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Beslut om utbetalning av stöd till sommarlovsaktiviteter 2016 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beslutat att ni får stöd 
för genomförande av sommarlovsaktiviteter. 

Beslut om utbetalning regleras i regeringsbeslutet S2016/00439IFST. 

Storlek på stödet 

Ni får totalt 755 628 kronor i stöd. 

Villkor som gäller för stödet 

Beslutet gäller om följande villkor uppfylls: 

• Kommunen ska med det statliga stödet erbjuda och utveckla 
sommarlovsaktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. 

• Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. 
• Pengarna ska användas för att möjliggöra för barn i åldersgruppen 6-15 

år att delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. 
• För att möjliggöra möten över sociala gränser ska ingen särskild 

behovsprövning göras för de enskilda barnen. 
• Aktiviteterna ska stimulera alla barns deltagande, främja integration och 

skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. 
• Vara utöver vad kommunen själva anslår för sommarlovs aktiviteter det 

budgetår medel rekvireras. 

Utbetalning av stödet 

Pengarna betalas ut till bankgiro 426-7225. 

Redovisning av stödet 

Ni ska senast den 1 november 2016 redovisa till MUCF hur ni har använt 
stödet. Redovisningen ska besvara följande frågor: 

• Vilka aktiviteter som genomförts och hur resultatet förhåller sig till de 
villkor som anges. 

• Hur kommunens sommarlovsaktivitet har utvidgats med hjälp av stödet 
och i den mån det är möjligt, vilken effekt sommarlovssatsningen har 



haft för barns tillgång till sommarlovs aktiviteter, särskilt för barn från 
ekonomiskt utsatta familjer. 

• Antal och könsfördelning för deltagande barn och unga 6-15 år i 
sommarlovs aktiviteterna. 

Vidare ska ni lämna en ekonomisk redovisning. A v denna redovisning ska det 
framgå vad kommunen själv anslagit för sommarlovs aktiviteter året innan 
medel rekvirerats och under det år medel rekvirerats samt om medel ska 
återbetalas och i sådant fall hur mycket. 

Redovisningen ska vara undertecknad aven kommunrevisor eller ansvarig chef. 

Rätt att kräva tillbaka stödet 

Myndigheten ska kräva tillbaka stödet om: 

• Medel inte har använts i enlighet med de villkor som anges i beslutet 
• Ni inte redovisar hela beloppet 

Övriga upplysningar 

Ni kan läsa mer om stödet på vår webbplats 

Beslutet har fattats av Ellen Gosdoum, tillförordnad chef för avdelningen för 
stöd och samverkan, efter föredragning av Mideto Feza Kalala. 

Ellen GosdoumMideto Feza Kalala 

© Copyright 2004, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfr~gor 
Box 17801, 11894 Stockholm, Sverige 
Besöksadress: Medborgarplatsen 3, Plan 11 
(T-bana Medborgarplatsen, pendelt~g Södra Station) I Hitta hit 
Telefon växel: 08-56621900, Fax: 08-56621998 
e-post: info@mucf.se, webbmaster: usred@mucf.se 
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Det är under namnet Sommarliv som Gislaveds kommun ordnar extra många aktiviteter under 
sommarlovet. Satsningen blev möjlig tack vare bidrag från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, där Gislaveds kommun fick ett bidrag på drygt 755 000 kronor. 

Samordningsuppdraget landade på kommunstyrelseförvaltningen och utvecklingsenheten som 
sammankallade en tvärsektoriell arbetsgrupp. Kommunstyrelsen är tillika styrgruppen. Arbetsgruppen 
började strukturera upp organisationen och aktiviteterna för hur sommarlovet 2016 skulle kunna se 
ut. Från mars till början av juni brainstormades det och gjordes behovskartläggningar, logotyper och 
trycksaker togs fram och olika typer av material och verktyg köptes in. 

Ett antal möten senare stod programmet klart. Marknadsföringsarbetet tog vid. 
Programmen skickades ut till skolor via barn och utbildningsförvaltningen, det annonserades via 
sociala medier, spreds på olika sätt. Allt för att hinna innan skolan slutade. 

Ambitionen har från första början, trots tidsbrist, varit att göra ett fullspäckat sommarlovsprogram 
för barn och unga i Gislaveds kommun. Med andra ord allt ifrån konserter med mello-artister, pop-up 
bibliotek och filmskola. Detta var möjligt tack vare statsbidrag. 

Det arrangerades hela 
./ '29 aktiviteter utspridd över hela sommaren, från 20 juni till 20 augusti. Allt ifrån skatekvällar till 

scout för en dag till att få prova på att rida . 
./ Det arrangerades totalt 7 st konserter utspridda runt om i kommunen med artister som Linus 

Svenning och Lisa Ajax . 
./ Det deltog allt ifrån 2 - 170 barn mellan 6-15 år på olika aktiviteter. Då är inte resterande 

familjemedlemmar medräknade i de olika aktiviteterna. Deltagarna i konserterna som var i Reftele 
respektive Öreryd drog över 500 personer. Till konserterna (4 st) i Dalenparken där besökarna 
räknades till över 1500 som mest, är det långt över förväntan . 

./ ansiktsmålningar, signering av autografer . 

./ 8 föreningssamarbeten 

./ Lånades ut 30-tal böcker via popupbiblioteket 

./ Skrevs 12 artiklar och 2 tv-inslag i lokal och nationell media. 

Förra året 2015 samt i sommar 2016 har kommunens ordinarie aktiviteter bestått av (K.U.L praktikanter 
(7 st) )Sommar-kul och sommars kola samt Semestra på bilioteket. K.U.L är utvalda praktikanter som får 
feriepraktik med lön. Sommar-kul innebär att man kan komma till en sommarfritidsgård under en vald 
period där ledare hittar på olika typer av aktiviteter tillsammans med barn mellan 7-12 år. I år bedrevs det 
arbetet iAnderstorp, Burseryd och Reftele. Sommarskola är en riktad verksamhet för de som behöver 
extra skolgång och stöd. Semestra på biblioteket 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

POSTADRESS 

Gislaveds kommun 
332 80 Gislaved 

BESÖKSADRESS 

Stortorget I 
Gislaved 

TELEFON/FAX 

0371·81000 
0371·811 51 

E-POST/WEBB 

kommunen@gislaved.se 
gislaved.se 

ORGANISATIONSNR 

212000·05 14 

GIRO 

Bankgiro 426-7225 
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Sommarliv programmet 2016 

Semestra på biblioteket 
Varle dag I lull händer del nIlgol kul pil biblIolekeli Glslaved' 
Aktiviteterna startar kl 14 och h~Her p~ I 90-120 minuter. 

1 juli 
4 Juli 

5 juli 

6 juli 
7 juli 
8 juli 
11 juli 
12 juli 
13 juli 

Lego-party frAn 6 lr 
Smycken liN bllcker 
frAn9Ar 
Evighetsblommor 
från6år 

3D-workshop frln 9 lr 
Bams.kalas frAn 6 Ar 
Luftballonger frln 9Ar 
Bokdomlno frAn 6Ar 
Knappskirp frln SAr 
Hattmakarverkstad 
frAn9Ar 

14 juli FanfIction frln 12&r 
15 luli Nyckelringskryp 

frAn 6Ar 
18 juli Oet.ktlvmysterlum 

frAn 6Ar 

19 juli 3D-workshop 
IrAn 12 Ar 

20 Juli Gör ditt oget 
Memoryspel lrln6 Ar 

21 lull Boksommartrilff 
IrAn sAr 

22 juli SlIme lrln sAr 
25 juli Mugg med egen 

design IrAn Ur 
26 luli SmyckestIllverkning 

frAn sAr 
27 lull mlnlBlobllz frln s Ar 
28 juli 3D-wordshop frAn 91r 
29 lull BlackDutPootry 

frAn 12 Ar 

FulUlndlgt pro gnrnflnn, pl 
b b IQlef.glslaved.se 

Varje tisdag och lorsdag l juW händer del ocksll nägol kul pA 
b iblIotekel i Anderslorp! Aklivttelerna startar kl.14 och h~lIer 
pä 190-120 minuter. 

