlända har en högre utbildningsnivå än tidigare och kommunen 

riskerar att dessa kompetenser går förlorade. Man flyttar helt enkel från kommunen om det 

inte finns jobb och sysselsättning att få. 

Motionärerna vill utreda möjligheterna till att bättre anpassa SFI så att nyanlända kan 

erbjudas aktiviteter/tjänster som bättre tar tillvara kompetenserna. 

Kommunens samtliga förvaltningar ska aktivt hitta och orda sysselsättning/arbetsplatser. 

 

Räddningstjänstens synpunkter 
Räddningstjänstens huvudansvar handlar om att arbeta operativt och förebyggande i syfte 

att hindra och mildra konsekvenser vid olyckor och allvarliga händelser. För att detta arbete 

ska fungera krävs många gånger specialkunskap. Kan man genom en bättre kartläggning av 

nyanländas kompetens säkerställa att denna kunskap finns ser räddningstjänsten inget hinder 

i att nyanlända på samma sätt som alla andra söker sig till räddningstjänsten för att få arbete. 

Inom räddningstjänstens verksamhet finns ibland tidsbegränsade projekt där personer med 

rätt kompetens kan anställas på kort varsel – detta behov skulle med fördel kunna täckas 

med nyanlända – förutsatt att språkkunskaper finns eller kan lösas på ett tillfredsställande sätt. 

När det gäller att hitta och ordna arbetsplatser handlar det även om att förvaltningens 

budget är anpassad till ett visst antal personer – får förvaltningen kompensation för detta nya 

uppdrag ökar möjligheterna väsentligt. 

Räddningsnämnden har inget att erinra mot att man utreder de övriga frågeställningarna i 

motionen. 

 

Räddningstjänstens förslag till beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

 

- att förslaget bör kompletteras med att förvaltningarna måste få ekonomisk 

kompensation om medel inom ram inte räcker till 

- att i övrigt tillstyrka förslaget om utredningarna 

 

 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-01 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §87 Dnr: SN.2015.69 700

Remiss. Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i
vår kommun

Ärendebeskrivning
Lennart Kastberg (KD) och Fredrik Sveningson (FP) har lämnat in en motion,
daterad 11 juni 2015, om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår
kommun. Kommunfullmäktige beslutade, den 22 juni 2015 § 85, att i enlighet
med kommunfullmäktiges arbetsordning remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter skickats ut på remiss
till kommunens övriga nämnder.

Enligt motionen yrkar Kristdemokraterna och Folkpartiet i Gislaveds kommun
följande:

· Det utreds vilka möjligheter det finns att under SFI-tiden finna en
tjänstgöringsgrad som passar med denna aktivitet och anställa personer
för att "skugga" arbeten som liknar tidigare utbildning eller arbete.
Detta på kort eller lång tid beroende på vad som är möjligt.

· Utreda möjligheten att införa en decentraliserad och /eller tidsanpassad
kvälls- eller helgförlagd SFI-undervisning.

· Utreda möjligheten att anpassa kollektivtrafiken och nyttja
skolskjutsarna till och från de mindre orterna där det behövs, för att
underlätta resandet för våra nyanlända i "Etableringsreformen".

· Kommunens alla förvaltningar ska aktivt hitta och ordna
sysselsättning/arbetsplatser.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande där punkterna 1, 3 och
4, som berör socialnämndens ansvarsområden, kommenteras.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 16 september 2015, § 35
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2015
Socialförvaltningens yttrande daterat den 18 augusti 2015
Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun
daterad den 11 juni 2015
Remiss följebrev, motion om att bättre ta tillvara kompetens som finns i vår
kommun daterat den 3 augusti 2015

Socialnämnden beslutar

att ställa sig bakom socialförvaltningens förslag på yttrande.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Enhetschefen AMO



Yttrande
1(2)

Socialförvaltningen
Susanna Olsen, Sara Landerholm
Gislaveds kommun
332 80 GISLAVED
Tel. Fax 0371-821 32
socialforvaltningen@gislaved.se

Ert diarienr: KS. 2015.173 2015-08-18
Vårt diarienr: SN.2015.69 Kommunstyrelsen

Svar på remiss
Remiss. Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som
finns i vår kommun

Motionärerna har sammanfattat sitt yrkande i fyra punkter. Socialnämndens yttrande avser de
punkter som berör socialnämndens ansarsområden, punkterna 1, 3 och 4. Den första och fjärde
punkten är följande:

 Det utreds vilka möjligheter det finns att under SFI-tiden finna en tjänstgöringsgrad som passar
med denna aktivitet och anställa personer för att "skugga" arbeten som liknar tidigare utbildning
eller arbete. Detta på kort eller lång tid beroende på vad som är möjligt.

 Kommunens alla förvaltningar ska aktivt hitta och ordna sysselsättning/arbetsplatser.

Idag erbjuds alla som kommer till AMO (Arbetsmarknadsmarknadsorganisationen) via remiss

sysselsättningsplatser. Platserna som erbjuds finns inom AMO:s egna verksamheter alternativt inom

andra förvaltningar eller privata företag. Integrationsteamet/AMO har idag även beredskap för att

hantera och administrera fler placeringar och sysselsättningsplatser.

De förvaltningar som tar emot praktikanter kommer framöver ha möjlighet att ge ökad kunskap

kring handledarrollen, genom en handledarutbildning som finns att tillgå på AMO. Integration i

samhället och introduktion på en arbetsplats är nära förbundet med varandra.

Socialnämnden anser att eftersom antalet flyktingar och långtidsarbetslösa utrikesfödda ökar i

kommunen finns det ett stort behov att fortsätta utreda möjligheterna till sysselsättningsplatser och

”skuggarbete” inom kommunens samtliga förvaltningar.

mailto:kommunen@gislaved.se


Yttrande
2(2)

Socialförvaltningen
Susanna Olsen, Sara Landerholm
Gislaveds kommun
332 80 GISLAVED
Tel. Fax 0371-821 32
socialforvaltningen@gislaved.se

Den tredje punkten i motionen är följande:

 Utreda möjligheten att anpassa kollektivtrafiken och nyttja skolskjutsarna till och från de mindre
orterna där det behövs, för att underlätta resandet för våra nyanlända i "Etableringsreformen".

Burseryd har sedan länge tagit emot flyktingar och det finns en positiv inställning till ett engagemang
bland ortens invånare. Det märks bland annat genom ett stort deltagande i Allianskyrkan och Röda
Korset. De har skapat en viktig mötesplats med bland annat ett språkcafé och en secondhandbutik.
Som ett resultat av ovanstående engagemang vill många nyanlända bo kvar i Burseryd när de fått
uppehållstillstånd.

Till och från arbete fungerar pendlingen med kollektivtrafik till Burseryd, däremot fungerar det inte
när det gäller att ta sig till och från aktiviteter kvällar och helger. Då kommunikationerna är
otillräckliga till närmsta större ort i kommunen väljer många att flytta från Burseryd. Gislavedshus
och privata hyresvärdar har idag ca 18-20 lediga lägenheter i Burseryd som kan hysa mellan 70-80
personer.

Ökad kommunikation ger nyanlända möjligheten att behålla sitt nätverk och tryggheten på orten

samtidigt som det underlättar för dem att fullfölja etableringsplanerna och engagera sig i andra

sociala aktiviteter kvällar och helger. Familjer vars barn som har påbörjat sin skolgång i Burseryd

under asyltiden blir tryggare av att kunna bo kvar. Detta leder till en mer effektiv integration för hela

familjen.

Gislaveds kommun kommer att ansöka om medel hos Länsstyrelsen för utökade bussturer mellan

Burseryd och Smålandsstenar (enligt 37 § förordning 2010: 1122 om statlig ersättning för insatser

för vissa utlänningar). Ansökan avser en dubbeltur lördagar och söndagar samt en senare kvällstur

måndag till fredag. Ansökan gäller tidsperioden den 1 januari 2016 till och med den 31 december

2017. Löper projektet väl ut ska busslinjen vara så trafikerad att den är ekonomiskt lönsam och att

Länstrafiken kan driva den fortsättningsvis. Om ansökan inte beviljas anser socialnämnden att

kommunen bör överväga att själva finansera insatsen.

mailto:kommunen@gislaved.se
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Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-23     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §119    Dnr: TN.2015.53      

 

Remiss om Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns 

i vår kommun  

 

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna har lämnat in en motion om att 

bättre ta tillvara på den kompetens hos de nyanlända som finns i vår kommun. 

Kommunstyrelsen remitterar motionen för beredning i samtliga nämnder. 

 

Tekniska kontoret anser att motionen bör behandlas i samband med 

framtagande av ett nytt handlingsprogram för integration för Gislaveds 

kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun. 

Följebrev till remiss. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2015-09-09, §61 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att nämnden anser att motionen ska behandlas i samband med framtagande 

av ett nytt handlingsprogram för integration för Gislaveds kommun 

  

 

Expedieras till: 

Tekniska kontoret  

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

 



Begäran avenledigande. 

GISLAVED 
2016-05-26 

Kommunfullmäktige 
Gislaveds kommun 

Nu är det dags att trappa ner lite varför jag önskar lämna några av mina uppdrag. 

J ag önskar bli entledigad som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och såsom ersättare i 
Tekniska nämnden. 

Gislaved dag som ovan, 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-06-08 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §193 Dnr: KS.2016.69

Yttrande över remiss-Betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU
2016:5)

Ärendebeskrivning
2014 års demokratiutredning har antagit namnet Delaktighet och inflytande
och utredningens betänkande sammanfattas i SOU 2016:5 - Låt fler forma
framtiden.

Demokratiutredningens uppdrag var att utreda hur engagemanget inom den
representativa demokratin kan öka och breddas samt hur individens
möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet
mellan de allmänna valen kan stärkas. Utredningen kommer med förslag om
förändringar i kommunallagen (1991:900) samt lämnar ett förslag till lag
2017:000 om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid kommunala val
och kommunala folkomröstningar. Till förslagen har en konsekvensanalys
gjorts. Gislaveds kommun som remissinstans har blivit inbjuden till att lämna
synpunkter. Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den
21 juni 2016.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i PM en sammanfattning över förslagen
för att sedan kommentera med hänsyn till hur de kommer att påverka
Gislaveds kommuns arbete. I sammanfattningen behandlas inte de olika
bedömningar som utredningen har framfört inom ett antal områden. Dessa
bedömningar kan läsas i utredningens egen sammanfattning.
Konsekvensanalysen som demokratiutredningen har gjort sammanfattas i
kommentaren.

Beslutsunderlag
Sammanfattning Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
Förvaltningens PM med sammanfattning och kommentarer daterad den 14 april
2016
Kommunstyrelsen den 11 maj 2016, 148
Kommunstyrelsen den 25 maj 2016, § 175

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Gunnel
Augustsson (S): Bifall till förslaget efter dagens diskussioner.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta yttrande över remiss - Betänkandet låt fler forma framtiden (SOU
2016:5), daterat den 8 juni 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanfattning 

2014 års Demokratiutrednings uppdrag har varit att utreda hur 
engagemanget inom den representativa demokratin kan öka och 
breddas och hur individens möjligheter till delaktighet i och in
flytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen 
kan stärkas. Uppdraget berör centrala aspekter av det demokratiska 
systemet och utredningen har antagit namnet 2014 års Demokrati
utredning - Delaktighet och jämlikt inflytande. Vårt fokus är det 
som ibland kallas för mellanvalsdemokrati, dvs. individers möjlig
heter att utöva inflytande på andra sätt än genom de allmänna valen. 

Uppdraget, såsom det framgår av direktiven (se bilaga 1), rör 
huvudsakligen två former av politisk påverkan. Det handlar för det 
första om möjligheten att utöva inflytande som förtroendevald 
inom ramen för de representativa beslutsformerna och, för det andra, 
om möjligheterna att som enskild individ eller tillsammans med 
andra påverka politiska beslutsfattare mellan valen. Sådana aktivi
teter kan ske genom formella påverkanskanaler, t.ex. folkomröst
ningar, medborgarförslag, medborgardialoger och remissvar, eller 
genom informella påverkanskanaler, t.ex. demonstrationer, medie
kampanjer, namninsamlingar och direkta kontakter med politiker. 
Enligt direktiven ska vi också belysa frågor om representation och 
om de förtroendevalda avspeglar befolkningssammansättningen 
utifrån kön, bakgrund, ålder och funktionsförmåga. Utredningen 
ska också behandla frågor om ungas politiska representation, del
aktighet och inflytande. Utöver de specifika frågor som nämns ovan 
har utredningen i uppdrag att undersöka och beskriva de samhälls
förändringar som kan påverka individers demokratiska delaktighet 
och möjligheter till inflytande på sikt. 

Vi har under utredningstiden haft ett stort antal avstämningar 
och möten med förtroendevalda och tjänstemän på olika nivåer i 
det politiska systemet, med företrädare för de politiska partierna, 
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representanter för civilsamhällsorganisationer och med intresserade 
från allmänheten. Vi har genomfört ett flertal enkäter, intervjuer 
och undersökningar samt beställt underlagsrapporter från samman
lagt 24 forskare. Dessa rapporter har presenterats och diskuterats 
på seminarier runt om i landet och har publicerats i en särskild 
forskarantologi. Vår ambition har varit att driva offentlig debatt 
och stimulera till samtal om de frågor som vi har haft i uppgift att 
utreda, men också att skapa oss en bredare och djupare bild av 
tillståndet i demokratin. Betänkandet är på detta sätt både en redo
görelse för tillståndet i demokratin och en samling förslag, bedöm
ningar och rekommendationer till hur demokratin kan utvecklas 
och förstärkas. 

Demokratin är stark, men den politiska ojämlikheten ökar 

Strax efter millenniumskiftet, i februari 2000, överlämnande den 
förra Demokratiutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Ut
redningen tillsattes i en tid då demokratin ansågs stå inför ett antal 
allvarliga utmaningar. Engagemanget inom folkrörelserna hade av
tagit, de politiska partierna hade förlorat medlemmar och valdeltag
andet var sjunkande. Intresset för politik ansågs vara lågt, i synner
het bland unga. 

Vissa av dessa utmaningar kvarstår nu, femton år senare. Sam
tidigt måste bilden nyanseras. Även om de traditionella folkrörelse
organisationerna engagerar färre individer är det medborgerliga 
engagemanget alltjämt högt. Engagemanget tar sig nya uttryck genom 
nätverks baserade och mer informellt organiserade rörelser. Par
tierna är inte längre masspartier med stora medlemskårer, men 
antalet partiaktiva sjunker inte längre. Förtroendet för de politiska 
partierna är fortfarande lågt, men har stärkts. Valdeltagandet har 
ökat i de tre senaste riksdagsvalen. Attitydundersökningar visar att 
förtroendet för regeringen och riksdagen har ökat under de senaste 
femton åren. Intresset för politik bland unga är starkt. 

Denna utredning kan konstatera att demokratin i dag står stark. 
Däremot är det politiska inflytandet inte jämnt fördelat. Klyftan 
mellan de som deltar och de som inte deltar har vidgats. Dessa 
deltagandeklyftor märks tydligt när det kommer till engagemanget 
i det civila samhällets organisationer, liksom i de politiska partierna. 
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De som är aktiva inom civilsamhällsorganisationer och politiska 
partier är i huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resurs
starka personer. Det är i synnerhet personer med låg utbildning 
och med lågavlönade jobb som har lämnat partierna. Det märks 
också när det kommer till förtroendet för demokratins institu
tioner och procedurer. Tilltron till demokratin är betydligt starkare 
bland resursstarka individer, dvs. personer med hög utbildning och 
inkomst, än bland resurssvaga. Samma förhållande gäller när det rör 
upplevelsen av att kunna påverka politiska beslut. Valdeltagandet 
har ökat under senare år, men skillnaderna mellan resurssvaga och 
resursstarka grupper är alltjämt stora. I riksdagsvalet var det unge
fär 15 procentenheters skillnad i valdeltagande mellan hög- och låg
utbildade liksom betydande skillnader i valdeltagandet mellan svensk 
och utrikes födda. 

Skiljelinjen mellan de "demokratiskt aktiva" och de "demokratiskt 
passiva" sammanfaller i stor utsträckning med andra sociala och 
ekonomiska klyftor i samhället. De som inte deltar i demokratins 
processer har lägre utbildning, lägre inkomst och en betydligt svag
are förankring på arbetsmarknaden. Vissa undersökningar visar 
även att gruppen passiva lider av ohälsa i större utsträckning än den 
demokratiskt aktiva gruppen. Skillnaderna avspeglar sig i vad som 
skulle kunna beskrivas som ett utanförskap och ett innanförskap 
eller som vidgade klassklyftor. 

Därutöver är skillnaderna mellan dessa grupper i allt större 
utsträckning rumsliga och geografiska. De demokratiskt aktiva och 
de passiva bor i skilda bostadsområden, går i olika skolor och ut
övar sina fritidsintressen på olika platser. Detta avspeglar sig också 
i valdeltagandet. Skillnaderna mellan de valdistrikt i Stockholm, 
Göteborg och Malmö som hade högst och lägst valdeltagande var 
över 40 procentenheter i riksdagsvalet 2014. Vidare framträder del
tagandeklyftor i konsumtionen av nyheter. Andelen "nyhetsund
vikare" har ökat under senare år, och denna grupp består i stor 
utsträckning av personer med svaga socioekonomiska resurser. Den 
demokratiska arenan, dvs. de platser där tankar, åsikter och intressen 
utbyts, är allt mer segregerad. Detta är en stor utmaning för demo
kratin. 

Ett ytterligare problem är att flera samhälls tendenser såsom glo
baliseringen, digitaliseringen, demografiska förändringar och klimat
hotet kan förstärka olikheterna mellan olika grupper samtidigt som 
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dessa tendenser ställer demokratin och samhället i sin helhet inför 
nya utmaningar. Dessa samhälls tendenser har och kommer under 
de närmaste åren förändra förutsättningarna för demokratin liksom 
för ekonomin, arbetsmarknaden och maktrelationerna i samhället. 
Flera av de utmaningar som vi i dag står inför innebär dessutom att 
vi kommer behöva fatta svåra beslut rörande fördelningen av 
resurser. Att med demokratins mekanismer skapa konsensus bakom 
de beslut som är nödvändiga för samhällets långsiktiga hållbarhet 
och utveckling är en utmaning inte bara för det politiska systemet 
utan för hela vårt samhälle. 

En ny målsättning för demokratipolitiken 

Det är viktigt att demokratipolitiken är inriktad på att möta de 
utmaningar som nämns ovan. Vi föreslår därför en ny målsättning 
för demokratipolitiken. Målsättningen ska vara "en hållbar demo
krati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande". Vi 
menar att demokratin blir starkare när det är många som deltar och 
upplever sig vara delaktiga i samhället. Ett brett deltagande ger bättre 
förutsättningar för att fler röster ska kunna komma till uttryck, 
vilket gör att inflytandet kan bli mer jämlikt. Ett jämlikt inflytande 
förutsätter också att alla har samma möjligheter att delta och på
verka den politiska maktutövningen oavsett kön, hudfärg, språklig, 
etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell lägg
ning, ålder eller socioekonomisk status. Syftet med demokratipoli
tiken måste därför vara att öka deltagandet och att verka för att 
inflytandet utövas mer jämlikt. 

Vi menar vidare att demokratin måste vara hållbar. Med detta 
menar vi en demokrati som kännetecknas av starka offentliga insti
tutioner som kan fatta beslut effektivt, rätts säkert och transparent. 
Det förutsätter också att medborgarna har förtroende för demo
kratins institutioner och procedurer, att det demokratiska engage
manget är högt och att de flesta upplever att de kan påverka. En 
hållbar demokrati förutsätter slutligen att de mänskliga rättigheterna 
respekteras. 

Denna målsättning måste efterföljas av åtgärder som syftar till 
att skapa ett jämlikt inflytande och ett ökat och breddat deltag
ande. Regeringen bör genomföra demokratifrämjande insatser inför 
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och mellan valen och dessa bör vara inriktade på att öka den poli
tiska jämlikheten. Det handlar om att ge organisationer i det civila 
samhället förutsättningar att engagera grupper som annars inte del
tar. Kommuner, landsting och regering har ett särskilt ansvar att ge 
medborgarna goda förutsättningar att delta och framföra synpunk
ter i politiska beslutsprocesser. Flera av våra förslag syftar till detta. 

Det är dock svårt att i grunden förändra maktförhållanden i 
samhället genom demokratireformer eller åtgärder för att främja 
deltagandet. Vårt uppdrag är begränsat till att analysera individers 
möjligheter till delaktighet och inflytande mellan valen och inte 
maktrelationerna i samhället ur ett vidare perspektiv. Mot bakgrund 
av omfattningen och djupet av de samhällsförändringar vi bevittnar 
i dag föreslår vi att en utredning tillsätts med uppgift att samman
ställa kunskap om hur maktförhållandena i det svenska samhället 
har förändrats sedan millenniumskiftet. En sådan maktutredning 
ska bidra med ett underlag som ger politiska beslutsfattare bättre 
förutsättningar att fatta långsiktiga och ändamålsenliga beslut för 
att möta de utmaningar som samhället och demokratin står inför på 
sikt. 

De politiska partierna är inte i kris 

Vår analys visar att föreställningen om en partikris i stora drag kan 
avskrivas. Medlemsutvecklingen i partierna är inte längre negativ. 
Medlemmarna spelar också en annorlunda roll i partierna än tidi
gare. Kommunikationen med väljarna har underlättats genom den 
digitala tekniken medan valrörelserna har professionaliserats och 
partierna har anställt mer personal. Samtidigt hade var fjärde lokal 
partiorganisation svårigheter att hitta kandidater till vallistorna inför 
de allmänna valen år 2014. Det är därför viktigt att partierna fort
satt verkar för att rekrytera nya medlemmar. 

Partierna måste utveckla sitt rekryteringsarbete 

Ett problem för partidemokratin är att personer som uppger att de 
är lågutbildade, har arbetarklassbakgrund, är födda utanför Sverige, 
är unga eller kvinnor är underrepresenterade bland medlemmarna. 
Det kan medföra att partierna har svårt att fånga upp de åsikter och 
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perspektiv som dessa grupper har. Vår översyn visar att samtliga 
partier arbetar för att värva medlemmar, och att de flesta partier verkar 
för att rekrytera medlemmar från underrepresenterade grupper, såsom 
kvinnor, unga och utrikes födda. Samtidigt visar undersökningar 
att de flesta som engagerar sig i ett parti gör det eftersom de själva 
befinner sig i ett sammanhang med andra partiaktiva. Sammantaget 
består partierna aven socialt sammanhållen grupp som ofta har 
ryggarna utåt. 

Vi anser därför att partierna måste utveckla sitt rekryterings
arbete. Partierna bör aktivt arbeta med att söka upp nya medlem
mar utanför de redan aktivas nätverk. För rekryteringen av unga är 
det av särskild betydelse att partierna är närvarande i skolan, på 
fritidsgårdar och i föreningslivet. För att kontaktytor ska uppstå 
med personer som annars inte skulle gå in i ett parti är det också 
viktigt att partierna är fysiskt närvarande i lokalsamhället, även mellan 
valkampanjerna. Det gäller särskilt i områden med hög arbetslöshet 
och en stor andel utlandsfödda. 

Motverka professionaliseringen av partierna 

De politiska partierna professionaliserar sin verksamhet alltmer. 
Professionaliseringen leder till att politikutvecklingen inom partierna i 
stor utsträckning drivs av personer som inte är eller har varit för
troendevalda och därmed inte har erfarenhet av det politiska besluts
fattandet. Det ökade antalet anställda ideutvecklare, s.k. policy
professionella, kan också leda till att medlemmarnas möjligheter att 
delta i ideutvecklingen minskar. En utveckling med ett ökat antal 
politikutvecklare som inte har erfarenhet av ett förtroendeuppdrag 
kan leda till att politiken driver bort från den faktiska verklighet 
som väljarna upplever och som de förtroendevalda på lokal nivå har 
att hantera. 

Partierna är också mer fokuserade på de opinioner och åsikter 
som framförs genom olika medier än på kommunikationen med 
enskilda väljare. Den politiska debatten i media är viktig, men med 
tanke på att det är allt färre som följer de etablerade medierna och 
deltar i den åsiktsbildning som sker i dessa finns det en risk att 
partierna inte fångar upp de bredare åsikterna i samhället. Det finns 
också en risk att partierna blir mer mottagliga för det påverkans-
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arbete som olika intresseorganisationer och PR-byråer bedriver 
genom medierna. 

Partierna måste reformera sina organisationer 

Den del av befolkningen som identifierar sig med ett politiskt parti 
har sjunkit kraftigt, vilket gör det svårare att mobilisera politiskt 
intresserade utifrån en ideologisk samhörighet. Denna utveckling 
kan delvis förklaras av värderings förändringar, som individualiseringen 
och en minskad auktoritetstro. Människor är i dag mer benägna att 
engagera sig i sakpolitiska frågor än långsiktigt i ett politiskt parti. 
Förtroendet för de politiska partierna har visserligen stärkts under 
2000-talet, men partierna är alltjämt en av de samhällsinstitutioner 
som allmänheten hyser lägst förtroende för. Det är troligt att 
många väljer andra sätt att uttrycka sitt politiska engagemang efter
som de inte tror att det är möjligt att påverka genom ett politiskt 
parti. Vår översyn visar också att en stor del av medlemmarna anser 
att interndemokratin är dålig, även om medlemsinflytandet har stärkts 
över tid. De individer som i dag väljer att gå in i ett politiskt parti är 
mer engagerade och ställer större krav på inflytande än tidigare. 

Det är viktigt att partierna inte är exklusiva kanaler för inflyt
ande som enbart är tillgängliga för en liten krets av partiaktiva. Vi 
menar därför att partierna bör verka för att partimedlemmar på 
lokal nivå får möjligheteter att delta i ideutvecklingen. Partierna 
bör också överväga att oftare ha medlemsomröstningar om prin
cipfrågor och att öka inflytandet vid val av partiledare. Samtidigt är 
medlemmar i partierna i dag inte särskilt representativa för sam
hället i övrigt och en förstärkt interndemokrati skulle därför kunna 
leda till att partierna fjärmar sig ytterligare från övriga delar av 
befolkningen. 

Det går inte att förvänta sig att partierna kommer att återta den 
roll i demokratin som de en gång hade. Medlemsminskningen beror 
inte enbart på partierna själva, utan är också en effekt av att sam
hällsengagemanget som sådant har förändrats. Mot denna bakgrund 
bör väljarna få möjlighet att förmedla sina intressen och åsikter till 
beslutsfattarna även på andra sätt än genom de politiska partierna. 
Våra förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har 
förutsättningar att framföra sina synpunkter inför beslut liksom 
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införandet av förslagsrätt på lokal och nationell nivå, s.k. folk
motion, förstås mot den bakgrunden. 

Se över partistödet 

Vår översyn visar att det offentliga stödet till de politiska partierna 
inte fullt ut används i enlighet med vad det är avsett för. Stödet till 
riksdagsledamöter, som syftar till att bistå ledamöternas arbete, 
används i stor utsträckning till annan verksamhet än riksdagsarbete. 
Därutöver överförs delar av det kommunala partistödet till natio
nell nivå. Samtidigt visar vår översyn att antalet politiska sekre
terare och hel- och deltids arvoderade förtroendevalda i kommuner 
och landsting har ökat på senare tid. En anledning till detta är att 
den politiska majoriteten i kommunerna ofta försäkrar sig om ett 
stöd från mindre partier genom att bl.a. erbjuda avlönade politiska 
sekreterartjänster. Sammantaget anser vi att det finns skäl att till
sätta en bredare översyn av partistödet. Översynen bör i första 
hand ha till uppgift att klargöra i vilken mån de olika formerna av 
partistöd används på ett ändamålsenligt sätt och om det finns skäl 
att göra förändringar och förtydliganden om hur stöden ska för
delas, användas och redovisas. 

De förtroendevalda och den sociala representativiteten 

Vi har gjort en analys av de förtroendevaldas representativitet utifrån 
kön, bakgrund (födelseland) och ålder. När det kommer till dessa 
tre aspekter kan vi konstatera att politiken inte är jämställd eller 
jämlik. 

Även om kvinnors representation i riksdagen har minskat de två 
senaste mandatperioderna har jämställdheten i kommun- och lands
tingsfullmäktige förbättrats över tid. Det är i dag något fler kvinnor 
som innehar tyngre poster, såsom kommun- eller landstingsstyrel
sens ordförande, än vad det var vid ingången av millenniumskiftet. 
Totalt sett är dock kvinnor underrepresenterade på inflytelserika 
positioner. Kvinnliga politiker är mer utsatta för hot, våld och tra
kasserier och lämnar sina uppdrag under och efter mandatperioden 
i högre utsträckning än män. Kvinnor är också tydligt under
representerade i kommunala bolagsstyrelser. 
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Därutöver avspeglar inte de politiska församlingarna den mång
fald som i dag finns i det svenska samhället. Utrikes födda är under
representerade på alla nivåer i politiken. Personer som invandrat till 
Sverige engagerar sig politiskt i lägre utsträckning än inrikes födda, 
vilket delvis kan förklara underrepresentationen, men delaktigheten 
ökar med vistelsetiden i Sverige. Upplevelser av diskriminering är 
också en faktor som påverkar delaktigheten bland utrikes födda. 
Bostadssegregeringen innebär att det är en stor andel utrikes födda 
som bor i politikerglesa bostadsområden. Eftersom de flesta som 
går in i politiken gör det för att de kommit i kontakt med andra 
partiaktiva är det därmed mindre sannolikt att utrikes födda upp
manas att engagera sig partipolitiskt. Undersökningar visar också att 
utrikes födda avancerar långsammare mot de tyngre uppdragen än 
inrikes födda. 