5 Juli Sommarblommor 
frln sAr 

7 luli Mosaikplatta frln sAr 
12 Juli Oetektlvmyst.rlum 

frln 6Ar 
14 juli Sommarbio fran 9Ar 

19 1Uli 
21 lull 
261uli 

Utflyktsmugg frAn 6 lr 
SuperhJiltarl frAn 6 lr 
Hattmakarverkstad 
frAn 9Ar 

28 Juli Boksommartrilff 
frAn 6Ar 
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FOTBOLL. Trasten, bltIcbClll;....., 

1- 15" 
POP-UP..soKBUSS. oIbflb2"l'\d)lII l l.olnftl_ 
o"lldS;N)uni Ict'D-l ' " ra:ten 
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O'lldag:'Ol'oQ kllO · , 4 mbetg 
o-.ds';l:1~1t kf. l0 · 14 00rat}d 
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VaJ1ehd.a, ! - 10lfw 1(1-12.H-15"1413 -15 

.,Iat 
KULlUR f LANDSKAPET. -Wat:,,, d§<' 
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F6rmerlnronn ..... elutuplat.II .. 

li~ · 1··lIillCll 
UrderlO .. nwt:"..tAewala 

. ....--.. _. ..... _"-....1_ ... 

1d.11-10 tia .... · '51r 
SKATEKVÄLL. Ske'.eparkcn. $ftI1WI:!ncenar 
o..:.l'!atbi'd~.rrn.,"'dll:m'''f:Ia~''''''.lnltlv 
M~i'I.,,*I\IIdOallalO)fll 

II! l1-!O LIt.'_IS" 
SKATEKVlLL, Skeporkon. Smlbnd.lttnu 
D.at~e:u ..... M .:tel'/la lli9=bYd MtcBlOlItv 
.... ...sb, n'.nUdOg~alorl" 

Ml1-2'O tIIlHoclI'IIIIrI-1Sar 
SKATEKVÄLL och .,. tiYlJngar. 
Ska'.epcrkcn. GIII' IIndNtenU 
BJU~(lul' rmt." .::t_t p1 g/ab~.Wao_utv 
M~" n'u.lUIdOgIllloIQUI 

." . 156-15&, 
EN DAG VID HÖRS.JÖBADET. HOr!jObadet 
OnIIItkl6r:.lctt. DIM ....... 'm •.•• ICheIl .... 
~ved.J6'lOlIIIarft MmIIa,,· clMt.IDft~;btavtd..s:. 

'4.10-15 1- \51r 
PROVA PÅ LÖPNING, HOPP. KAST. Vildad 
1mng4I"W:ndGf Anll»an "*lldI;ntIotnIaI.com 

kl 930- ' ;;0 

ALMSKa.A. ~lIpIiiån. GLJ,*'tetObbwd. 
10 U1r'O .... 1~1]1'1r4.~lIrdIrJgrundema l 
hla'lIIIfItlrlJnl A.",IIan.t:)lWIIy.".,uturFbUnM: 