Unga under 29 år är den grupp som är mest underrepresenterad 
i kommun- och landstingfullmäktige i relation till andelen bland de 
röstberättigade medan äldre är kraftigt underrepresenterade i riks
dagen. Det kan leda till att ungas och äldres perspektiv inte till
godoses i det lokala respektive det nationella beslutsfattande. När 
det gäller unga medför underrepresentationen i den lokala demo
kratin att det är få unga som får erfarenhet av att ha ett förtroende
uppdrag, vilket är viktigt för det fortsatta politiska engagemanget. 

Social representativitet å'r viktigt för demokratins legitimitet 

Vi menar att förutsättningarna för ett jämlikt politiskt inflytande 
blir bättre när alla delar av befolkningen är representerade i de be
slutsfattande församlingarna. Social representativitet är en rättvise
fråga och en fråga för demokratins legitimitet. Politiker som delar 
sociala och kulturella erfarenheter med en särskild väljargrupp har 
en bättre förmåga att fånga upp, lyssna in och förmedla väljares 
intressen och åsikter. Dessutom påverkar representativiteten del
aktigheten i samhället. Det är rimligt att anta att när en individ 
upplever sig vara representerad blir den också motiverad till att 
delta. 

Ansträngningarna för att uppnå politisk jämlikhet är huvudsak
ligen en fråga för de politiska partierna och därför lämnar vi ett 
antal rekommendationer för hur ett arbete med att förbättra repre-
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sentativiteten skulle kunna gå till. Partierna i en kommun eller ett 
landsting bör t.ex. komma överens om att samordna sin nomi
neringsprocess på så sätt att könsbalansen i styrelser och nämnder 
blir jämnare. Detta är särskilt viktigt vid tillsättningen av kom
munala bolagsstyrelser där kvinnors underrepresentation är påtag
lig. Vi menar också att partierna bör ha som princip att alltid nomi
nera två kandidater: en man och en kvinna. Det skulle underlätta 
för valberedningen att samordna tillsättningen. 

De förtroendevaldas villkor 

Den kommunala politikens villkor har förändrats under senare år. 
Antalet nämnder och uppdrag minskar, samtidigt som uppdragen 
koncentreras till ett mindre antal förtroendevalda. Inflytandet i den 
kommunala politiken utövas också aven allt mindre skara av led
ande förtroendevalda. Vi anser att det finns ett värde med att det är 
en stor andel av befolkningen som har erfarenhet av att delta i 
politiska beslutsprocesser och därför bör inte uppdragen minska 
ytterligare vid reformer av den politiska organisationen. För att 
stimulera det demokratiska deltagandet på lokal nivå kan kommu
ner också genomföra försök med direktval för ett begränsat antal 
platser i en geografisk nämnd. 

Medialiseringen av politiken har lett till att politikerrollen blivit 
mer krävande. Samtidigt sker beslutsgången i ett snabbare tempo 
och de politiska besluten är i sig mer komplexa. Dessa omständig
heter påverkar vem som väljer att engagera sig politiskt. Antalet 
förtroendevalda som lämnar sina uppdrag i förtid är också högt. 
Unga under 29 år och kvinnor med hemmavarande barn är över
representerade bland de förtroendevalda som hoppar av i förtid. 

Villkoren för förtroendeuppdragen måste anpassas så att det går 
att ägna sig åt ett förtroendeuppdrag och samtidigt ha tid till hel
tidsarbete och familjeliv. Det krävs en ny möteskultur där lång
dragna sammanträden är undantag. Det kan vara lämpligt att tillämpa 
stopptider liksom att öppna upp för ett mer frekvent användande 
av deltagande på distans. Åtgärder bör också genomföras för att 
underlätta för förtroendevalda med barn i behov av tillsyn. Kom
muner skulle t.ex. kunna tillämpa mer genenerösa regler för barn-
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omsorg och förskola i samband med politiska möten i kommunen 
eller landstinget. 

Möjlighet att behålla sitt uppdrag trots flytt från kommunen 

Under mandatperioden 2010 till 2014 lämnade var femte förtro
endevald sitt uppdrag i förtid. Var tredje avhopp berodde på flytt 
från kommunen, och när det kommer till unga under 29 år var det 
57 procent som lämnade sitt uppdrag av denna anledning. Detta 
kan förklaras av att unga är mer rörliga då de ännu inte börjat 
studera eller etablerat sig på arbetsmarknaden. Det finns redan 
i dag en möjlighet för fullmäktige att besluta att en förtroendevald 
som är vald av fullmäktige får behålla sitt uppdrag trots flytt från 
kommunen. Vi föreslår att denna möjlighet också ska omfatta de 
folkvalda fullmäktigeledamöterna. 

Förtroendevalda ska kunna utöva sina uppdrag under trygga 
och så·kra former 

Enligt Brottförebyggande rådets kartläggning utsattes en av fem 
förtroendevalda under 2013 för hot, våld eller trakasserier. Var
annan heltids politiker blev utsatt och majoriteten av dessa blev 
hotade eller trakasserade vid upprepade tillfällen. Med tanke på att 
en av fyra uppger att de censurerat sig själva på grund av rädsla för 
trakasserier kan detta anses ha en effekt på demokratin. Vi anser att 
det är viktigt att samtliga förtroendevalda får ett stöd i det fall de 
utsätts för våld, hot eller trakasserier och att de därmed kan känna 
sig trygga när de tar på sig och utför ett förtroendeuppdrag. Vi 
föreslår därför att det i kommunallagen ska införas en bestämmelse 
som anger att kommunerna och landstingen ska verka för att de 
förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och 
säkra former. 
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Möjlighet att vara ledigfrån sitt förtroendeuppdrag 

Det är viktigt att de ersättningsbestämmelser som gäller inte upp
levs som ett hinder för de förtroendevalda. Ersättning för inkomst
bortfall vid möten måste vara skäligt och täcka alla delar av inkom
sten. Vi anser vidare att det finns anledning att anpassa den rättsliga 
regleringen för uppdragen till den faktiska samhällsutvecklingen. 
Det gäller inte minst regleringen av sjuk- och föräldraledighet. Det 
är fler kvinnor än män som hoppar av i förtid eller gör långa uppe
håll i sina politiska karriärer för att vara föräldralediga och detta får 
sammantaget konsekvenser för jämställdheten i lokalpolitiken. Vi 
föreslår därför att det ska vara möjligt att under en begränsad tid 
vara ledig från sitt uppdrag för att vara föräldra- eller sjukledig. 
Fullmäktige ska kunna tillsätta en ersättare under ledigheten. 

Den lokala politikens organisering 

U nder senare år har en maktförskjutning skett från fullmäktige och 
fritidspolitikerna till ledamöterna och ordföranden i kommun- och 
landstingsstyrelsen. Fullmäktige, som enligt kommunallagen är 
kommunens och landstingets beslutande församling, har en svag 
ställning. Dessutom sker beredningen av beslut ofta utanför de for
mella institutionerna, t.ex. genom förhandlingar mellan partier som 
gemensamt styr kommunen eller landstinget. Detta påverkar både 
fullmäktiges och väljarnas möjligheter till insyn i beslutsfattandet 
och ansvarsutkrävande av beslutsfattarna. 

För att ge fullmäktige makt att granska och utkräva ansvar anser 
vi att fullmäktige bör upparbeta en praxis för den interna gransk
ningen av maktutövningen i kommunen eller landstinget. Vi anser 
vidare att fullmäktige bör fatta beslut om uppdragsbeskrivningar 
som förtydligar rollfördelningen mellan olika förtroendevalda, i 
synnerhet den roll som ordförande i styrelsen och nämnder samt 
övriga kommunal- och landstingsråd har i politiken. Ur ett med
borgarperspektiv är det rimligt att kräva att fullmäktige klargör vilka 
funktioner dessa förtroendevalda har i den lokala demokratin. 

För att motverka elitism och maktkoncentration i politiken 
anser vi att det också är nödvändigt att verka för en ökad omsätt
ning av de kommunala förtroendeuppdragen. Vi anser att partierna 
internt eller gemensamt i fullmäktige bör överväga en begränsning i 
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hur länge en enskild förtroendevald kan inneha ett tyngre uppdrag, 
t.ex. som ordförande i styrelsen eller i en nämnd. Det skulle öppna 
upp möjligheter för fler kandidater att träda fram och få betydelse
fulla positioner inom politiken. Det skulle också kunna bryta den 
sociala homogenitet som i regel gör sig gällande högre upp i poli
tiken. 

För att öka partiernas synlighet i den lokala demokratin bör 
fullmäktige, på samma sätt som riksdagen, med jämna mellanrum 
arrangera allmänpolitiska debatter eller debatter om dagsaktuella 
frågor i kommunen eller landstinget. Sådana debatter kan bidra till 
att det allmänna intresset för lokalpolitiken ökar och att lokala 
partiföreträdare får tillfälle att uttrycka sina ståndpunkter i olika 
samtidsfrågor. Vi föreslår därför att fullmäktigepresidiet ska kunna 
fatta beslut om att en allmänpolitisk debatt ska hållas utan samband 
med ordinarie ärendehantering. 

Möjligheter att påverka nationella beslutsprocesser genom 
institutionella kanaler: remiss, samråd och kommitteväsendet 

Den formella kanalen för påverkan på den nationella nivån, remiss
väsendet, är viktig för att enskilda och intresseorganisationer ska 
kunna framföra sina synpunkter inför beslut. Åsiktsutbytet inom 
remissväsendet sker enligt formella regler och ger därmed förut
sättningar för transparens och ett jämlikt deltagande. Vid sidan av 
remissväsendet har användningen av samråd, hearings och konsul
tationer med särskilt inbjudna organisationer blivit ett allt vanligare 
sätt för Regeringskansliet att inhämta allmänhetens synpunkter, 
åsikter och intressen och för att stämma av underlag inför rege
ringsbeslut. 

Öppna upp remissprocesserna och samråden 

Vår översyn visar att det i huvudsak är etablerade och resursstarka 
organisationer som deltar i remissväsendet liksom i samråd och 
hearings. Mot bakgrund av att de traditionella folkrörelseorganisa
tionerna har förlorat medlemmar och fått en svagare lokal förank
ring, samtidigt som nyare rörelser har uppkommit på lokal nivå, 
finns det en risk att de synpunkter och perspektiv som kanaliseras 
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genom dessa formella kanaler inte är representativa för den breda 
allmänheten. Det är därför viktigt att remisslistorna och inbjud
ningar till samråd och hearings vidgas så att nya delar av det civila 
samhället blir representerade. Riktlinjer för samråd och hearings 
bör utarbetas. 

Elektronisk förvaltning och digitala samråd 

Regeringen har beslutat om en målsättning om att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Rege
ringen ska enligt sin e-förvaltnings strategi verka "för öppnare förvalt
ning som stödjer innovation och delaktighet". Det är i detta sam
manhang anmärkningsvärt att Regeringskansliet inte har utvecklat 
sin elektroniska förvaltning. Regeringskansliet har förvisso en sär
ställning utifrån de krav på säkerhet och sekretessbehandling som 
kan ställas på den myndighet som ska bistå regeringen, men i flera 
aspekter leder den bristande digitaliseringen till att insynen och del
aktigheten blir lidande. Detta gäller inte minst remisshanteringen. 

Vi anser att den formella remissprocessen bör kompletteras med 
ett digitalt samråd som gör det möjligt att lämna synpunkter på 
konkreta frågeställningar. Digital teknik bör också användas vid 
övriga samråd, hearings och konsultationer och därigenom göra det 
möjligt att lämna synpunkter utan att vara fysiskt närvarande. Slut
ligen bör Regeringskansliet se över hur den elektroniska förvalt
ningen kan utvecklas. För att ett sådant utvecklingsarbete ska komma 
till stånd föreslår vi att en arbetsgrupp sätts upp under Förvalt
ningsministern eller IT -ministern. 

Utredningars och kommitteers föru tsä·ttn inga r att samråda 

Enligt vår översyn har enskildas och intresseorganisationers möjlig
heter att påverka politiken genom kommitteväsendet försämrats. 
Direktiv har blivit mer detaljerade, det är ofta på förhand givet vad 
utredningarna ska komma fram till och utredningstiden har blivit 
kortare. Med fler enmansutredningar som har kort tid på sig har 
kommitteväsendets roll som konsensusbyggare försvagats. Enligt 
vår bedömning är det därför viktigt att kommitteer och utredningar 
uppmanas i sina direktiv att samråda och att de ges tillräckligt med 
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tid för att kunna stämma av och inhämta synpunkter från intresse
organisationer och allmänheten. 

Möjligheter att påverka nationella beslutsprocesser genom 
icke-institutionella kanaler 

Vår översyn visar att de informella kontakterna mellan intresse
organisationer och beslutsfattare på nationell nivå har ökat i om
fattning under senare år. Denna utveckling är delvis ett resultat av 
att relationerna mellan beslutsfattandet och intresseorganisationer 
har ändrat karaktär. Den kan också förklaras av att politiken i sig 
blivit mer komplex och att kunskaps- och informations behovet har 
ökat. Därutöver har politiken anpassats till nyhetsmedierna, vilket 
har resulterat i att den politiska kommunikationen har fått en allt 
större betydelse och att antalet personer som har politisk ide
utveckling och påverkan som heltidssyssla, s.k. policyprofessio
nella, har ökat. Denna utveckling måste betraktas som en av de 
största förändringarna av den svenska demokratin som har skett 
under de senaste femton åren. 

Vi anser att det finns skäl att vara vaksam på en utveckling där 
politik- och ideutvecklingen i större utsträckning sker på arenor 
där enskilda individer inte har möjlighet att fritt delta eller bli 
representerade. En sådan utveckling skulle kunna innebära att den 
enskilde får sämre möjligheter till delaktighet, inflytande och insyn 
i politiken. Det kan också innebära att förutsättningarna för väljarna 
att utkräva ansvar av de folkvalda försämras. Dessutom är påverkans
arbetet en fråga om resurser, vilket inverkar på den politiska jäm
likheten. 

Kontakterna mellan beslutsfattare och intresseorganisationer 
bör inte regleras 

I nuläget utgör inte lobbyingen i form av informella kontakter 
mellan beslutsfattare och intresseorganisationer en direkt utmaning 
för demokratin. Vi förespråkar därför inte att någon form av regle
ring införs som förändrar förutsättningarna för intresseorganisa
tionernas kontakter med beslutsfattare, t.ex. en registrering av 
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lobbyister. Denna typ av reglering är svår att utforma på ett ända
målsenligt sätt som inte medför negativa effekter för demokratin. 

Det påverkansarbete som intresseorganisationer, PR-byråer eller 
tankesmedjor genomför riktar sig i första hand till medier. För att 
medborgarna ska ha goda möjligheter till insyn och ansvarsutkrävande 
är det centralt att det finns medieaktörer som har kapacitet att fritt 
granska maktutövandet, producera journalistik som håller hög 
kvalitet och möjliggöra en offentlig debatt där flera olika röster och 
perspektiv kommer till uttryck. Mot denna bakgrund anser vi att 
det är viktigt att regeringen vidtar åtgärder för att skapa förut
sättningar för en levnadskraftig, oberoende och mångfacetterad 
mediamarknad och för en stark och självständig public service. 