w'17-19 .~· 51r 

KONSERT: Linu. SVenning, 

~~~t!1"~"PPb)JgOchWkb 
IIIl~T.gtnuMdttenr.tOdl~ FrltfIrf 

H.1G-I I 3I 10.1] " 
BROARYDS SCOUTKÅR. 000 Fogen 
""!'Illa" Cua:lvMU\a~01O-DIB55 

gls5awd.stJl,on\m.lv 

E-SPORT. KuaI . .IIp1atht, aa~ C!tbwd 
~ turnemF"'1tt.adagljul 

.L1T · '9 (I - lUr 
KONSERT: U .. Aj_ .. Ore'\<b bod!:<aI> 
Go_~Qrl'itblarilenl~Albo"od\ancktl 
mI'*'9 ... aglmallCdegtnIaCdl .......... Fri~ 

~116-U e~'5lr 

KONSERT: Kalifb,lo$ftQ/MI 2&t.llvFlma 
Dl.enpafken. C3b1avc 
~r:tIll~crtI3rMbIa"""'I" PII~l1od1"""b 
~-aglnallCdt3mllledl~.Fri_' 

klI6-:!t) 1-II.ar 
KONSERT: Bori. R.w, ikbard; D.t'.M.E 
Oaenparl<eo, Oblaved 
SQlUIlI1McInItrtethdlQ"'" HopptlO'IJ l)ChaMlltt
IIIIIriIg,-ag1r.qIHd~ ... lI:odI...,....,.F""" 

kl16 R lQ , · uar 
KONSERT: hAll .... t)fbanc! Er.d.I'anc:e 
[klenporl(en , 0IIIawd 
SQ_arIMIntll1:IOrhehta .... HopptDfsl odIa",k" 
~Ta'1ma .. td~tn,.ochpldrl~, FII ... 40 

kilS-ro 8-15&1 

KONSERT: J.skob Karlberg, I&1RI'Id L.-TtIct 
Oa.enpslken. QI;Ia'led 
SO_art.Qna .. e:5t ... Ia ..... Alb),oadIoa".ktt
mS~ T.g1r1'11lMdtoiat"cdI~. f'ltentf 

14G-lf1 4-1Ur 
PROVA PÅ RIDNING, lEORl. 61<011\ HÄ61 
If--.;,. rid<kJbb. 0_ 
AllIIIIbn babergli:ridlclubbQbp~UII 

14158-IUr 

KONSERTt Mu.lo for ure. BuI"Def)d 
SOlMdllcNat IOrhet.'lta..,.. Frlenr6. 

D k · . hf E" " k essa a tlvlteter ar genomlorts utover ommunens 
redan inplanerade aktiviteter tack vare MUCF. 

~ 
Sommarkul vardagar kl.10-15 
Sommarkui ~rOppetfOr barn mellan 7 och 12 lir som Inle gär pä 
fritidshem. Man kan komma och gä när man viII, Ingen anmälan. 
Ledare finns på plats och ordnar uteaklivlleter. bolspel.lekar. 
korta utflykter, bad och Ibland en dellno mhusaktlviteter vid 
dällgtväder 

15-29 juni Anderstorp, Åsenskolan 

15-261UnI Reftele, Rönneljung 

20 junl-8 lull Burs.ryd, Bureskolan 

Pil er "formation finn I pl fac:ebook:sldan 
·Sommarkull GI,leved, komrrllO· 

Kommunens redan inplanerade aktiviteter 2016 som 
heter Sommarkul. 2016 års Sommarkul arrangerades i 
Anderstorp, Reftele och Burseryd. Sommarkul bedrevs 
även under 2015 men då i Gislaved, Reftele och 
Burseryd. Tilläggas ska också att det bedrivits 
sommarskola under både 2015 & 2016. 
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Antal deltagare på de olika aktiviteterna: 

Fotboll- Trastencup: 36 flickor & 84 pojkar 
Skatekvällarna: 3 flickor och 50 pojkar 
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Pop-up bilbliotek under 8 tillfållen runt om i kommunen: 15-20 barnltillfålle (35 flickor & 33 pojkar) 
Bad i simhallen: 10 flickor & 10 pojkar 
PysselIab: x flickor 6-10 år x flickor 11-15 år & x pojkar 6-10 år x pojkar 11-15 år 
Kultur i landskapet: x flickor & x pojkar 
En dag vid hörsjöbadet: 15 flickor och 3 pojkar 
Prova på friidrott: 10 flickor och I pojke 
Filmskola: 7 st deltagare (2 flickor & 5 pojkar) 
Konsert Linus Svenning ansiktsmålning: x flickor & x pojkar 
Prova på vara scout för en dag: 8 flickor & I pojkar 
e-sport: x flickor & x pojkar 
Konsert Lisa Ajax ansiktsmålning: x flickor & x pojkar 
Konsert Kaliffa ansiktsmålning: 400 st varav 50 % flickor & 50 % pojkar 
Konsert Boris Rene ansiktsmålning: 550 st varav 50 % flickor & 50 % pojkar 
Konsert SaRaH a ansiktsmålning: 600 st varav 50 % flickor & 50 % pojkar 
Konsert Jakob Karlberg ansiktsmålning: 350 st varav 50 % flickor & 50 % pojkar 
Prova på ridning: 19 flickor & I pojke 
Konsert music for life ansiktsmålning: 22 flickor & 38 pojkar 
Reftele sommarkalas: 170 st barn varav 40 % flickor & 60 % pojkar. 
T otalt antal deltagare i Sommarlivs aktiviteter: 2455 deltagare 

Effekter 

För att mäta effekterna av Gislaveds kommuns sommarlovsaktiviteter 2016 har dels en kvalitativ 
kartläggning gjorts men också en kvantitativ sådan. 
Intervjuer har genomförts med olika personer som finns runtom i kommunens organisation men 
också i det ideella föreningslivet. Här nedan följer ett axplock av kartläggningen. 

Intervju med bl a enhetschefen på socialförvaltningen (Carina Björk) i kommunen, och som är den 
förvaltning som finns närmast ekonomiskt utsatta familjer har uttryckt sig så här om 
sommarlovsaktiviteterna: 

"Direkt ekonomisk effekt på försörjningsstöd finns inte. Men många klienter har uttryckt en 
glädje över aktiviteterna som gav ett mervärde för dem då det var kostnadsfritt, bra 
säkerhet och barnfamiljer tyckte att det var mycket positivt". 

Från föreningarna har effekter setts både vad gäller integration, för ekonomiskt utsatta familjer men 
också för hela samhället som anser det positivt med olika typer av sommarlovsaktiviteter utspridda i 
kommunen. 

"Det som var bra med projektet Sommarliv är att vem som helst fick komma och att det var 
gratis, även för föräldrar" (Föreningen Isabergs ridklubb) 

Reftele Goif nämner: 
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" Att det skapat lite extra liv och aktivitet under sommarlovet för barn & unga - i olika delar 
av kommunen och även för de som annars kanske inte kommer iväg på nåt kul med sina 
föräldrar, t ex socialt utsatta svenskar men även för de nyanlända" 

Vidare säger Trastens IF: 

"Sommarliv har gett en ökad deltagning av många olika aktörer, detta har medfört ett mycket 
stort samhällsengagemang. Aktiviteternas mångfald har medfört att alla samhällsgrupper har 
haft valmöjligheter och i sin tur är mer deltagande". 

Ytterligare intervjuer med personer ur kulturförvaltningen, som haft operativa arbetsuppgifter under 
sommaren, nämner att de sett många olika typer av effekter av sommarens aktiviteter. 

"Samarbetet med föreningar i sommar har blivit större och bättre än förväntat. De ideella 
krafterna har bidragit till att skapa en vi-känsla i samhället/kommunen som inte funnits lika 
tydligt tidigare. Frågan är hur vi bäst tar hand om den känslan och förvaltar den till nästa 
gång? Initiativ från civilsamhället som inneburit att spontana foodtrucks tillkommit på 
konserterna som anordnats för att nämna ett exempel. Eller när kommunen behövde 
ytterligare förstärkning utav säkerhet i form av nattvandrare så ställde personer upp från 
föreningslivet och bidrog till att göra samhället tryggt och säkert. Dessa nattvandrare i 
föreningslivet har således fortsatt att nattvandra, med godkännande från kommunen, ända 
fram till skolstart vilket har varit en bonuseffekt." 

Integrationsperspektiv och effekter 

Under perioden där kulturplatån erbjöd prova på e-sport tillsammans med föreningen Nitroxy fördes 
samtal om och kring machokultur. Detta har inneburit att relationerna på området Trasten har 
stärkts och arbetet med integration kommer fortsätta under hösten bl a genom de 
välfårdspengar/integrationspengar som tillkommit av staten. En till effekt som tillkommit tack vare 
närvaron av Kulturplatån på Trasten, är en tankesmedja, sammansatt av boende på Trasten själva, där 
man debatterar olika samhällsproblem och funktioner. Man träffas numera regelbundet i 
Kulturplatåns lokaler. 

Kulturplatån genomförde även en filmskola under totalt två veckor under sommaren. Det var totalt 
sett 7 st deltagare under filmskolan. Den resulterade dock i att två stycken från filmskolan vann ett 
nationellt pris för sin film. En tydlig effekt blir att filmskola efterfrågas av fler och det blir en ordinarie 
verksamhet under Kulturplatåns paraply. 

Ett tåg hyrdes in i syfte att främja integrationen i Gislaved och framförallt under konserterna. Mellan 
olika bostadsområden transporterades människor i syfte att bryta igenom barriärer. Tågets succe har 
till och med resulterat i en stor efterfrågan från förskolor runt om i kommunen som vill nyttja det till 
sina yngre barn. 
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Konserterna 
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I samband med konserterna som varit totalt 7 st under sommaren varav 3 st i något mindre orter i 
kommunen såsom Öreryd, Reftele och Burseryd har det resulterat i ett tydligt åldersintegrerat 
evenemang. Hembygdsföreningar som deltagit och hjälpt till med både fikaförsäljning och mat men 
också visningar, till framförallt yngre barn, som varit nyfikna på den lokala hembygdsgården. 

Enligt de 100 enkäter som delades ut sporadiskt till publiken under konserterna är utlåtandet 
enhälligt. 100 % ställer sig positiva till konserterna under sommaren. Det enda negativa var enligt 
enkäterna för långa köer till bl a signeringen. 

Under de fyra konserter som var centralt i Dalenparken i Gislaved så är effekten av integration tydlig 
enligt föreningen Film och Foto. 

"Det blev mer än vi hade väntat oss. Jag är glad att det blev en sådan succe, säger Eryan Meza 
Howes. Under Sommarliv fick vi med oss väldigt många nyanlända och nu vill vi hjälpa dem 
att integreras i samhället". 

Redan nu är siktet inställt på nästa projekt. I slutet av augusti lämnade föreningen in sin ansökan till 
kommunen om att ta del av de statliga flyktingmiljonerna som avsatts för föreningar och 
organisationer. 

Föreningssamarbeten 
Enligt uppföljning med 4 av 8 föreningar är majoriteten positiva till satsningen och Gislaveds kommun 
har fått indikationer och signaler på att fler föreningar vill delta vid nästa tillfälle. 
Konstruktiv kritik i form av bättre kommunikation och marknadsföring från kommunens sida har 
framkommit och är något som kan bli bättre till en ev fortsättning av Sommarliv 2017. 
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Sociala medier & media 
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Det har varit ett stort intresse från medias håll att rapportera om satsningarna i Gislaveds kommun 
gällande sommarlovsaktiviteterna. 
Under dessa perioder har de lokala medierna producerat ett antal artiklar och responsen på sociala 
medier har varit mycket positiv och fått spridning långt utanför kommungränsen. 

II maj artikel Västboandan. 
I juni artikel samt tv-inslag Värnamo Nyheter. 
6 juni artikel Värnamo Nyheter. 
30 juni artikel i Värnamo Nyheter samt tv-inslag Värnamo Nyheter. 
I juli artikel Finnvedens tidning. 
12 juli artikel samt tv-inslag Värnamo Nyheter. 
I augusti artikel i Biblioteksbladet, en branschtidning som är nationell. 
4 augusti inslag i svt och lilla aktuellt http://www.svt.se/nyheter/lokaltljonkopin~lfIer-~ratisaktiviteter
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Kommunstyrelseförvaltningen PM 2017-02-17
Dnr Ks 2014.57
Handläggare:
Karin Gustafsson

Motion om stöd till aktiviteter för barn

Motionen
Curt Vang (K) har den 14 mars 2014 lämnat en motion med förslag om att
kommunstyrelsen ska ge aktuella nämnder eller nämnd ett uppdrag att ge stöd till ett
detaljutformande och budgeterande av socialt upplyftande och integrerande aktiviteter i linje
med bifogad ansökan samt att avsätta medel för dess förverkligande.

Motionären anger i sin bakgrund till förslaget att det ibland finns ett starkt engagemang för
att skapa goda sociala miljöer som utvecklar barns behov av aktiviteter. Som exempel bifogas
ett utkast till ett aktivitetsprojekt, som tagits fram av en grupp inom Somaliska föreningen
för att öka sysselsättning och ta vara på energi och aktivitetsbehov hos alla kategorier av
sommarlovslediga ungdomar från åk 8 i grundskolan till och med åk 3 på gymnasiet och som
saknar sysselsättning eller annat sammanhang under sommaren. Syftet är att motverka
passivitet, risk för missbruk, störande beteenden mm.

Remiss till berörda nämnder
Kommunstyrelsen remitterade den 8 april 2014 motionen till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden för beredning. Svaren har inkommit
mellan juni 2014 och april 2016.

Fritidsnämnden konstaterar i sitt yttrande från den 4 juni 2014, § 30 att syftet med motionen
säkert är välgrundat men det finns många frågetecken som måste rätas ut innan man
eventuellt kan skapa efterfrågade aktiviteter. Dessa frågetecken handlar om den bifogade
projektbeskrivningens brister vad gäller avgränsningar vad gäller mål & syfte, målgrupp,
ekonomisk kalkyl, vilken organisation står bakom ansökan etc. för att fritidsnämnden ska
kunna behandla projektet som vilken bidragsansökan som helst. Om det är så att man
efterfrågar bistånd i planeringsarbetet borde man rikta sig till kommunens fritidsgårds-
verksamhet. Slutligen noteras att medel saknas för att genomföra speciella aktiviteter på
Trasten under 2014.

Socialnämnden föreslår i sitt yttrande den 11 juni 2014, § 82 att motionen avslås.
Motivet är att socialnämndens budget är begränsad, och delar av de aktiviteter som
motionen föreslår ligger utanför socialnämndens ansvarsområde. I yttrandets bakgrunds-
beskrivning konstaters att det är oklart om motionen ska hanteras som en bidragsansökan
eller är ett exempel på aktiviteter. Man konstaterar att bidragsansökningar av detta slag
vanligen hanteras av fritidsnämnden, även om socialnämnden i vissa fall kan ta emot
ansökningar om bidrag. Med hänvisning till bristerna i projektbeskrivningen och kopplingen
till en motion ser socialnämnden den som en exemplifiering på aktiviteter som kan planeras
och genomföras. I yttrandet konstateras vidare att det bedrivs lägerverksamhet av
socialnämndens fältsekretrare med utvalda ungdomar och att socialförvaltningen (AMO)
administrerar kommunens feriepraktik. Man bedömer att dessa aktiviteter hittills varit
tillräckliga. Övriga aktiviteter har socialnämnden bedömt tillgodoses genom
fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och det omfattande arbete som utförs av föreningar i



Gislaveds kommun.

Barn- och utbildningsnämnden instämmer i sitt yttrande från den 25 augusti 2014, § 93 att det
är viktigt med engagemang för att skapa goda sociala miljöer som tillgodoser barns behov av
aktiviteter, inte minst under sommarlov. Den till motionen bifogade ansökan ses som ett bra
initiativ till det. Nämnden ställer sig bakom projektet och ger projektledarna möjlighet att i
samarbete med enheten för flerspråkigt lärande genomföra en del av de önskade
aktiviteterna under juli månad genom att tillföra resurser. En utvärdering av aktiviteterna
återkopplas till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden anser, om projektets genomförande är positivt, att det
återkommande kan vara en bra insats för att underlätta integration för många nyanlända men
att det krävs ett samarbete mellan kommunens nämnder för att det ska bli riktigt
framgångsrikt.
(Noteras att barn- och utbildningsnämndens beslut kom efter sommarlovet 2014, varför den positiva ansatsen i yttrandet inte blev
genomfört 2014).

Kulturnämnden framför i yttrande den 25 april 2016, § 18 att kulturförvaltningen arbetar
sedan tidigare tillsammans med föreningar för att skapa goda sociala miljöer för barn. Utöver
det anordnar kulturförvaltningen i egen regi sommarlovsaktiviteter som syftar till att skapa
goda sociala miljöer för barn och ungdomar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att bilden av vilka aktiviteter som fanns att tillgå
sommaren 2014 inte sågs i ur ett helhetsperspektiv. Om man ser till samordning och
rollfördelning mellan de nämnder som fått yttra sig ger de ett intryck av att koordinering
mot målgruppen/erna inte görs, även om det i praktiken på förvaltnings- och
verksamhetsnivå fanns mer samordning än vad som yttrandena gav vid handen. Att svaren
inte tar upp frågan om långsiktighet och finansiering av aktiviteter av det slag som motionen
handlar om, kan bero på en tidsmässig fokusering på den bakomliggande ansökan, vilken kan
ha upplevts akut att lösa, i stället för på långsiktigheten för frågan i sin helhet – mötesplatser
och aktiviteter för barn och ungdomar, som under sommarloven inte får tillräckliga
möjligheter till sådana. Det finns också en ekonomisk aspekt i några av remissvaren, vilket
även kan ha bidragit till kortsiktigheten.

I remissvaren framkommer att den i motionen refererade projektbeskrivningen/ansökan inte
uppfyllde de krav som man bör ställa på en sådan för att kunna bevilja bidrag. Beslutet från
kommunfullmäktige i svaret på motionen om föreningssamordnare är att frågan om
inrättande av en sådan funktion ska utredas inför budgetarbetet 2018. Om en sådan funktion
inrättas kommer ytterligare en resurs att tillkomma för att stödja och aktivera ungdomar för