Medborgerligförslagsrå·tt i riksdagen bör införas 

För att vitalisera demokratin och stärka de enskilda medborgarnas 
inflytande över beslutsfattandet föreslår vi att en medborgerlig 
förslagsrätt i riksdagen, en s.k. folkmotion, ska införas. En folk
motion innebär att en enskild individ som har rösträtt till riksdagen 
får möjlighet att väcka ett förslag och om detta får stöd aven pro
cent av de röstberättigade till riksdagen ska det tas upp som en 
motion i riksdagen. Folkmotionen ska kunna lämnas och stödjas 
över internet. Om motionen fått tillräckligt stöd väcks den i riks
dagen på samma sätt som motioner av riksdagsledamöter och 
utskottsbehandlas. Beroende på vad motionen kräver kan ett bifall 
till motionen leda till ett utskottsinitiativ eller ett tillkännagivande till 
regeringen. Förslaget om folkmotion är inspirerat från det s.k. 
medborgarinitiativet som finns i Finland. 

Med en möjlighet att väcka en folkmotion i riksdagen får alla 
individer tillgång till en formell kanal för att göra sin röst hörd. 
Detta skulle kunna innebära att det övertag som de resursstarka 
organisationerna har i opinionsbildningen kan vägas upp. Det skulle 
också skapa transparens i påverkansarbetet. Införandet av folk
motion kan också motiveras av de politiska partiernas försvagade 
ställning och de förändrade formerna för politiskt deltagande och 
engagemang. En sådan reform skulle innebära en ändring av riks
dagsordningen. Vi föreslår därför att införandet av medborgerlig 
förslagsrätt, folkmotion, ska utredas i särskild ordning. 
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Insynen i riksdagsarbetet 

Mot bakgrund av att de informella kontakterna mellan intresse
organisationer och riksdagen har ökat under senare tid kan det finnas 
skäl att vidta åtgärder för att försäkra att maktutövandet sker i 
transparenta former. För att medborgarna ska ha möjlighet att fram
föra sina åsikter och intressen på nationell nivå är det också viktigt 
att riksdagsledamöterna har goda förutsättningar till kommuni
kation med medborgarna. I syfte att underlätta kontakten med 
väljarna anser vi att det kan finnas skäl att se över ledamotsstödet 
och om delar av detta bör knytas till en finansiering av kansli
resurser i ledamöternas valkretsar. 

Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting 

Medborgardialoger och samråd där individer, intresseorganisa
tioner eller andra aktörer bjuds in att delta i beslutsprocesser är 
vanligt förekommande i kommuner och landsting. Medborgardia
loger kan bidra till att beslut kan få en djupare förankring och 
starkare legitimitet. De kan också bidra till att intressekonflikter 
eller missnöjesyttringar undviks vid genomförandet av politiska 
beslut. Medborgardialoger som inger förhoppningar om ett inflyt
ande som inte infrias kan däremot leda till att förtroendet för demo
kratin som sådan undermineras. Det finns också en risk att med
borgardialoger leder till politisk ojämlikhet om deltagandet inte är 
representativt för kommun- eller landstings invånarna. 

Fullmåktige ska verka för att medlemmarna har förutså·ttningar att 
delta och framföra sina synpunkter inför beslut 

För att medborgardialogerna ska ge positiva demokratieffekter är 
det viktigt att användandet av medborgardialoger och andra sam
rådsprocesser formaliseras. Det måste bli tydligt för medborgarna om 
när och i vilka frågor som kommuner och landsting avser att hålla 
ett samråd eller medborgardialog samt vilka möjligheter till påver
kan som dialogerna ger. Vi föreslår därför att det ska framgå av 
kommunallagen att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har 
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut. 
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Med en sådan bestämmelse motiveras fullmäktige att stämma av 
och förankra beslut samtidigt som fullmäktige har ansvar för be
redningen och beslutsfattandet. Bestämmelsen framhåller värdet av 
ett medborgerligt engagemang, vilket är en av de uttalade grund
principerna till kommunallagen. 

Bestämmelsen är en målsättningsparagraf och ska ses som en 
demokratisk princip. Det är fullmäktige som beslutar om hur med
lemmarna ska kunna delta och framföra sina synpunkter och om 
vilka beslut som ska beredas med ett medborgerligt deltagande. 
Förslaget innebär att samtliga medlemmar, även unga och utländska 
medborgare som är folkbokförda, men som än inte har rösträtt, 
liksom fastighetsägare som är juridiska personer, såsom ideella 
organisationer och företag, kan beredas möjligheter att framföra 
sina synpunkter. 

Riktlinjer och principer för medborgardialoger och samråd 

Vi menar att det finns fördelar med att fullmäktige antar riktlinjer 
eller principer om när och inför vilka beslut som medlemmarna ska 
ges tillfälle att framföra synpunkter samt om hur medborgardia
loger eller samråd ska genomföras. Riktlinjerna eller principerna 
bör bl.a. omfatta samrådens och medborgardialogernas plats i bered
ningsprocessen, vilka dialogerna riktar sig till liksom hur kom
munerna och landstingen bjuder in och kommunicerar resultaten 
av samråd och dialog. Vi ger också rekommendationer om att åt
gärder bör vidtas som syftar till att förstärka den politiska jämlik
heten vid genomförandet av medborgardialoger. Vi menar vidare 
att digital teknik bör används i så stor utsträckning som möjligt 
och att resultaten av medborgardialogerna ska återkopplas till de 
som har deltagit och berörs. Vi föreslår därutöver att kommunerna 
och landstingen bör ha en plats på sin webbsida där all information 
som är relevant för medborgarnas demokratiska delaktighet finns 
tillgänglig och samlad. 
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Det förstärkta folkinitiativet 

Förstärkningen av medborgarnas möjligheter att påkalla folkomröst
ningar i kommuner och landsting har lett till att antalet folkinitiativ 
och lokala folkomröstningar har ökat. Detta har skapat spänningar 
i den lokala demokratin. Några av de konflikter som uppstått har 
berott på oklarheter i hur bestämmelserna för folkinitiativet ska 
tolkas. 

För att förenkla initiativprocessen föreslår vi att det inte ska vara 
nödvändigt för initiativtagare att uppge egenhändiga namnteckningar 
och att det därmed blir möjligt att samla in underskrifter via internet. 
Underskrifter som sker över internet och med hjälp av e-legitima
tion innebär att valideringsprocessen kan bli mer rättssäker, ske 
snabbare och ta mindre resurser i anspråk. Dessutom är insamling 
via internet förenligt med de rådande formerna för politiskt engage
mang där internet och sociala medier har stor betydelse för det 
politiska deltagandet. För att en tillförlitlig namninsamling över 
internet ska bli teknisk möjlig för det stora flertalet föreslår vi att 
en nationell webbplats för detta ska inrättas. 

Vi föreslår vidare ett förtydligande av bestämmelserna om hur 
det nödvändiga antalet namnunderskrifter för att väcka ett folk
initiativ ska fastställas. Ett problem med de folkomröstningar som 
inte har hållits i samband med de allmänna valen är att valdeltag
andet har varit lågt. Vi anser att konflikter skulle kunna undvikas 
om de politiska partierna innan folkomröstningen kommunicerar 
vad som enligt dem krävs för att utslaget i folkomröstningen ska 
respekteras. 

Även om det har uppstått problem i samband med folkini
tiativen och folkomröstningarna menar vi att det principiella värdet 
av att väljarna har en möjlighet till direktdeltagande i politiska be
slutsprocesser överväger de negativa erfarenheterna. De flesta folk
omröstningarna som varit sedan år 2011 har stimulerat det demo
kratiska deltagandet lokalt och det finns inget som tyder på att 
folkinitiativen har påverkat den politiska jämlikheten eller förtro
endet för demokratin negativt. De problem som har uppstått har i 
första hand berott på att de styrande politikerna inte tagit hänsyn 
till eller bemött starka folkopinioner som uttryckts av olika väljar
grupper mellan valen. För att förebygga sådana missnöjesyttringar 
är det viktigt att kommunerna och landstingen i enlighet med vårt 
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förslag ovan verkar för att ge medlemmarna förutsättningar att 
delta och framföra sina synpunkter inför beslut. 

Medborgarförslag och folkmotion 

Vår översyn av medborgarförslaget visar att det gett begränsade 
demokratieffekter. Medborgarförslaget har främst använts som en 
förslagslåda eller en synpunktshantering för vardagsnära frågor och 
de fåtal personer som lämnar förslag är inte representativa för 
befolkningssammansättningen i dess helhet. Behandlingen av med
borgarförslagen tar också mycket tid och resurser i anspråk. Där
utöver skapar medborgarförslag en relation mellan enskilda med
borgare och förtroendevalda, men inte mellan de förtroendevalda 
och sammanslutningar av medborgare. Enskilda förslag stimulerar 
därmed inte till en vidare dialog och ger heller ingen antydan om 
det finns en stark opinion i den fråga som väcks. 

I syfte att stärka dialogen mellan väljare och förtroendevalda 
och förenkla den administrativa hanteringen för kommunerna och 
landstingen föreslår vi att medborgarförslaget ersätts av ett nytt 
verktyg, folkmotion, som blir tvingade för alla kommuner och lands
ting. Alla folkbokförda i en kommun eller en kommun inom lands
tinget, dvs. även de som inte har rösträtt i kommun- och lands
tingsvalen, ska ha möjlighet att lämna förslag om något som rör 
kommunens eller landstingets verksamhet. Folkmotioner som under 
en period av sex månader får ett stöd av minst en procent av de 
folkbokförda i kommunen eller landstingen ska beredas så att full
mäktige kan fatta beslut inom ett år från det att folkmotionen 
väcktes. Hanteringen aven folkmotion ska ske på samma sätt som 
för ett medborgarförslag, vilket innebär att fullmäktige får överlåta 
till styrelse eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts 
genom folkmotion. För undertecknandet av folkmotionen gäller 
samma regler som för folkinitiativet, dvs. att insamlingen av namn 
ska kunna ske över internet. Enskilda individer kan därmed för 
namninsamling till en folkmotion välja att använda den webbportal 
som vi föreslår ska inrättas på nationell nivå. 
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Ungas delaktighet och inflytande 

De flesta unga upplever att de saknar inflytande över det politiska 
beslutsfattandet och en stor del av de unga känner sig inte delaktiga 
i samhället. Unga är därutöver underrepresenterade i de politiska 
partierna, i de politiska församlingarna och i föreningslivet. På 
samma sätt som för äldre finns det skillnader i deltagandet utifrån 
faktorer såsom socioekonomisk bakgrund, kön, funktionsförmåga 
och utländsk bakgrund. Undersökningar visar samtidigt att det 
politiska intresset är starkt bland unga i dag. En stor andel av de 
unga är engagerade och vill påverka politiken. Unga visar en stark 
tilltro till demokratin och de allra flesta uttrycker ett stöd för de 
grundläggande demokratiska värderingarna. Sammantaget anser vi 
att det är nödvändigt med ett perspektivskifte när det kommer till 
synen på unga. Vi bör inte se unga som en utmaning för demo
kratin utan i stället bör ungas engagemang och intresse ses som en 
tillgång för demokratin. Fokus bör vara på att bjuda in unga män
niskor att delta brett i den lokala demokratin. 

Försöksverksamhet med så·nkt röstrå·ttsålder 

Vi föreslår att en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 
16 år sker vid valen till kommunfullmäktige 2018 och 2022. För
söksverksamheten ska genomföras i kommuner som ansöker till 
regeringen om detta och den ska därefter följas upp och utvärderas. 
En sänkning av rösträttsåldern till 16 år innebär att genomsnitts
åldern för förstagångsväljare blir 18 år, från nuvarande 20 år. Det 
skulle innebära ett incitament för unga att intressera sig för den 
lokala politiken och därmed motivera fler att vilja ta ett förtro
endeuppdrag. Genom att rösträttSåldern infaller då en person fort
farande går i skolan ökar också samhällets möjligheter att påverka 
ett röstnings beteende på längre sikt. Samtidigt ger det skolan ett 
konkret tillfälle att undervisa om demokratifrågor. En försöksverk
samhet med sänkt rösträttsålder är därutöver i linje med det natio
nella målet för ungdomspolitiken, enligt vilket unga ska ha inflyt
ande över samhällsutvecklingen. Försöksverksamheten ska enbart 
gälla kommunala val och folkomröstningar, i vilka flera frågor som 
direkt berör ungas vardag avgörs. När det gäller val till riksdagen är 
det viktigt att rösträtten fortsatt är knuten till myndighetsåldern. 
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Ungas deltagande i beslutsfattande i kommuner och landsting 

Vårt förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har 
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut 
innebär att kommunerna och landstingen även bör tillgodose ungas 
perspektiv i beslutsprocesserna. Ett sätt att göra detta är genom 
inflytandeforum, som ungdomsråd eller motsvarande, där unga in
bjuds att medverka i politiska beslutsprocesser. Samråd med sådana 
inflytandeforum bör vara en formell del i berednings processer på 
lokal och regional nivå. Samtidigt är det viktigt att dessa forum 
verkligen är representativa för gruppen unga i kommunen eller 
landstinget. Det är också viktigt att formerna för samråd anpassas 
efter ungas förutsättningar att delta. Kommuner och landsting bör 
anta ett regelverk för hur ungas perspektiv ska tillgodoses i besluts
processerna liksom en policy eller en handlingsplan för den lokala 
ungdomspolitiken. 

Skolans demokratiuppdrag 

Vi anser att kunskapen om hur kommuner och landsting fungerar 
samt formerna för medborgerligt inflytande i det politiska besluts
fattandet bör öka bland skolelever. Skolor bör i större utsträckning 
samverka med förvaltningen i kommuner och landsting och träffa 
företrädare för de politiska partierna på lokal nivå. Vi föreslår 
därför att den lokala demokratins funktionssätt ska ingå som en av 
insatserna i det nationella skolutvecklingsprogrammet. Detsamma 
ska gälla för kunskap om kritisk granskning och källkritik. Vi menar 
vidare att föreningsengagemanget i grund- och gymnasieskolorna 
måste stödjas. 

Även universiteten och högskolorna har en central plats i demo
kratin. Det är därför viktigt att de politiska studentförbunden, poli
tiska partier och andra föreningar som baseras på en värdegrund av 
demokrati och mänskliga rättigheter har goda förutsättningar att 
verka på högskolorna. För att betona högskolornas betydelse för 
demokratin anser vi att det bör framgå av högskolelagen att hög
skolorna ska verka för att främja demokratins centrala principer 
och respekten för allas lika värde. 
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Delaktighet och inflytande för personer med 
funktionsnedsättning 

Sammanfattning 

Personer med funktionsnedsättningar är något mindre delaktiga i 
demokratin än den övriga befolkning. Detta avspeglar sig i valdel
tagandet och i representationen i de politiska församlingarna. Brist
ande tillgänglighet av olika slag utgör fortsatt ett hinder för att 
kunna delta fullt ut i samhället. Tillgängligheten till möteslokaler 
för fullmäktigesammanträdena har förbättrats, men är alltjämt otill
fredsställande när det kommer till lokaler för nämnd- och i synner
het partimöten. Det är därför viktigt att tillgänglighetsarbetet fort
sätter och att kommunen eller landstinget tillhandahåller tillgäng
lighetsanpassade lokaler också för nämnd- och partigrupps möten 
och i större utsträckning än i dag möjliggör för beslutsfattande på 
distans i fullmäktige och nämnder. 