att på egen hand skapa aktiviteter.

Med anledning av den långa tid som förflutit sedan remisserna lämnades blir deras betydelse
för svar på motionen inte betydelsefull. Istället ger den kartläggning bland berörda nämnder
av aktuella aktiviter som gjorts inför sommaren 2016 och aktiviteten Sommarliv en mer
aktuell uppfattning om vad som numera erbjuds barn och unga under sommarlovet och
andra långlov. Även planeringen inför 2017 ger en bild av hur dagens möjligheter ser ut.

Aktiviteter för barn och unga 2016 - 2017



På kommunens webbplats finns under Uppleva och Göra rubriken Ung i Gislaveds kommun.
Här finns ingången till de aktiviteter som finns årligen och säsongsvis.
http://www.gislaved.se/upplevaochgora/ungigislavedskommun.129.html länkar till såväl
lovprogram för samtliga långlov som till Sommarliv och Sommarkul.

Kultur- och fritidsnämnderna erbjuder året om en rad aktiviteter för barn- och unga genom
sina ordinarie verksamheter, där inte minst samarbetet med föreningslivet utöver aktiviteter
på sina olika typer av anläggningar, på bibliotek och Kulturplatån m fl. Barn- och utbildnings-
nämndens fritidsgårdar med sin åretruntverksamhet ska också tas in i detta sammanhang.

För långloven finns de ovan nämnda specifika och samlade programmen. Till detta kommer
också de aktiviteter som ordnas med delvis andra utgångspunkter under sommaren, som t
ex feriepraktiken för ungdomar, sommarskolor, särskild lägerverksamhet mm.

Inför sommaren 2016 tillkom möjligheten att få ta del av medel från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), se https://www.mucf.se/om-oss.
MUCF är den statliga myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det
civila samhällets förutsättningar och ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt
samarbete.

Bidraget är avsett för genomförande av sommarlovsaktiviteter i åldersgrupperna 6 – 15 år.
Villkoren för stödet är tydliga:

 Kommunen ska med det statliga stödet erbjuda och utveckla sommarlovsaktiviteter
som ger stimulans och personlig utveckling.

 Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.

 Pengarna ska användas för att möjliggöra för barn i åldersgruppen 6-15 år att delta i
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

 För att möjliggöra möten över sociala gränser ska ingen särskild behovsprövning
göras för de enskilda barnen.

 Aktiviteterna ska stimulera alla barns deltagande, främja integration och skapa nya
kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

 Vara utöver vad kommunen själva anslår för sommarlovsaktiviteter det budgetår
medel rekvireras.

Dessa kriterier överensstämmer i sin helhet med motionärens yrkande vad gäller de syften
som ska uppnås med att planera och budgetera för socialt och upplyftande aktiviteter för
barn.

Beslutet kom i mitten av april 2016 och planeringen blev intensiv inför sommaren. Det
arbetssätt och den organisation som skapades och som beskrivs i uppföljningen (bilaga) har
lett till bättre samordning, kunskapsöverföring och effektiv hantering av resurser samt tydlig-
görande av olika målgrupper och dess behov, över förvaltningsgränserna. I arbetet utvecklas
metoder och rutiner, och inte minst hur samarbetet med civilsamhället kan utvecklas.
Kravet på uppföljning till myndigheten strukturerar också insatserna.

Inför sommaren 2017 har planeringen kunna starta tidigare och på den erfarenhet som
skapades 2016. Styrgruppens ambition är att utveckla och samordna ytterligare.
Även en enklare ”medborgardialog” med målgruppen planeras på sociala medier.

http://www.gislaved.se/upplevaochgora/ungigislavedskommun.129.html
https://www.mucf.se/om-oss
https://www.mucf.se/om-oss
https://www.mucf.se/om-oss


Sammanfattning
Med anledning av det arbetssätt och de resurser som idag står till buds för aktiviteter för
barn och unga i samband med lov och det arbetssätt som tillämpas är motionens syfte
beaktat, om än inte på föreslaget sätt.

Motionens yrkande som sådant avslås, men det föreslagna uppdraget är tillgodosett genom
redovisat arbetssätt och utbud enligt ovanstående beskrivning.

Motionen är därmed besvarad.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionens yrkande. Motivet är att motionens syfte tillgodoses genom den
samordning som kommunstyrelseförvaltningen inom ramen för arbetet med MUFC:s medel
gör tillsammans med berörda nämnder för att med helhetssyn skapa socialt och
integrerande insatser för barn och unga, samt

att motionen härmed är besvarad.

Bilagor:
MUCF: Beslut 2016-04-18 om utbetalning av stöd till sommaraktiviteter 2016
Kommunstyrelseförvaltningen: Sommarlovsaktiviteter Gislaveds kommun 2016,
daterad 2016-09-29



Motion 

GISLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

2014 -03- 1 8 

Ibland finns det ett starkt engagemang för att skapa goda sociala miljöer som utvecklar barns behov 

av aktiviteter. Inte minst under sommarlov. Bifogade utkast till aktivitetsprojekt är ett sådant 

exempel. Jag yrkar därför på att kommunstyrelsen skall ge aktuella nämnder eller nämnd ett 

uppdrag att ge stöd till ett detaljutformande och budgeterande av socialt upplyftande och 

integrerande aktiviteter i linje med bifogade ansökan samt avsätta medel för dess förverkligande. 

Curt Vang 

Kommunfullmäktigei damot och ersättare i kommunstyrelsen för Kommunistiska Partiet 



Ansökan om att få skapa ett 
aktivitetsprojekt utifrån ungdomars 

syn på ett kreativt sommarlov. 

Projektbeskrivning 

Projekt namn: ALLA UNGA AKTIVITET 

Projekt ledare: Haruun Mohammadin, Jamal Mohammadin, Somaliska fOreningen. 

Projekt period: Sommaren 2014 från Juni till Agusiti månad. 

Kontaktperson: Haruun Mohammadin tel 076-5662051 

Sammanfattning & bakgrund till projektets uppkomst: 

ALLA UNGA AKTIVITET, är ett projekt till för alla ungdomarn som bor i Gislaved 
kommun. Projektet syfte är att sysselsätta ungdommar, både flickor och pojkar från 
årskurs 8 upp till ungdom mar i årskurs 3 på gymnasie nivån. Alla unga aktivitet ska bidra 
med olika aktiveter under sommaren från juni månad till agusti. Syftet är att Gislaved 
Kommun ska hjälpa unga personer att komma ut på olika aktiviteter under sommaren. 
Det kommer i slutändan bidra till positivitet och glädje fOr de ungdomar som inte vet vad 
dom ska göra under sina sommarlov. Många unga har inte pengar, inga sommarjobb, eller 
frierpraktik, och blir sysselösa. Att vara ung och känna sig sysselös, leder till att de böljar 
slåss och Gislaveds områden blir ett problematik för alla. Det gör också att ungdomar, när 
dom inte får någon förslag på aktiviteter, och de ser att ingen bryr sig om dom. Försöker 
de att hitta på egna sätt att ha kul, egna aktiviteter, som oftast har med att bölja röka i ung 
ålder eller dricka en hel del alkohol eller så sitter de på områden och stör folket. När 
ungdommar inte har någon positiv inflytan hittar de oftast på negativa saker att göra. 
Därför vill vi ta och göra något åt det här! Det är dags fOr oss alla unga aktivitet att ta tag 
i det här. Alla ungdom mar är väldigt kreativa och de bär på en hel del energi inom sig 
själva, de vill så mycket men det finns inget att göra. De behöver Gislveds kommuns 
inflytan, er hjälp att få ungdommama ut på sommaren med posistivitet och längtan till att 
få bli sysselsatta. Detta kommer att förändra många unga och de kommer sedan att hjälpa 
nästa generation från dålig inflytan till en bättre framtid på en lång sikt. 



.. 

Syfte & mål: 
Syftet med projektet alla unga aktivitet är att skapa en positiv påverkan hos alla 
ungdommar, genom att sysselsätta de med olika aktiviteter som de vill göra. 

Målet med projektet alla unga aktivitet, är att genom att sysselsätta ungdom mar med 
olika aktiviteter, så ska oro och porblematik i Gislaved områden minskas. Vi får med 
ungdommars uppmärksamhet bort från att börjar prova på tobak, droger och alkhol. De 
blir upptagna av aktiviter som gör att de inte har tid med negativitet. Fokus ligger på att 
de ska känna att vi bryr oss om dom, vi vet att de är kreativa och vi utgår ifrån deras 