Ett särskilt problem för förtroendevalda som är i behov av stöd 
och service för att kunna fullgöra sitt politiska uppdrag är att det är 
svårt att kombinera förtroendeuppdraget med familje- och arbets
liv, särskilt om de inte får tid till assistans beviljad för att utöva ett 
politiskt engagemang. Förtroendevalda som beviljats personlig assi
stans ska få den assistans som de har rätt till för att kunna fullgöra 
sina förtroendeuppdrag. 

Vårt förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna 
har förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför 
beslut har också betydelse för personer med funktionsnedsättning. 
Med anledning av vårt förslag bör kommuner och landsting inrätta 
funktionshindersråd som ges reella möjligheter till inflytande. Full
mäktige bör också anta reglementen för rådens funktion i den 
kommunala organisationen. 

I syfte att säkerställa att den demokratiska delaktigheten får större 
utrymme i funktionshinderspolitiken föreslår vi att demokratisk 
delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning 
ska utgöra ett eget mål i den kommande funktionshindersstrategin. 
Genom att ett mål antas betonas vikten av tillgänglighetsarbetet i 
det demokratifrämjande arbetet och att underlag tas fram för att 
synliggöra utvecklingen. 
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Låt fler forma framtiden! 

Det är inte möjligt att göra genomgripande förändringar av demo
kratins funktionssätt genom en statlig utredning. Demokratin för
ändras tillsammans med att samhället förändras. I de fall de demo
kratiska spelreglerna ändras måste det göras med försiktighet och 
utifrån en politisk samsyn. Vår uppgift har varit att genom för
nyelse och gradvisa förändringar av demokratins spelregler göra 
demokratin mer relevant för sin samtid. Det övergripande syftet 
med våra förslag är att förmå fler att bli delaktiga och därmed skapa 
förutsättningar för ett mer jämlikt inflytande. Vi anser samtidigt att 
det är viktigt med en debatt om tillståndet i demokratin. Den 
fortsatta debatten bör ta vid där vi slutar och handla om hur fler ska 
få vara med och forma framtiden. Med tanke på de stora samhälls
förändringar som nu sker förefaller det sig naturligt att inom ett 
decennium på nytt utvärdera och se över demokratins funktions
sätt. 
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Yttrande över Betänkandet Låt fler forma framtiden
(SOU 2016:5)

Gislaveds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande. Kommunen önskar

framföra följande särskilda synpunkter i anslutning till valda avsnitt i betänkandet.

Sammanfattning

Gislaveds kommun har inga principiella invändningar mot förslaget att utöka möjligheten att behålla

ett uppdrag trots flytt från kommunen till att också omfatta fullmäktigeledamot.

Gislaveds kommun tillstyrker förslaget om att kommunallagen ska innehålla en bestämmelse om att

kommuner och landsting/regioner ska verka för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag

under trygga och säkra former.

Gislaveds kommun ställer sig positiv till förslaget att fullmäktige får besluta att en förtroendevald som

fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska få vara ledig från sitt uppdrag under en

tidsbegränsad period, dock högst ett år.

Gislaveds kommun har inga principiella invändningar mot förslaget att fullmäktige ska kunna hålla

debatter utan samband med annan handläggning.

Gislaveds kommun tillstyrker förslaget om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna i

kommunen har förutsättningar att delta och framföra synpunkter inför beslut. Gislaveds kommun

tillstyrker också förslaget om att fullmäktige bör anta riktlinjer eller principer för hur samråd och

medborgardialoger ska genomföras.

Gislaveds kommun har inga principiella invändningar mot förslaget att det inte ska vara nödvändigt

för initiativtagare till folkomröstning att uppvisa egenhändiga namnteckningar och att det ska vara

möjligt att samla in underskrifter via internet.

Gislaveds kommun avstyrker förslaget om att ersätta medborgarförslag med folkmotion, som blir
tvingande för alla kommuner. Gislaveds kommun anser att ett bättre tillvägagångssätt är att arbeta
med utåtriktade aktiviteter som medborgardialog och samråd för att få diskussion och dialog i frågor
som berör samt vitaliserar de politiska partierna.

Gislaveds kommun avstyrker förslaget om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år vid
val till kommunfullmäktige 2018 och 2022 med hänvisning till att sambandet mellan rösträttsålder
och myndighetsålder inte bör brytas.
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Gislaveds kommun ställer sig positiv till förslaget om att fullmäktige bör tillförsäkra sig om att ungas

perspektiv kommer till uttryck i beslutsprocessen.

Gislaveds kommun ställer sig positiv till utredningens förslag om att kommunerna bör ha råd för

samverkan med funktionshinderrörelsen och att fullmäktige bör anta reglementen för rådens

funktion i den kommunala organisationen.

Särskilda synpunkter

Underlätta villkoren för de förtroendevalda

Kap 8.3.5 Möjlighet att behålla sitt uppdrag trots flytt från kommunen

Var femte förtroendevald lämnade under mandatperioden 2010 – 2014 sitt uppdrag i förtid och en
av de största anledningarna till detta är flytt från kommunen. Idag finns det redan en möjlighet för
förtroendevalda som är valda av fullmäktige och har ett uppdrag i en nämnd att fortsätta sitt uppdrag
trots flytt från kommunen och föreslaget är att denna möjlighet också ska omfatta de folkvalda
fullmäktigeledamöterna.

Detta innebär enligt konsekvensanalysen inte några extra kostnader för en kommun. Det påverkar

inte heller det kommunala självstyret då förslaget ger fullmäktige möjlighet att fatta beslut i frågan

och är inte förpliktigande. Ur ett socialt hållbart perspektiv kan detta ha positiva konsekvenser på

jämställdheten då kvinnor i dagslaget väljer att avsluta sitt förtroendeuppdrag i större utsträckning än

män. Det är även positivt för ungas deltagande då merparten av de som avslutar sina uppdrag idag är

unga, bland annat på grund av flytt från kommunen för studier. Gislaveds kommun har inga

principiella invändningar mot förslaget att utöka möjligheten att behålla ett uppdrag trots flytt från

kommunen eller landstinget/regionen till att också omfatta fullmäktigeledamot.

Kap 8.3.7 Förtroendevalda ska kunna utöva sina uppdrag under trygga och säkra former

För att ge de förtroendevalda stöd om de utsätts för hot, våld eller trakasserier och därmed få dem
att känna sig trygga när de tar på sig och utför förtroendeuppdrag föreslår utredningen att det i
kommunallagen ska införas en bestämmelse som anger att kommunerna och landstingen/regionerna
ska verka för att de förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former.
Detta är en bestämmelse med målsättningskaraktär vilket innebär att kommunen bestämmer ifall det
finns ett behov.

Varannan förtroendevald i Sverige har blivit utsatt för hot, våld eller trakasserier. Detta har i många

fall lett till att den förtroendevalde har valt att censurera sig vilket kan ha en effekt på demokratin.

Om kommunen ser ett behov av det anser utredningen att kommunen bör utse en anställd som ska

vara säkerhetsansvarig och kontaktperson för de förtroendevalda som utsätts för hot, våld och

trakasserier. I Gislaveds kommun pågår en rekrytering av en säkerhetsstrateg och detta är en uppgift

som ska ligga på den personen. Ifall hot och trakasserier uppstår och denna åtgärd inte är vidtagen

kan det leda till att legitimiteten för demokratin tar skada på sikt vilket är en konsekvens som är svår

att åtgärda och mycket kostsam. Detta förslag antas vara av särskild betydelse för kvinnor, unga och

utrikes födda som idag utsätts för mer hot, våld och trakasserier än andra grupper. Trygghet

kommer även vara viktigt inslag i arbetet med social hållbarhet varför arbete med trygghet också

borde ske internt. Gislaveds kommun tillstyrker förslaget om att kommunallagen ska innehålla en

bestämmelse om att kommuner och landsting ska verka för att förtroendevalda ska kunna fullgöra

sina uppdrag under trygga och säkra former.
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Kap 8.5.2 Möjlighet att vara ledig från sitt förtroendeuppdrag

Utredningen föreslår att fullmäktige får besluta att en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på
heltid eller betydande del av heltid ska vara ledig från sitt uppdrag under en tidsbegränsad period,
dock högst ett år, för att vara föräldraledig. Detsamma gäller sådana förtroendevalda som på grund
av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga. Fullmäktige ska kunna tillsätta en ersättare under ledigheten.

Fler kvinnor än män hoppar av i förtid och gör långa uppehåll i sina politiska karriärer vilket får

konsekvenser för jämställdheten i politiken. Förslaget skulle medföra positiva konsekvenser för

jämställdheten då fler kvinnor skulle kunna rekryteras till förtroendeuppdrag. Förslaget kommer inte

innebära några ökade kostnader enligt konsekvensbeskrivningen och påverkar inte heller det

kommunala självstyret. Gislaveds kommun ställer sig positiv till förslaget att fullmäktige får besluta att

en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska få vara ledig

från sitt uppdrag under en tidsbegränsad period, dock högst ett år.

Den lokala politikens organisering

Kap 9.3.4 Allmänpolitisk debatt utan samband med ordinarie ärendehantering

Utredningen föreslår att fullmäktigepresidiet ska kunna fatta beslut om att en allmänpolitisk debatt
ska hållas utan samband med ordinarie ärendehantering. Fullmäktigepresidiet kan fatta beslut om att
kalla till debatt samt om vilket eller vilka ämnen som debatten ska omfatta. Detta förslag innebär inte
en skyldighet för kommunen att hålla fler allmänpolitiska debatter.

För att öka partiernas synlighet i den lokala demokratin menar demokratiutredningen att fullmäktige

med jämna mellanrum ska arrangera allmänpolitiska debatter. Detta kan bidra till att det allmänna

intresset för lokalpolitiken ökar och att lokala partiföreträdare får tillfälle att uttrycka sina

ståndpunkter i olika samtidsfrågor. Förslaget skulle medföra extrakostnader i form av mötesarvoden

och reseersättningar. Det ger inga konsekvenser på det kommunala självstyret. Detta förslag skulle

kunna vara positivt för den sociala hållbarheten då fler allmänpolitiska debatter kan skapa viktiga

kontaktytor mellan politiker och individen som mer sällan möter politiken vilket är viktigt för ökad

förståelse och legitimitet för politiken. Det är viktigt att det finns ett intresse och engagemang för

det här hos befolkningen, information kring dessa debatter har stor betydelse. Gislaveds kommun

har inga principiella invändningar mot förslaget att fullmäktige ska kunna hålla debatter utan samband

med annan handläggning.

Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting/regioner

Kap 11.5.1 Medlemmarna ska ha förutsättningar att delta

För att medborgardialogerna ska ge positiva demokratieffekter är det enligt demokratiutredningen
viktigt att användandet av medborgardialoger och andra samrådsprocesser formaliseras. De föreslår
därför att det ska framgå av kommunallagen att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut. Bestämmelsen är en
målsättningsparagraf och därför inte tvingande.

Detta förslag kan komma att innebära ökade kostnader för kommunerna. Hur stora hänger ihop
med vilka demokratiinsatser som fullmäktige ser som nödvändigt. Främsta kostnaden för
medborgardialoger är den arbetstid som kommer läggas på detta, men också på exempelvis
kontorsmaterial. Fler medborgardialoger kan leda till besparingar vid genomförandet av beslut i och
med lättare ärendegång, undvikande av överprövningar och initiativ till folkomröstningar. Förslaget
har inga konsekvenser på den kommunala självstyrelsen eftersom det inte är tvingande. Förslaget är
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socialt hållbart då det framhåller värdet av medborgerligt engagemang och syftar till att ge
medborgarna större inflytande över den lokala politiken och därför är det viktigt att göra tydligt för
medborgarna om hur och vad som kan påverkas. För att göra medborgardialoger jämlikt bör
information riktas för att nå så många som möjligt. Gislaveds kommun tillstyrker förslaget om att
fullmäktige ska verka för att medlemmarna i kommunen har förutsättningar att delta och framföra
synpunkter inför beslut.

Kap 11.5.3 Riktlinjer och principer för medborgardialoger och samråd

Utredningen föreslår att fullmäktige bör anta riktlinjer eller principer för hur samråd och
medborgardialoger ska genomföras. Utredningen anger också att kommunen bör ha en plats på sin
webbsida där all information som är relevant för medborgarnas demokratiska delaktighet finns
tillgänglig och samlad.

Utredningen menar att det finns fördelar med att fullmäktige antar riktlinjer eller principer om när

och inför vilka beslut som medlemmarna ska ges tillfälle att framföra synpunkter samt om hur

medborgardialoger eller samråd ska genomföras. För att medborgarna ska kunna vara delaktiga är

det viktigt för dem att kunna ta del av denna information. Detta förslag skulle inte innebära någon

större förändring för Gislaveds kommun eftersom detta stämmer överens med kommunens handbok

för medborgardialog. Hemsidan är bra uppdaterad med relevant information för medborgarnas

demokratiska delaktighet. Gislaveds kommun tillstyrker förslaget om att fullmäktige bör anta

riktlinjer eller principer för hur samråd och medborgardialoger ska genomföras.

Det förstärkta folkinitiativet

Kap 12.7.1 Folkomröstning – underlätta insamlingen av namnunderskrifter

För att förenkla initiativprocessen föreslås att det inte ska vara nödvändigt för initiativtagare att
uppvisa egenhändiga namnteckningar. Utredningen kommer med förslag om att en nationell
webbplats för namninsamling ska inrättas. Vidare föreslår de att ett förtydligande av bestämmelserna
om hur det nödvändiga antalet namnunderskrifter för att väcka ett folkinitiativ ska fastställas.

Förslag om att namnteckningar till folkomröstningar ska kunna ske via internet och med e-

legitimation skulle innebära att valideringsprocessen kan bi mer rättssäker, ske snabbare och ta

mindre resurser i anspråk. Detta skulle enligt konsekvensanalysen troligen innebära stora

besparingar för kommunen eftersom valideringsprocessen förenklas. Detta förslag har inga

konsekvenser för det kommunala självstyret och antas inte heller påverka jämställdheten. Däremot

skulle de ungas röst höras tydligare i samhället. Gislaveds kommun har inga principiella invändningar

mot förslaget att det inte ska vara nödvändigt för initiativtagare till folkomröstning att uppvisa

egenhändiga namnteckningar och att det ska vara möjligt att samla in underskrifter via internet.

Medborgarförslag och folkmotion

Kap 13.5.1 Folkmotion ersätter medborgarförslag

Medborgarförslaget sker idag ofta genom envägskommunikation och stimulerar inte dialog. I syfte att
stärka dialogen mellan väljare och förtroendevalda och förenkla den administrativa hanteringen för
kommunerna och landstingen/regionerna föreslår demokratiutredningen att medborgarförslaget
ersätts av ett nytt verktyg, folkmotion, som blir tvingande för alla kommuner, landsting och regioner.
Folkmotioner som under en period av sex månader får ett stöd av minst en procent av de
folkbokförda i kommunen, landstingen eller regionen ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att folkmotionen väcktes. Hanteringen av en folkmotion ska ske på samma sätt
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som för ett medborgarförslag, vilket innebär att fullmäktige får överlåta till styrelse eller annan
nämnd att besluta i ärenden som väckts genom folkmotion. Insamlingen av namn till folkmotionen
ska kunna ske över den nationella webbportalen som tidigare föreslogs för folkinitiativet.