önskan till vilka aktiviteter de vill göra. En bra inflytan leder i sin tur till en bra 
inställning i många situationer som de unga kommer att göra i deras egna liv. Både på en 
kort sikt och i det långa loppet. 

Metod: 
Vi kommer att använda oss utav transport, infår resor. Det kommer att vara bil om vi har 
vuxna förare, annars åker vi buss, och tåg till resor som vi anordnar. Det kommer behövas 
pengar till inträden till de olika aktiviteter om det innebär att vi reser. Vi kommer att ha 
vuxna som ställer upp på varje aktivitet och hjälper till att vägleda ungdomar. Det ska 
finnas en ordining och reda. Vi kommer att behöva spel och tävlings utrustning som 
exmepel basketbollar, eller fotbollar inför matcher som kommer arangeras. 

Omfattning & strategi: Vi kommer att vända oss till ungdomarna främst de som bor 
på trastigen och västergatan. SamrnIa ihop dom och fråga vad projektet går ut på. Sedan 
ska de skriva ner vilka aktiviteter som de är mest intresserade utav. Vi vet att de tycker 
om att röra på sig, sport är stort intressa hos ungdommarna på västergatan och trast igen. 
Vi kommer att aragnera fotbolls matcher, basket matcher, och beach boll matcher utom 
hus. Vi kommer att behöva få dom att träffa andra ungdommar som spelar i olika 
fotbollslag, de finns på andra orter, som i borås, de vet att ungdom mar som spelar basket 
finns i Växjsö. Att vi ta dom på en sådan match som gör en bra inflytan på dom. Vi vet 
även att de gillar bada, då behöver vi vuxna som kan köra ungdomar till sjön? Vi kommer 
att ta en anmälnings avgift inför varje aktivitet, för att se om de är villiga och intresserade 
av aktiviteten. De blir ansvariga över tider som ordnas efter varje aktivitet att vi möts på 
en plats infår en resa som till exempel. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden 

Fn §30 

Sammanträdesdatum 
2014-06-04 

Dnr: FN.2014.20 o 

Sida 
S( 16) 

Motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala miljöer för 
barn 

Ärendebeskrivning 
Curt Vang (K) har lämnat in en motion om stöd till upplyftande interagerande 
miljöer som syftar till goda sociala miljöer för barn. Kommunstyrelsen har 
beslutat att remittera motionen till flera nämnder för beredning. 

Fritidskontoret har tagit del av motionen och lämnat ett förslag till yttrande 
samt överlämna det till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Motion om stöd till ett detaljutformande och budgeterande av socialt 
upplyftande och integrerande aktiviteter för barn 
Ks § 130 Motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala miljöer för 
barn 
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående om Curt Vang motion om stöd till 
aktiviteter som syftar till goda sociala miljöer för barn, daterad 8 maj 2014 
Arbetsutskottets protokoll den 14 maj 2014, § 28 

Fritidsnämnden beslutar 

att anta fritidskotorets skrivelse som sitt svar på remissen. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

lusterares Signatur~ ~ Utdra~sbestyrkande 



tI GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Handläggare 
Kent Kruuse 

Datum: 2014-05-08 
Dnr: FN.20 14.20 

Motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala miljöer för barn 
Motionären yrkar på att berörda nämnder skall ges i uppdrag att ge berörda nämnder eller 
berörd nämnd ett uppdrag att ge stöd till ett detalj utformande och budgeterande av socialt 
upplyftande integrerande aktiviteter i linje med bifogad ansökan (från Somaliska föreningen) 
samt avsätta medel för dess förverkligande. 

Syftet med motionen är säkert välgrundat men det finns många frågetecken som måste rätas 
ut innan man eventuellt kan skapa efterfrågade aktiviteter. 

Vem är aktiviteterna till för? Gäller det bara barn/ungdomar på Trasten eller gäller det alla 
barn/ungdomar? Den bifogade ansökan måste konkretiseras innan man kan ta ställning till 
vad som efterfrågas. Om det är en förening som ansöker måste vi ställa samma krav på 
denna ansökan som på andra ansökningar. 

Det är upp till föreningen att förtydliga sin ansökan med aktiviteter och deltagare samt 
komplettera den med en ekonomisk kalkyl. Därefter kan fritidsnämnden behandla den som 
vilken föreningsansökan som helst. 

Om det efterfrågas att kommunen skall bistå i planeringsarbetet borde frågans ställas till 
kommunens fritidsgårdsverksamhet. 

För år 2014 finns det inga medel avsatta för att genomföra några speciella aktiviteter på 
Trasten. 

I (I) 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Justerares signatur 

Sn §82 

Sammanträdesdatum 
2014-06-11 

Dnr: SN.20 14.46 751 

Sida 
I ( I) 

Motion, Stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala miljöer ('ör 
barn. 

Ärendebeskrivning 
Curt Vang (KP) har lämnat in en motion om stöd till aktiviteter som syftar till 
goda sociala miljöer för barn. Motionen är kompletterad med ett utkast till en 
ansökan om bidrag från Somaliska föreningen. Kommunstyrelsen beslutade vid 
sammanträdet den 8 april 2014 att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden. socialnämnden. fritidsnämnden. kulturnämnden och 
kommunstyrelsekontoret för beredning. 

Socialförvaltningen har utformat ett remissvar till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott den 27 maj 2014. § 42 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2014 
Motion om stöd till upplyftande och interagerande aktiviteter som syftar till 
goda sociala miljöer för barn. daterad den 14 mars 2014 inkl. bilagor 
Kommunstyrelsen den 8 april 2014. § 130 
Förslag på yttrande daterat den 7 maj 2014 

Socialnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förvaltningens förlag på yttrande och föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Socialchefen 
Programområdeschefen individ- och familjeomsorgen 

Utdrags bestyrkande 



tfJ GISLAVEDS m KOMMUN 

Ert diarienr: KS.20 14.57 
Vårt diarienr: SN.20 14.46 

Yttrande 
I (I) 

2014-05-07 

Kommunstyrelsen 

Socialnämndens yttrande ange Motionen Stöd till aktiviteter 
som syftar till goda sociala miljöer för barn. 

Sammanfattning 

Motionen är kompletterad med en ansökan om bidrag och det är oklart om bidragsansökan 
ska hanteras som en sådan eller om syftet endast är att ge exempel på aktiviteter. 
Bidragsansökningar från föreningar hanteras vanligtvis av fritidsnämnden, men i vissa fall kan 
föreningar ansöka om bidrag från socialnämnden. Då denna ansökan inte har inkommit som 
en bidragsansökan utan som en bilaga till en motion och saknar det material som krävs i 
form av årsredovisning, revisionsrapport med mera så kan den inte hanteras som en sådan. 
Motionen i sig föreslår att liknande aktiviteter ska planeras och budgeteras. Idag bedrivs 
lägerverksamhet av socialförvaltningens fåltsekreterare med utvalda ungdomar och 
socialförvaltningen administrerar kommunens feriepraktik. Dessa aktiviteter har hittills 
bedömts vara tillräckliga och övriga aktiviteter har socialnämnden bedömt tillgodoses genom 
fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och det omfattande ideella arbete som utförs av 
föreningar i Gislaveds kommun. 

Då socialnämndens budget är begränsad och delar av de aktiviteter som motionen föreslår 
ligger utanför socialnämndens ansvarsområde, föreslås motionen lämnas utan bifall. 

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



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 
2014-08-25 

Sida 
I (I) 

Justerares signatur 

Bu §93 Dnr: BU.2014.53 626 

Motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala miljöer for 
barn 
Yttrande 

Ärendebeskrivning 
Curt Vang (K) har lämnat in en motion om stöd till upplyftande och 
integrerande aktiviteter som syftar till goda sociala miljöer för barn. Till 
motionen bifogas ett exempel till aktivitetsprojekt "Ansökan om att få skapa ett 
aktivitetsprojekt utifrån ungdomars syn på ett kreativt sommarlov". 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-08, § 130, att remittera motionen till 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden 
och kommunstyrelsekontoret för beredning. 

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden instämmer i att det är viktigt med engagemang 
för att skapa goda sociala miljöer som tillgodoser barns behov av aktiviteter, 
inte minst under sommarlov. Ansökan om att få skapa ett aktivitetsprojekt 
utifrån ungdomars syn på ett kreativt sommarlov är ett bra initiativ till det. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom projektet. Vi ger 
projektledarna möjlighet att i samarbete med enheten för flerspråkigt lärande 
genomföra en del av de önskade aktiviteterna för ungdomar i Gislaveds 
kommun under juli månad 2014 genom att tillföra resurser. Efter genomförda 
aktiviteter genomförs en utvärdering av verksamheten som återkopplas till 
kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden anser, om projektets genomförande är positivt, 
att det återkommande kan vara en bra insats för att underlätta integration för 
många nyanlända men att det krävs ett samarbete mellan kommunens nämnder 
för att det ska bli riktigt framgångsrikt. 

Beslutsunderlag 
Motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala miljöer för barn 
inklusive "Ansökan om att få skapa ett aktivitetsprojekt utifrån ungdomars syn 
på ett kreativt sommarlov", daterad 2014-03-14. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-0 I. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2014-08-1 l, §64. 
Protokoll samverkansmöte 2014-08-14. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till liknande aktivitetsprojekt som redovisas i motionen 
men att poängtera betydelsen av att genomförandet sker i samverkan 
med andra kommunala förvaltningar. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden 

Justerares signatur 

Kn §18 

Sammanträdesdatum 
2016-04-25 

Dnr: KN.20 14.21 214 

Svar på remiss - Motion om stöd till aktiviteter för barn 

Ärendebeskrivning 

Sida 
I (I) 

Kommunstyrelsen har öppnat för kulturnämnden att lämna yttrande kring 
remiss KS 2014:57, motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala 
miljöer för barn. 

Motionen inkom till Gislaveds kommun den 18 mars 2014. I motionen påpekas 
vikten av att skapa goda sociala miljöer som utvecklar barns behov av 
aktiviteter, inte minst under sommarloven. Motionären vill därför att berörda 
förvaltningar ska ge sitt stöd till ett detalj utformande och budgeterande av 
socialt upplyftande och integrerande aktiviteter. Motionären har bifogat en 
bidragsansökan från 2014 som exempel på aktiviteter som kan bidra till goda 
sociala miljöer för barn och ungdomar. Bidragsansökan som motionären 
hänvisar till syftade till att skapa ett aktivitetsprojekt för ungdomar under 
sommaren 2014. 

Kulturförvaltningen arbetar sedan tidigare tillsammans med föreningar för att 
skapa goda sociala miljöer för barn. Utöver det så anordnar kulturf<:irvaltningen 
i egen regi sommarlovsaktiviteter som syftar till att skapa goda sociala miljöer 
för barn och ungdomar. 

Beslutsunderlag 
Motion - aktivitetsprojekt barns behov av aktiviteter 
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 mars 2016 
Protokoll 2016-04- I I - Knau § I I 

Kulturnämnden beslutar 

lli anta kulturförvaltningens förslag till yttrande över motion om stöd till 
aktiviteter för barn daterad den 3 I mars 2016, samt 

att översända yttrandet till kommunstyrelsen. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Utdrags bestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-04-05 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §76 Dnr: KS.2014.57

Svar på motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala
miljöer för barn

Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) har den 14 mars 2014 lämnat en motion med förslag om att
kommunstyrelsen ska ge aktuella nämnder eller nämnd ett uppdrag att ge stöd
till ett detaljutformande och budgeterande av socialt upplyftande och
integrerande aktiviteter i linje med bifogad ansökan samt att avsätta medel för
dess förverkligande.

Motionären anger i sin bakgrund till förslaget att det ibland finns ett starkt
engagemang för att skapa goda sociala miljöer som utvecklar barns behov av
aktiviteter. Som exempel bifogas ett utkast till ett aktivitetsprojekt, som tagits
fram av en grupp inom Somaliska föreningen för att öka sysselsättning och ta
vara på energi och aktivitetsbehov hos alla kategorier av sommarlovslediga
ungdomar från åk 8 i grundskolan till och med åk 3 på gymnasiet och som
saknar sysselsättning eller annat sammanhang under sommaren. Syftet är att
motverka passivitet, risk för missbruk, störande beteenden mm.

Kommunstyrelsen har den 8 april 2014 remitterat motionen till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden för
beredning.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt yttrandena och i dialog med
berörda förvaltningar klarlagt hur dagens situation ser ut vad gäller motionens
syfte. Det kan konstateras att samordningen av aktiviter och möjligheterna till
mötesplatser förbättrats avsevärt under de senaste åren. Samordningen av
förvaltningarnas aktiviteter har förbättrats, och mängden aktiviteter har ökat
för skolloven. En starkt bidragande orsak till detta är de statliga medel som
från och med 2016 via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) ställt till förfogande och som kraftigt ökat möjligheterna till insatser
under sommarlovet. Motsvarande och ökat bidrag under 2017 kommer öka
förutsättningarna för att ytterligare att utveckla och förstärka möjligheter till
aktiviteter och som ska ge möjligheter till stimulans och personlig, utveckling,
främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn av olika social
bakgrund. Enligt villkor för bidragen ska tillskjutna medel dock vara utöver vad
som kommunen själv anslår, varför det under bidragsåren 2016 – 2018 finns
möjligheter att skapa metoder som långsiktigt tillgodoser motionens syften.

Mot denna bakgrund föreslås motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Motion om stöd till aktiviteter för barn, daterad den 14 mars 2014
Kommunfullmäktige den 27 mars 2014, § 51
Kommunstyrelsen den 8 april 2014, § 130
Fritidsnämnden den 4 juni 2014, § 30
Socialnämnden den 11 juni 2014, § 82
Bar- och utbildningsnämnden den 25 augusti 2014, § 93
Kulturnämnden den 24 april 2016, § 18
Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om stöd till aktiviteter
för barn, daterad den 17 februari 2017 inkl bilagor
Kommunstyrelsen den 22 mars 2017, § 64



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-04-05 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 76 (forts.)

Yrkande
Gunnel Augustsson (S): Att motionen är besvarad med motiveringen att
motionens syfte tillgodoses genom den samordning som kommunstyrelse-
förvaltningen inom ramen för arbetet med MUCF:s medel gör tillsammans med
berörda nämnder för att med helhetssyn skapa socialt och integrerande
insatser för barn och unga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen är besvarad med motiveringen att motionens syfte tillgodoses
genom den samordning som kommunstyrelse-förvaltningen inom ramen
för arbetet med MUCF:s medel gör tillsammans med berörda nämnder
för att med helhetssyn skapa socialt och integrerande insatser för barn
och unga.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-21     1(3) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §130    Dnr: BU.2016.48   611  
 
Motion om att källkritik och kritiskt tänkande behöver få en 
viktigare roll i elevers utbildning 
Yttrande  
 
Ärendebeskrivning 
Fredrik Sveningson (L) har lämnat in en motion, daterad den 24 augusti 2016, 
om att källkritik och kritiskt tänkande behöver få en viktigare roll i elevers 
utbildning. 
Liberalerna i Gislaveds kommun föreslår att: 
- Gislaveds kommuns skolor lyfter fram kritisk granskning och källkritik i de 

ämnen och sammanhang där det är lämpligt. 
- Gislaveds kommun genomför lämplig fortbildning av lärarkåren för att ännu 

bättre kunna erbjuda eleverna lärande och stöttning gällande källkritik och 
kritisk granskning. 

 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2016-09-28, §83, att remittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Svar ska lämnas 