Införandet av folkmotion kan ge upphov till administrativa merkostnader, ca 20 000 kr per år enligt
utredningen, för kommuner som inte har infört medborgarförslaget. I och med att förslaget är
tvingande kan det ses som en inskränkning på det kommunala självstyret. Gislaveds kommun
avstyrker förslaget om att ersätta medborgarförslag med folkmotion, som blir tvingande för alla
kommuner. Gislaveds kommun anser att ett bättre tillvägagångssätt är att arbeta med utåtriktade
aktiviteter som medborgardialog och samråd för att få diskussion och dialog i frågor som berör samt
vitaliserar de politiska partierna.

Ungas delaktighet och inflytande

Kap 14.8.1 Ungas delaktighet och inflytande – sänkt rösträttsålder
Utredningen föreslår att en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år sker vid valen till
kommunfullmäktige 2018 och 2022. Försöksverksamheten ska genomföras i de kommuner som
ansöker till regeringen om detta och den ska därefter följas upp och utvärderas. Den sänkta
rösträttsåldern ska enbart gälla val till kommunfullmäktige och folkomröstningar, när det gäller val till
riksdagen är det viktigt att myndighetsåldern följs menar utredningen.

Gislaveds kommun avstyrker förslaget om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år vid
valen till kommunfullmäktige 2018 och 2022 med hänvisning till att sambandet mellan rösträttsålder
och myndighetsålder inte bör brytas.

Kap 14.8.2 Unga ska ges reella möjligheter till inflytande i kommuner och landsting/regioner

Utredningen föreslår att kommunen bör tillgodose ungas perspektiv i beslutsfattandet för att kunna
verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut.
Ett sätt att göra detta är genom inflytandeforum som ungdomsråd eller motsvarande. Det är viktigt
att dessa forum är representativa för gruppen unga i kommunen.

Förslaget skulle inte innebära någon förändring för Gislaveds kommun. Gislaveds kommun använder

för närvarande formen Open Space för att man ansett att ungdomsråden inte blir representativa.

Gislaveds kommun ställer sig positiv till förslaget om att fullmäktige bör tillförsäkra sig om att ungas

perspektiv kommer till uttryck i beslutsprocessen.

Delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning

Kap 15.7.7 Funktionshindersråd bör finnas i alla kommuner

Utredningens föreslag att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta
och framföra sina synpunkter inför beslut har också betydelse för personer med
funktionsnedsättning. Utredningen menar att kommuner och landsting/regioner bör inrätta
funktionshindersråd som ges reella möjligheter till inflytande. Fullmäktige bör också anta reglementen
för rådens funktion i den kommunala organisationen.

Gislaveds kommun har ett råd för funktionshindrade och det finns ett reglemente för rådet.

Förslaget får inga direkta ekonomiska konsekvenser och har heller inga konsekvenser för det

kommunala självstyret eller jämställdheten. Det är däremot ett viktigt förslag för jämlikheten då det

stärker ställningen för personer med funktionsnedsättning och ger dem möjlighet att ha sina

rättigheter enligt gällande lagstiftning. Gislaveds kommun ställer sig positiv till utredningens förslag
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om att kommunerna bör ha råd för samverkan med funktionshinderrörelsen och att fullmäktige bör

anta reglementen för rådens funktion i den kommunala organisationen.

Antaget av kommunfullmäktige den xx xx 2016.



  2016-03-01 
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
 

1(2) 

 
Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel 
 

Inledande bestämmelse 
1 § Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljönämndens kontroll enligt lagen 

(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel samt föreskrifter meddelade 

med stöd av lagen. 

Avgiftsskyldighet 
2 § Avgiftsskyldig är den som saluför läkemedel som omfattas av lagstiftningen. 

Avgift 
3 § Avgift enligt denna taxa tas ut som en fast årlig avgift omfattande två timmar per år. 

I den fasta avgiften ingår 

Handläggning av inspektioner, förberedelser inför och restid i samband med dessa, 

upprättande av inspektionsprotokoll och andra skrivelser samt registerhantering. 

I den fasta avgiften ingår inte 

• Inspektioner och andra kontrollinsatser som beror på att verksamhetsutövaren bryter 

mot tillstånd eller villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller har bristande egen-

kontroll. 

• Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten eller handlägg-

ning av klagomål. 

För sådan handläggning ska, förutom den fasta årsavgiften, avgift tas ut som timavgift 

genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Tim-

taxan är 850 kronor. 

För kontroll som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 

julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och andra helgdagar, gäller en 

förhöjd timavgift på 1 275 kronor. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 

har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per inspektionstillfälle), provtagning 

och kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt föredragning. 

Nedsättning av avgift 
5 § Om det finns särskilda skäl får nämnden med hänsyn till verksamhetens omfatt-

ning, kontrollbehov och övriga omständigheter sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Betalning av avgift 
6 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till bygg- och miljönämnden inom tid som 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
 

2(2) 

anges på faktura. Betalas inte avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § 

räntelagen erläggas på obetalt belopp. 

Denna taxa träder i kraft 2016-XX-XX. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-31     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §63    Dnr: BM.2011.13   206  

 

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel  

 

Ärendebeskrivning 

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till taxa för bygg- och 

miljönämndens verksamhet enligt lagen (2009:730) om handel med vissa 

receptfria läkemedel.  

 

Miljöchef Lasse Arnesson lämnar en redogörelse för taxeförslaget.  

 

Läkemedelsverket har tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel och är den myndighet som vid behov meddelar förelägganden och 

förbud. Kommunen ska kontrollera att lagen och föreskrifter följs och därefter 

rapportera brister till Läkemedelsverket. För att finansiera kontrollen behöver 

en fast årlig avgift tas ut på samma sätt som inom livsmedels- och 

miljöskyddsområdena.   

 

I Gislaveds kommun finns drygt 20 försäljningsställen för receptfria läkemedel. 

Enligt antagen tillsynsplan för miljöenhetens arbete, ska dessa butiker besökas 

under 2016.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2016-03-17 - Bmau §46 

Tjänsteskrivelse 

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel.  

 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda taxa för bygg- och 

miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel.  

 

att fastställa timavgiften till 850 kronor per timme i taxan. 

 

att bygg- och miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att 

justera fastställd timtaxa i enlighet med förändring av 

inkomstbasbeloppet.  

  

att taxan börjar gälla från den 1 augusti 2016 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-06-08 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §196 Dnr: KS.2016.75

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har den 31 mars 2016 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, att fastställa timavgiften
till 850 kronor per timme i taxan, att bygg- och miljönämnden för varje
kalenderår (avgiftsår) får besluta att justera fastställd timtaxa i enlighet med
förändring av inkomstbasbeloppet, samt att taxan börjar gälla från den
1 augusti 2016.

Läkemedelsverket har tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel och är den myndighet som vid behov meddelar förelägganden och
förbud. Kommunen ska kontrollera att lagen och föreskrifter följs och därefter
rapportera brister till Läkemedelsverket. För att finansiera kontrollen behöver
en fast årlig avgift tas ut på samma sätt som inom livsmedels- och
miljöskyddsområdena.

I Gislaveds kommun finns drygt 20 försäljningsställen för receptfria läkemedel.
Enligt antagen tillsynsplan för miljöenhetens arbete, ska dessa butiker besökas
under 2016.

Beslutsunderlag
Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel
Bygg- och miljönämnden den 31 mars 2016, § 63
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2016
Kommunstyrelsen den 25 maj 2016, § 178

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel,

att fastställa timavgiften till 850 kronor per timme i taxan,

att bygg- och miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att
justera fastställd timtaxa i enlighet med förändring av
inkomstbasbeloppet, samt

att taxan börjar gälla från den 1 augusti 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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NYTTJANDERÄTTSAVTAL 

Upplåtare Gislaveds kommun, 332 80 GISLA VED 
nedan kallad Kommunen 

Nyttjanderättshavare Gislaved-Västbo Brukshundklubb _ 
Hovslagargatan 20 

Tidigare avtal 

332 35 GISLA VED 
nedan kallad Brukshundklubben 

Mellan Kommunen och Brukshundklubben har tidigare funnits 
avtal, tecknat 1980-06-27, om lägenhetsarrende på Mossarp 1:31 
avseende ett markområde om ca 1,6 ha, samt ett tillägg, tecknat 1989-12-
19, om utvidgning om ca 1500 m2 på Henja 1:70. Avtalen har sagts upp 
med anledning av ombyggnad av väg 27. Klubblokalen har flyttats till sin 
nuvarande plats. 

Brukshundklubben förklarar sig härmed nöjd vad gäller den utförda 
flytten av klubblokalen inklusive iordningställandet av 
nyttjanderättsområdet. Garantibesiktning av utförda arbeten förutsätts 
ske. 

Upplåtet område § 1 

Ändamål 

Upplåtelsetid 

Ett markområde om sammanlagt ca 2,4 ha av fastigheterna Henja 1:70 
och Mossarp 1 :31. 
Området framgår av karta som hör till detta nyttjanderättsavtal. 

§2 
Området får användas för Brukshundklubbens ordinarie verksamhet. På 
området har Brukshundklubben även sin klubblokal med tillhörande två 
förrådsbyggnader. 

På nyttjanderättsområdet, vid parkeringen, finns två belysningsstolpar 
inklusive armatur vilka är kopplade till, och tillhör det allmänna 
gatubelysningsnätet. 

Innan Brukshundklubben tillför byggnader utöver de befintliga skall först 
samråd ske med Kommunen. Brukshundklubben svarar för att ansöka om och 
bekosta erforderliga tillstånd vid eventuell tillbyggnad eller nybyggnad. 

På området får inte bedrivas verksamhet som strider mot det angivna 
ändamålet. 

§3 
Upplåtelsen gäller för en tid av tjugofem (25) år räknat från tillträdes
dagen, som är 2016-08-01. Upplåtelsetiden förlängs med fem (5) år i 



Ersättning 

Förbud mot upplå
telse i andra hand 

Förbud mot 
överlåtelse 

Områdets skick 

Ledningsdragning 

Avgifter 

VA 

Återtagande 

2(3) 
sänder, om uppsägning ej sker senast ett (l) år före den löpande 
upplåtelsetidens slut. 

§4 
Någon ersättning för upplåtelsen skall ej utgå. 

§5 
Utan Kommunens skriftliga medgivande får Brukshundklubben 
inte upplåta nyttjanderätt till området eller del av detta. 

§6 
Brukshundklubben får inte överlåta nyttjanderätten eller eljest sätta 
annan i sitt ställe utan skriftligt medgivande från Kommunen. 

Vid eventuell ombildning av Brukshundklubben eller byte av organisation 
skall Brukshundklubben meddela Kommunen och nytt avtal skall upprättas. 

§7 
Området upplåtes i det skick det befinns på tillträdesdagen. 
Brukshundklubben äger rätt att i övrigt iordningställa det disponerade 
området så att det kan användas för avsett ändamåL 
Brukshundklubben är skyldig att alltid hålla området i vårdat skick. 

I det fall Brukshundklubben önskar fålla träd på området som försvårar 
områdets användning skall samråd först ske med Kommunen. Träden utgör 
Kommunens egendom. 

Vid avtalets upphörande skall Brukshundklubben återlämna området i 
ett avstädat skick, d v s byggnader och anläggningar skall vara borttagna. 

§8 
Brukshundklubben medger att Kommunen eller annan, som därtill har 
dennes tillstånd, får framdraga och vidmakthålla ledningar i eller över om
rådet där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för Brukshundklubben. 
Brukshundklubben är skyldig att utan ersättning tåla det intrång, som 
föranleds av anläggandet och nyttjandet, men är berättigad till ersättning 
för direkta skador i övrigt. 

§9 
Brukshundklubben skall svara för alla abonnemangs- och 
bruknings avgifter för va, el, tele och sophämtning m.m. som är 
hänförliga till nyttjanderättsområdet. 

§ 10 

Brukshundklubbens klubblokal är ansluten till kommunalt VA. 

§11 
Kommunen äger rätt att återtaga området före upplåtelsetidens utgång om 



detta avtal ej följs eller om Brukshundklubben upphör med sin verksam
het eller ej nyttjar området eller om Kommunen behöver marken till annat 
ändamål. Kommunen skall i den mån det är möjligt hitta ersättningsmark 
till Brukshundklubben. 

Inskrivningsiörbud § 12 
Detta avtal får inte inskrivas utan Kommunens medgivande. 

Ansvar § 13 
Brukshundklubben svarar ensam för skadeståndsanspråk eller andra klagomål 
från tredje man som kan förorsakas av olyckshändelser eller brist-
fällig skötsel av området. Brukshundklubben ansvarar även för eventuella 
myndighetstillstånd som kan erfordras för verksamheten. 

Föreningens styrelse § 14 
Det åligger Brukshundklubben att fortlöpande hålla Kommunen 
(mark- och exploateringsenheten) informerad om ändringar i 
styrelse och stadgar. 

Avträdesersättning § 15 

Hänvisning till 
jordabalken 

Villkor 

Brukshundklubben äger ej rätt till avträdesersättning eller annan 
kompensation när nyttjanderätten upphör. 
Undantag är om uppsägning av detta avtal sker p g a att 
Kommunen behöver tillträde till marken för annat ändamål. 

För rätt till avträdesersättning krävs 
att investeringarna har godkänts av Fritidsnämnden i Gislaveds 
kommun samt 
att Brukshundklubben kan tänka sig att bedriva samma verk -
samhet i samma omfattning på annan plats. 
Avträdesersättningen baseras då på en värdering och en 
överenskommelse mellan Brukshundklubben och Kommunen. 

§ 16 
I övrigt gäller vad som i 7 kap jordabalken (J B) eller eljest i lag stadgas om 
nyttj anderätt. 

§ 17 
Detta avtal förutsätter ett godkännande av kommunfullmäktige genom 
beslut som vinner laga kraft. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

Gislaved den 2016 Gislaved den 2016 

För Gislaveds kommun För Gislaved-Västbo Brukshundklubb 

Kommunens firmatecknare 



Nyttjanderättsavtal 
Gislaved-Västbo Brukshundklubb 
Gislaved 

M GISLAVEDS 
m KOMMUN 

Henja 1 :70 

Arrende nr: 57 

Fastigheter: Del av Henja 1 :70 och 
Mossarp 1 :31 

Areal: -- 2,4 ha 

\ 

Mossarp 1 :31 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-06-08 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §195 Dnr: KS.2016.100

Nyttjanderättsavtal gällande del av Henja 1:70, Mossarp 1:31, Henja i
Gislaved

Ärendebeskrivning
Mellan kommunen och Gislaved-Västbo Brukshundsklubb har det sedan 1980
funnits ett markavtal. I samband med utbyggnaden av förbifart 27 sades avtalet
upp och klubblokalen flyttades till sin nuvarande plats. Därför behöver ett nytt
nyttjanderättsavtal skrivas.

Förslag till nyttjanderättsavtal följer den antagna mallen för nyttjanderättsavtal
för föreningar. Avtalet gäller i 25 år och området är 2,4 ha. I samband med
undertecknande av avtalet förklarar sig klubben nöjd vad gäller den utförda
flytten av klubblokalen inklusive iordningställande av nyttjanderättsområdet.

Beslutsunderlag
Förslag till nyttjanderättsavtal
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2016
Kommunstyrelsen den 25 maj 2016, § 177

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Agneta Karlsson (M), Tommy
Stensson (M), Anders Gustafsson (SD) och Leif Andersson (-).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat nyttjanderättsavtal med Gislaved-Västbo
Brukshundklubb, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna avtalet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige





20/6-05-/3 

Parter 

Bakgrund 

BYTESAVTAL 

Gislaveds kommun (212000-0514) 

33280 GISLAVED 

Nedan kallad Kommunen 

Activa förvaltning l 

Box 68 

333 21 Smålandsstenar 

Nedan kallad Activa 

1(5) 

Bröderna Kristen gemenskap har önskemål om att utveckla sin 

verksamhet inom Östra Industriområdet i Smålandstenar. Dels då de 

idag bedömer att lokalen är för liten och möjligheten till parkering 

begränsad så har de ställt frågan till kommunen om ytterligare förvärv 

av mark i området. Då området i fördjupad översiktsplan för 

Smålandsstenar är utpekat som område för verksamheter så har 

parterna istället tittat på möjligheten kring en omlokalisering med ett 

tillhörande markbyte. Den nya platsen i norra delen av 

Smålandsstenar innebär också att det bredvid samlingslokalen går att 

iordningställa begravningsplats om den nya detaljplanen så tillåter. 

Bytesobjel<t m.m. § 1 
Activa äger idag fastigheterna Åtterås 2:22 och 2:24 i Gislaveds 

kommun medan kommunen äger fastigheten Villstads-Haghult I: 16 i 

Gislaveds kommun. 

Kommunen erhåller fastigheterna Åtterås 2:22 och 2:24 av Activa 

och Activa erhåller ca 23 000 m2 för en köpeskilling om 54kr/m2 av 

Villstads-Haghult I: 16. Parterna är medvetna om att den angivna 

arealen är preliminär och kommer att fastställas vid 

lantmäteriförrättning. Parterna är också medvetna om att det 

markområde av Villstads-Hagshult I: 16 som Activa erhåller vid 

lantmäteriförrättningen avses att delas upp i två nybildade fastigheter 

varav det på den ena om ca 3 000 m2 avses att anläggas en 

begravningsplats och det på den andra om ca 20 000 m2 avses att 

byggas en samlingslokal. Activa äger efter eget val en rätt att i 



Tillträde, 
hyresavtal 

Ersättning i 
pengar får 
markbyte 

samband med lantmäteriförrättningen transportera/överlåta 
en eller någon av de nybildade fastigheterna till annan juridisk 
person. 

2 (5) 

Berörda fastigheter och fastighetsområden framgår av karta som hör 
till avtalet. 

§ 2 
By tes objekten får tillträdas av respektive part så snart beslut från 
kommunfullmäktige att godkänna detta avtal vunnit laga kraft. 
Preliminär tillträdesdag är I augusti 20 I 6. Formellt tillträde till 
markområdena kan ske först då fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga 
kraft och beslutad ersättning erlagts. 

Beträffande Ätterås 2:22 och 2:24 skall Activa äga rätt att efter eget 
val hyra fastigheterna inklusive byggnad under en övergångsperiod 
efter det att Kommunen tillträtt. Särskirt hyresavtal skall I så fall 
upprättas. 

Vid ett hyresförhållande skall Activa svara för de löpande 
kostnaderna avseende förvaltningen av byggnaden på Ätterås 2:22 
och 2:24. Dessutom skall Kommunen debitera en hyra om i ett för 
allt ETTUSEN (I 000) kr per månad. Dessa hyresvillkor gäller fram 
till 18 månader efter att detaljplan för det tillträdande markområdet 
på Villstads-Haghult I: 16 vunnit laga kraft. Därefter äger Activa en 
rätt att efter eget val hyra fastigheterna inklusive byggnaden fram till 
dess att den nya samlingslokalen är färdigställd och i så fall skall 
särskild hyresförhandling ske med inriktningen att marknadshyra ska 
utgå. Så länge som Activa vill hyra byggnaden har kommunen ingen 
rätt att påbörja rivningen av byggnaden. 

Då kommunen avser att riva byggnaden inom Ätterås 2:22 så äger 
Activa rätt ta bort inventarier i byggnaden under förutsättning att 
rivningslov inte krävs. I det fall rivningslov krävs så måste Activa 
ansöka om och bekosta detta. Rivningslov måste beviljas innan dess 
att arbetena påbörjas. 

§ 3 
Kommunen skall till Activa erlägga en preliminär ersättning om 
SEXMILJONERETTHUNDRAFEMTIOÄTTATUSEN (6 158000) kr 



Kvittering 

1 (5) 

för att kompensera skillnad i värde på bytesobjekten. Slutlig 
ersättning kommer fastställas så snart uppgift erhållits från 
lantmäteriet angående storleken på markområden inom Vi IIstads
Haghult I: 16. 

Den preliminära ersättningen skall erläggas kontant den dag 
kommunen tillträder Åtterås 2:22 och 2:24 och resterande del innan 
dess lantmäteriförrättningen avslutas. 

§ 4 
Så snart byteslikviden erlagts skall särskilt by tes brev utväxlas mellan 
parterna. 

Lagfart, § S 
fastighetsbildning Bytet fullföljs genom fastighetsbildning och ansökan om lagfart. Såsom 

nämnts ovan under punkten I i detta bytesavtal äger Activa en rätt 
att efter eget val i samband med lantmäteriförrättningen eller 
därefter transportera/överlåta de nybildade fastigheterna eller någon 
av de nybildade fastigheterna till annan juridisk person. Varje part 
betalar motsvarande kostnader som är förenade med sitt förvärv. 

Detaljplan 

Kommunen inger ansökan om lantmäteriförrättning för 
genomförande av fastighetsbildning enligt intentionerna i detta avtal 
och kommande detaljplaneläggning. 

Arealer som fastställs vid förrättningen skall anses som gällande för 
detta avtal. 

§6 
Det område som kommunen överlåter är inte detaljplanelagt. 
Kommunen skall omedelbart beställa detaljplaneläggning för 
centrumändamål och ändamål begravningsplats när beslut om att 
godkänna detta avtal tagits av kommunfullmäktige. Begravningsplatsen 
utformas på sådant sätt så att en egen utfart tillskapas. Kommunen 
bekostar detaljplanen och erforderliga undersökningar som 
exempelvis arkeologi, geotekniska undersökningar, trafikutredningar. 
Kommunens ansvar för undersökning av arkeologi innebär även 
eventuella utgrävningar. För det fallet att lagakraftvunnen detaljplan 
inte medför att Activa (eller till vilken Activa transporteratlöverlåtit 
fastigheterna eller någon av fastigheterna) har möjlighet att uppföra 
samlingslokal och anlägga begravningsplats äger Activa (eller till vilken 



Bytesobjektens 
skick 

VA 

Activa transporterat/överlåtit fastigheterna eller någon av 

fastigheterna) en rätt att efter eget val begära återgång av 

avtalet. 

§ 7 

4 (5) 

Parterna är medvetna om sin upplysnings- respektive 

undersökningsplikt. Parterna har beretts möjlighet att noga besiktiga 

bytesobjekten och förklarar sig härmed godtaga skicket samt avstår 

med bindande verkan från alla anspråk mot varandra på grund av fel 

eller brister. Byteslikviden har bestämts med hänsyn till detta och 

parterna är införstådda med att detta villkor innebär en friskrivning 

från ansvar avseende "dolda fel", enligt jordabalken 4 kap. 19 §. 

Växande skog ingår på markområdet som överförs från kommunen 

till Activa. 

§8 
Fastigheterna Åtterås 2:22 och 2:24 är idag försedd med kommunalt 

vatten och avlopp. 

Vad gäller det andra markområdet inom Villstads-Haghult I: 16, som 

ska tillträdas av Activa, skall anslutning av vatten och spillvatten ske 

till det kommunala VA-nätet. Avgift erläggs av Activa enligt gällande 

VA-taXa. Kommunen anvisar förbindelsepunkter för VA-anslutning på 

nybyggnadskarta. Anläggningsavgift erläggs av exploatören i samband 

med fastighetsbildningen vid den tidpunkten gällande VA-taxa. 

Utgifterlinkomster § 9 
Skatt, ränta och annan utgift för bytesobjekten som belöper på tiden 

före tillträdesdagen skall betalas av avträdande part, och för tiden 

därefter av tillträdande part. Motsvarande gäller för eventuell inkomst 

av bytesobjekten. Vad gäller befintliga lokaler på Åtterås 2:22 och 

2:24, vilka Activa enligt § 2 har rätt att hyra, gäller att Activa även har 

rätt till eventuella hyresintäkter vid andrahandsuthyrning. 

Försäkring § 10 
Parterna står faran för att fastigheterna av våda skadas eller 

försämras före den avtalade tillträdesdagen. 



Jakt 

Respektive part garanterar att fastigheterna intill 

tillträdesdagen är försäkrade. Inträffar ersättningsgill skada 

S (5) 

före tillträdesdagen skall avtalet stå fast. Försäkringsersättningen 

tillkommer tillträdande part. 

§II 
Den mark som kommunen överlåter är idag upplåten med jakträtt 

men detta avtal kommer sägas upp samband med 

detaljplaneläggningen. Kommunen garanterar att jakträtten har 

upphört senast i samband med att lantmäteriförrättningen vinner laga 

kraft. 

Inteckningar § 12 

Markområdena överlåts fritt från penninginteckningar. 

Myndigheter m.m § 13 

Tvist 

Villkor 

Parterna är ansvariga att på respektive tillträdande markområde 

utverka och bekosta alla erforderliga tillstånd hos statliga och 

kommunala myndigheter. 

§ 14 
Tvist rörande tolkningen av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 

§ 15 
Detta bytesavtal gäller under förutsättning 

att Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun godkänner upprättat 

bytesavtal genom lagakraftvunnet beslut, samt 

att fastighetsbildning, enligt § 5, också vinner laga kraft, samt 

att upprättat förslag till detaljplan för del av Villstads-Haghult I: 16 

antas av kommunfullmäktige före 2017-08-30 och att förslaget till 

detaljplan även vinner laga kraft, samt 

att Activa förvaltning (eller till vilken Activa transporterat/överlåtit 

fastigheterna eller någon av fastigheterna) erhåller byggnadslov för 

samlingslokal i huvudsak i överenstämmelse med bifogad ritning, 

Bilaga 2. Activa (eller till vilken Activa transporterat/överlåtit 

fastigheterna eller någon av fastigheterna) skall äga rätt att i 



förhållande tl\l ritningen i bilaga 2 göra justeringar i 

byggnadens inre utseende samt även justeringar i byggnadens 

6 (5) 

yttre utseende som inte förändrar byggnadens karaktär. Activa (eller 

till vilken Activa transporterat/överlåtit fastigheterna eller någon av 

fastigheterna) måste söka bygglov för samlingslokalen inom 4 
månader efter det att förslaget till detaljplan vunnit laga kraft, samt 

att Activa (eller till vilken Activa transporterat/överlåtit fastigheterna 

eller någon av fastigheterna) erhåller byggnadslov för 

begravningsplats. Activa (eller till vilken Activa transporterat/överlåtit 

fastigheterna eller någon av fastigheterna) måste söka bygglov för 

begravningsplats inom 4 månader efter det att förslaget till detaljplan 

vunnit laga kraft 

För det fallet att några av villkoren ovan inte uppfylls till fullo skall 

parterna föra en konstruktiv dialog I syfte att nå en alternativ 

överenskommelse. Först om parterna trots diskussioner inte kunnat 

enas om en alternativ överenskommelse kan det bli aktuellt med en 

återgång av avtalet. 

Vid ev. återgång av avtalet skall erlagd byteslikvid återbetalas. Någon 

ränta eller annan kompensation skall ej utgå. 

Antal exemplar § 16 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar. varav parterna 

tagit var sitt. 

Gislaved den 2016 

För Gislaveds kommun 

Niclas Palmgren 

14011" ii uRIt)'pel&8RB El d_Råe 

l<OMMVtVFVLL H.4J<TIGff 
ORDFöRfliVOf 

Ovanstdende namnteckning bevittnas 

Sm61andsstenar den 2016 
För Activa förvaltning 

J(' 

.. ~.~ ...... ~:::::.:-................ .. 
Werner Ake;;yn 

~ .. ~!.. .................. . 
Johannes Malmström 

Ovanstdende namnteckningar bevittnas 



Bilaga I Kartor 

Markerat område som överförs till Activia, del av ViIIstads-Haghult I: 16 

R SAMLINGSLOKAL 

( C) SAMLINGSLOKAL 

ca 2O.000m' 

7 (5) 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-06-08 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §194 Dnr: KS.2015.246

Markbytesavtal gällande Åtterås 2:22, 2:24 och del av Villstads-
Haghult 1:16

Ärendebeskrivning
Bröderna Kristen Gemenskap har önskemål om att utveckla sin verksamhet
inom Östra Industriområdet i Smålandstenar. Eftersom de bedömer att lokalen
är för liten och möjligheten till parkering är begränsad har de ställt frågan till
kommunen om ytterligare förvärv av mark i området. Då området i fördjupad
översiktsplan för Smålandsstenar är utpekat som område för verksamheter så
har parterna istället tittat på möjligheten kring en omlokalisering med ett
tillhörande markbyte.

Upprättat förlag till bytesavtal innebär att kommunen erhåller fastigheterna
Åtterås 2:22 och 2:24 inom Östra industriområdet och Bröderna Kristen
Gemenskap erhåller 23 000 m2 av Villstads Haghult 1:17, norr om
Smålandsstenar, som kommer att detaljplaneläggas för centrumändamål och
begravningsplats. För att avgöra byteslikvidens storlek köper Bröderna Kristen
Gemenskap genom deras fastighetsbolag tomten del av Villstads Haghult 1:17
för gällande tomtpris 54 kr/m2. För att avgöra värdet på fastigheterna Åtterås
2:22 och 2:24 har kommunen beställt en värdering. Efter förhandling slutade
preliminär ersättning som kommunen erlägger till Bröderna Kristen
Gemenskap på 6 158 000 kr. Slutlig ersättning kommer att fastställas så snart
fastighetsbildningen avslutats.

Bytesavtalet förutsätter att avtalet godkänns av kommunfullmäktige, att
fastighetsbildning kan genomföras, att detaljplanen antas innan den 31 augusti
2017, samt att bygglov beviljas för samlingslokal och begravningsplats inom del
av Villstads-Haghult 1:16.

Beslutsunderlag
Markbytesavtal daterat 16 maj 2016 inkl bilaga 2
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2016
Kommunstyrelsen den 25 maj 2016, § 176

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Lennart
Kastberg (KD): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till bygg- och miljönämnden att detaljplanelägga del av Villstads-
Haghult 1:16 enligt intentionerna i bytesavtalet under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat bytesavtal daterat
den 16 maj 2016.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till bytesavtal daterat 16 maj 2016, samt



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-06-08 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 194 (forts.)

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna bytesavtal
och erfoderliga köpehandlingar.

Protokollsanteckning
Anders Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet utan återkommer när ärendet
behandlas i kommunfullmäktige den 20 juni 2016.

Expedieras till:
Bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktige



Översiktskarta 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2016-06-20 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

(15) Dnr: KS.2016.1

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Gislaveds Industrilokaler AB

Protokoll från bolagsstämma 2016-03-07

Gisletorp Lokaler AB
Bolagsordning, daterad 2016-01-28

Förvaltningsrätten i Jönköping
Dom angående överklagat beslut, kf 2015-11-19 § 165
Dom angående överklagat beslut, kf 2015-11-19 § 165 och § 170



GISLAVED 
INDUSTRILOKALER 

Protokoll fört vid bolagsstämma med Gislaved Industrilokaler AB 
tisdagen den 7 mars 2016. 

Närvarande 

§ 1 

Beslutande 
Ylva Samuelsson 
representerar Gislaveds kommuns 11.000 aktier 

Övriga 
Mikael Fröler VD 

Mikael Fröler öppnar bolagsstämman och hälsar välkommen. 

§2 

Mikael Fröler utses till ordförande och sekreterare vid dagens förhandlingar. 

§ 3 

Ylva Samuelsson kommer enligt beslut av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun att 
representera samtliga aktier i bolaget. Justering av röstlängden kan anstå till eventuell 
votering. 

§4 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ylva Samuelsson. 

§5 

Den föreslagna dagordningen godkänns. 

§6 

Stämman förklarar att den blivit behörigen sammankallad. 

1 



GISLAVEDS 
INDUSTRILOKALER 

§7 

Styrelsens har beslutat att föreslå bolagsstämman att ändra § 1 i bolagsordningen 
avseende bolagets firma till Gisletorp Lokaler AB. 
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun beslöt 2016-01-28 att godkänna ändringen i 
bolagsordning för Aktiebolaget Gislaveds Industrilokaler, vilket innebär att bolagets 
firma ska vara Gisletorp Lokaler AB. 
Gislaveds kommunhar också i samband med fusionen med A-ringen AB, 2015-08-27, 
beslutat om ändringar i bolagsordningen som innebär att föremålet för bolaget 
kompletterats med att äga, förvalta, utveckla och driva motorbana. 
Ä ven bolagets ändamål har kompletterats med anledning av motorbanan och slutligen 
har §§ 6 och 7 förändrats avseende aktiekapitalet och antalet aktier 

Stämman beslutar 

att anta bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB dat 2016-01-28 

§ 8 

Mikael Fröler förklarar bolagsstämman avslutad. 

Vid protokollet 

Mikael Fröler 

2 



Bolagsordning för 
Gisletorp Lokaler Aktiebolag 

2016-01-28 

Bolagsordning 

§ I Firma 
Bolagets firma är Gisletorp Lokaler AB. 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län. 

§ 3 Verksamhetsfdremål 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och 
sälja, äga och förvalta fastigheter och lokaler för industri, hantverk, handel och andra 
servicenäringar och för offentliga behov samt att äga, förvalta, utveckla och driva motorbana. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och 
likställighetsprinciper på affårsmässig grund främja försörjningen av lokaler för industri och 
hantverk, servicenäringar och offentliga behov inom Gislaveds kommun. 

Bolaget har vidare syftet att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-, likställighets
och självkostnadsprinciper främja en aktiv fritid genom att ge förutsättningar för verksamhet 
med anknytning till motorbana och därmed sammanhängande verksamhet. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun. 

§ S Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 450000 kronor och högst I 800000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 4 500 aktier och högst 18 000 aktier. 



§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem 
suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en 
revisorssuppleant. 
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ I O Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. 

§ I I Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med 
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman 
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman. 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

I. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll; 

5. Godkännande av dagordning; 

6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor 

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport; 

9. Frågestund; 

10. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

I I. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter; 

12. Val av revisor och revisorssuppleant; 



13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och 
vice ordförande samt lekmannarevisor; 

14. Fastställande av företagspolicy och ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om; 
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste två 
räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten 

• Ram för upptagande av krediter 

• Ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 

• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 

§ I S Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 16 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 17 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 18 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun. 

Antagen av kommunfullmäktige den 27 augusti 2015, § 106 för AB Gislaveds Industrilokaler 
anpassad efter planerad fusion med A-Ringen AB. 
Fusionsbeslut från Bolagsverket den 21 januari 2016 och namnändring beslutad av 
kommunfullmäktige den 28 januari 2016, § 18. 
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KLAGANDE 
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Meddelad i 
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Karin Alm Timmermann, 1- ' 
Röpplinge Skatekull 
33021 Reftele 

MOTPART 
Gislaveds kommun 
33280 Gislaved 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

Mål nr 
5769-15 

G/SLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

2016 -06- 1 O 
Dnr 

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommuns beslut 2015-11-19, § 165 

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991 :900), KL 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 19 november 2015 - § 165, 

Revidering av Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020 -

beslutat att, med vissa för målet betydelselösa undantag, anta revidering av 

rubricerat styrdokument daterad den 4 november 2015. Därvid har kom

munfullmäktige, såvitt i målet är av intresse, avslagit framställt yrkande om 

att Nyckelpigans förskola ska vara kvar i nuvarande lokaler. 

YRKANDEN M.M. 

Karin Alm Timmermann yrkar att det överklagade beslutet ska upphävas 

och anför bl.a. följande. Beslutet är inte taget utifrån ett barnperspektiv där 

barnens bästa sätts i fokus. Nyckelpigan är en väl fungerande förskola med 

Dok.Id 197097 
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fantastiska förutsättningar för alla barn, även de med speciella behov, vilket 

Skattkistan inte har. Dessutom bör ventilationen kontrolleras innan man 

placerarar så många barn i Skattkistans lokaler. Det är inte heller troligt att 

förväntade besparingar kommer att realiseras. 

Gislaveds kommun anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. föl

jande. Det saknas förutsättningar för att upphäva det överklagade beslutet 

enligt någon av de grunder som anges i 10 kap. 8 § KL. Kommunen kom

mer även fortsättningsvis att kunna erbjuda likvärdiga möjligheter till för

skoleverksamhet i Reftele. 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Gällande regler 

Enligt 10 kap. 1 § KL har varje medlem aven kommun rätt att ta laglighet

en av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltnings

rätten. Av 10 kap. 3 § KL framgår dock att bestämmelserna i 10 kap. KL 

inte gäller om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser 

om överklagande. I 10 kap. 4 § KL anges att klaganden ska ange de om

ständigheter som han stöder sitt överklagande på. Av 10 kap. 10 § KL fram

går att förvaltningsrätten vid prövningen av överklagandet inte får beakta 

andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före klago

tidens utgång. 

Enligt 10 kap. 8 § första stycket KL ska ett beslut upphävas om 

1. det inte har tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning . 

, r o,: .. • !\ ; :. . ~: • I . ".~ ; o" • 
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18 kap. 12 § skollagen (2010:800) anges att hemkommunen ansvarar for att 

utbildning i forskola kommer till stånd fOr alla barn i kommunen som ska 

erbjudas fOrskola och vars vårdnadshavare önskar det. Vidare anges i 8 kap. 

15 § samma lag att ett barn ska erbjudas plats vid en fOrskoleenhet så nära 

barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnads

havares önskemål. 

I relevanta lagmotiv anges bl.a. fOljande. Paragrafen motsvarar i sak 2 a kap. 

8 § i 1985 års skollag (se prop. 1997/98:6 s. 83 och prop. 1993/94: 11 s. 47). 

I denna paragraf anges inte uttryckligen att kommunen vid erbjudande av 

plats rar beakta vad som krävs for att effektivt utnyttja lokaler och andra 

resurser. Någon saklig ändring är dock inte avsedd. Kommunen rar således 

även i fortsättningen vid erbjudande av plats vid en fOrskoleenhet beakta 

vad som krävs fOr ett effektivt resursutnyttjande (prop. 2009/10:165 s. 715). 

Förvaltningsrättens bedömning 

Förvaltningsrätten kan inte pröva det överklagade beslutets lämplighet utan 

endast dess laglighet. Vidare gäller att forvaltningsrätten inte kan sätta något 

annat beslut i det överklagade beslutets ställe utan endast upphäva beslutet 

om någon av de fOrutsättningar som anges i 10 kap. 8 § KL är uppfyllda. 

Enligt relevant lagstiftning är kommunen visserligen ansvarig for att utbild

ning i fOrskola kommer till stånd. Kommunen har dock relativt stor frihet att 

bestämma hur fOrskoleverksamheten ska organiseras. Mot bakgrund härav 

finner forvaltningsrätten att Karin Alm Timmermann inte mot kommunens 

bestridande formått göra sannolikt att det finns grund for att upphäva det 

överklagade beslutet enligt någon av de grunder som anges i 10 kap. 8 § 

KL. Överklagandet ska därfor avslås. 

Sida 3 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1 D) 

~~I'~ 
Susanne Karlberg 

I avgörandet har även deltagit de särskilda ledamöterna Håkan Bredin och 

Göran Oskarsson. 

Föredragande har varit UlfNordberg. 

Sida 4 
5769-15 



lA 

~~ I SVERIGES DOMSTOLAR 
Bilaga 

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam
marrätten fordras att prövningstillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till, 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till, 

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/ organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet - och om 
de fortfarande är aktuella - behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet. 

www.domstol.se 
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ÖVERKLAGADE BESLUT 

Mål nr 
6038-15 

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommuns beslut 2015-11-19, § 165 och 
170 

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991 :900), KL 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

ÖVERKLAGADE BESLUT 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 19 november 2015 - § 165, 

Revidering av Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020 -

beslutat att, med vissa för målet betydelselösa undantag, anta revidering av 

rubricerat styrdokument daterad den 4 november 20150 Därvid har kom

munfullmäktige, såvitt i målet är av intresse, avslagit framställt yrkande om 

att Östergården ska vara kvar. 

Kommunfullmäktige har även vid sammanträdet den 19 november 2015 - § 

170 Utblick 2017-2020 för kommunen som helhet - beslutat att anta det 

rubricerade dokumentet som är daterat den 4 november 2015. Därvid anges i 

sammanträdesprotokollet bl.a. att det av det rubricerade dokumentet, med 

underrubrikerna Driftförändringar 2017-2020 samt Investeringar 2016-
Dok.Id 197101 
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2020, framgår de driftförändringar respektive investeringar som ska genom

föras under planeringsperioden 2017-2020. 

YRKANDEN M.M. 

Jan Jansson yrkar att de överklagade besluten ska upphävas och anför bl.a. 

följande. De överklagade besluten innebär att Äldreboendet Östergården 

läggs ned och antalet platser i äldreomsorgen i Anderstorp dras ned från 45 

till 24 platser. Beslutet påverkar också kraftigt äldreomsorgen på andra plat

ser i kommunen. Beslutet innehåller även fler indragningar och nedlägg

ningar inom kommunen. De aktuella besparingsåtgärderna förläggs enbart 

till kommundelar utanför centralorten, vilket sned fördel ar tillgängligheten 

för de kommuninvånare som är bosatta utanför densamma. Uppgifterna i 

nedanstående tabell är hämtade från kommunen och SeB. Det framgår tyd

ligt att platsen där den största neddragningen sker, redan före den beslutade 

neddragningen, har ett mindre antal platser än i övriga kommundelar. 

Sida 2 
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Antal platser i Invånare per Antal platser i Invånare per 

äldreboende plats före äldreboende plats efter 

före neddrag- neddragning efter neddrag- neddragning 

ning ning 

Gislaved, Våt- 10281 133 81 133 81 

hult, Bosebo 

Anderstorp 5253 45 117 24 219 

Hestra, Oreryd 1908 20 95 20 95 

Smålandsste- 5729 65 88 65 88 

nar, Skeppshult 

Burseryd, 2190 50 44 45 49 

Broaryd 

Reftele, As, 2836 48 59 32 89 

Kållerstad 
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Det ovan redovisade innebär att invånarna i tätorten Gislaved prioriteras 

framför övriga kommuninvånare. Beslutet strider därför mot den kommu

nala likställighetsprincipen och även mot interna styrdokument i form av 

värdegrund och vision. 

Gislaveds kommun anser att överklagandet ska avslås och anför b1.a. föl

jande. Det saknas förutsättningar för att upphäva de överklagade besluten 

enligt någon av de grunder som anges i 10 kap. 8 § KL. Besluten innebär 

inte att kommunen utesluter några kommunmedlemmar från några tjänster. 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Gällande regler 

Enligt 10 kap. 1 § KL har vatje medlem aven kommun rätt att få laglighet

en av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltnings

rätten. Av 10 kap. 3 § KL framgår dock att bestämmelserna i 10 kap. KL 

inte gäller om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser 

om överklagande. I 10 kap. 4 § KL anges att klaganden ska ange de om

ständigheter som han stöder sitt överklagande på. Av 10 kap. 10 § KL fram

går att förvaltningsrätten vid prövningen av överklagandet inte får beakta 

andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före klago

tidens utgång. 

Enligt 10 kap. 8 § första stycket KL ska ett beslut upphävas om 

1. det inte har tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

I 2 kap. 2 § KL anges att kommuner och landsting ska behandla sina med

lemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Sida 3 
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I 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001 :453), SoL, anges att socialnämnden ska 

verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver 

det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska 

inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre männi

skor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möj

ligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig 

service ska ges. 

Förvaltningsrättens bedömning 

Förvaltningsrätten kan inte pröva det överklagade beslutets lämplighet utan 

endast dess laglighet. Vidare gäller att förvaltningsrätten inte kan sätta något 

annat beslut i det överklagade beslutets ställe, utan endast upphäva beslutet 

om någon av de förutsättningar som anges i 10 kap. 8 § KL är uppfyllda. 

Enligt relevant lagstiftning är kommunen ansvarig för att inrätta särskilda 

boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 

särskilt stöd. Kommunen har dock relativt stor frihet att bestämma hur sådan 

verksamhet ska organiseras. Mot bakgrund härav finner förvaltningsrätten 

att Jan Jansson inte mot kommunens bestridande förmått göra sannolikt att 

det finns grund för att upphäva det överklagade beslutet enligt någon av de 

grunder som anges i 10 kap. 8 § KL. Överklagandet ska därför avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1 D) 

~4-
Thorbjörn Lindvall 

I avgörandet har även deltagit de särskilda ledamöterna Håkan Bredin och 

Göran Oskarsson. 

Föredragande har varit Ulf Nordberg. 

Sida 4 
6038-15 



Cl 

> 
Cl 

• I SVERIGES DOMSTOLAR 
Bilaga 

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
fårvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton; julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam
marrätten fordras att prövningstillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till, 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till, 

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/ organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet - och om 
de fortfarande är aktuella - behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet. 
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