senast den 2016-12-16. 
 
Yttrande 
Källkritik och kritisk granskning är mycket viktigt och ständigt aktuellt både i 
skolan och i dagens samhälle med snabb informationsspridning.  
 
Innehållet i de olika skolformerna styrs av skollag, läroplaner, förordningar och 
allmänna råd. I de nationella styrdokumenten finns i flera sammanhang beskrivet 
hur skolan ska arbeta med kritisk granskning. I läroplanen finns varje ämne 
beskrivet med syftet med ämnet, centralt innehåll (det undervisningen ska 
innehålla) samt kunskapskrav för de olika betygsnivåerna. Källkritik och kritisk 
granskning är områden som finns med i flera ämnen och arbetas med alltefter 
elevernas stigande ålder och mognad. Skolverket har på uppdrag från 
regeringen tagit fram ett förslag på hur digital kompetens och programmering 
ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. Detta kommer, när förslaget är 
beslutat, att skrivas in i läroplanen. 
 
Exempel ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
I syftestexten för ämnet svenska:  
• Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 

man söker och kritiskt värderar information från olika källor. 
• Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet 

man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. 
Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna 
språkbruket. 

 
Ur centralt innehåll i ämnet svenska:  
Åk 1-3 
Informationssökning och källkritik:  
• Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.  
• Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.  

 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-21     2(3) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §130 (forts.) 
 
Åk 4-6 
Informationssökning och källkritik: 
• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i 

uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet. 
• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt. 
 

Åk 7-9 
Informationssökning och källkritik: 
• Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier 

samt genom intervjuer. 
• Hur man citerar och gör källhänvisningar. 
• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors 

tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. 
 

Ur kunskapskravet för betyg E i svenska i årskurs 9 (lägsta godkända betyg):  
• Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat 

urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om 
informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

 
I läroplanen för grundskolan, ämnet samhällskunskap: 
I syftestexten: 
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella 

samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika 
perspektiv, 

• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och 
värdera deras relevans och trovärdighet, 

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, 
arbetssätt och beslutsprocesser. 

 
I ämnet bild ska innehållet behandla massmediebilders budskap och påverkan 
och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.  
 
I ämnet biologi ska tolkning och granskning av information med koppling till 
biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar, behandlas. 
 
I och med införandet av lärplattor och datorer i skolorna och förskolorna i 
Gislaveds kommun har källkritik varit en del i fortbildningsinsatserna. Detta har 
skett genom föreläsningar både för personal och vårdnadshavare, bokcirklar, 
informationsspridning om resurser runt källkritik och webbkurs via statens 
medieråd (MIK). På förskolor och skolor finns en organisation med lärspridare, 
personal som resurs inom IKT-frågor. Lärspridarna får fortbildning och sprider 
det sedan i kollegiet. Fortbildningsinsatserna är återkommande. 
 
Arbete pågår i skolorna och finns med i den planerade kompetensutvecklingen 
inom IKT. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån ovanstående visat att i enlighet 
med nationella styrdokument lyfter skolorna fram kritisk granskning och 
källkritik i olika ämnen och sammanhang, samt att kompetensutveckling av 
personal sker fortlöpande. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-21     3(3) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §130 (forts.) 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att 
motionen ska anses besvarad. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-11-07, §78, att 
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om att källkritik och kritiskt tänkande behöver få en viktigare roll i 
elevers utbildning, daterad 2016-08-24. 
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2016-09-28, §83. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-02. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-11-07, §78. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2016-11-10. 
 
Yrkanden 
Inga-Maj Eleholt (C), Ulla Christiansson (M), Peter Bruhn (MP), Martina 
Curenstam (L) 
att   anse motionen om källkritik och kritiskt tänkande besvarad. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Inga-Maj Eleholts m.fl. yrkande och finner 
att nämnden beslutat att bifalla yrkandet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anse motionen om källkritik och kritiskt tänkande besvarad. 
 

 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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Liberalerna 

Motion till Gislaveds kommunfullmäktige. 

Vi måste tala om trollen 
Det öppna samhället bygger på förtroende och respekt, men det sociala kapital som 
generationer i Sverige har byggt upp är satt under press. Våra skolor måste sätta in åtgärder 
för att öka elevers motståndskraft mot propaganda och konspirationsteorier. Källkritik måste 
läras ut till eleverna. 

Den snabba utvecklingen av internet har i grunden förändrat vårt samhälle. Mycket har blivit bättre 
och bl.a. tillgänglighet och kunskapsutbyte har aldrig varit enklare. Men det pågår ett krig om 
agendan i vårt demokratiska land. Både ifrån andra länder och odemokratiska krafter som vill 
påverka vår opinion. Aldrig förr har de odemokratiska aktiviteterna varit mer omfattande. Vi hör 
bl.a. om systematiska kampanjer från andra länder för att påverka den svenska opinionen. 
I "trollfabriker" sitter statsavlönade tjänstemän och skriver vilseledande propaganda och 
kommentarer i svenska kommentartsfålt. 

Extremister har bytt arbetsmiljö från gatans tegelstenar till nätets anonyma hat. På deras 
webbplatser tillhandahålls åsikter som vi demokratiska medborgare har svårt att stoppa. Deras 
verksamhet syftar till att störa vår tilltro till myndigheter och folkvalda för att därigenom bana väg 
för mer totalitära synsätt. Åsikter som bl.a. personer i våra främlingsfientliga kretsar flitigt hjälper 
till att sprida. 

Målet för nättrollen är att påverka den världsbild som våra unga formar. Det krävs därför att vi som 
tror på det öppna och demokratiska samhället, ger våra unga de verktyg de behöver för att kunna stå 
emot. Källkritik och kritiskt tänkande behöver få en viktigare roll i våra elevers utbildning. 
Förmågan att snabbt kunna avläsa vad som är en konspirationsteori och vad som är en legitim källa, 
kommer att vara absolut nödvändig i framtiden. 

MED HÄNVISNING TILL OV ANST ÅENDE FÖRESLÅR LIBERALERNA I 
GISLA VEDS KOMMUN DÄRFÖR: 

Att Gislaveds kommuns skolor lyfter fram kritisk granskning och källkritik i de ämnen och 
sammanhang där det är lämpligt. 

Att Gislaveds kommun genomför lämplig fortbildning av lärarkåren för att ännu bättre 
/~ läran~ och stöttning gällande källkritik och kritisk granskning. 

Fredrik Sveningson, Gruppledare Liberalerna Gislaveds kommun 

Uberalerna 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-03-22 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §66 Dnr: KS.2016.148

Svar på motion om att källkritik och kritiskt tänkande behöver få en
viktigare roll i elevers utbildning

Ärendebeskrivning
Fredrik Sveningson (L) har lämnat in en motion, daterad den 24 augusti 2016,
om att källkritik och kritiskt tänkande behöver få en viktigare roll i elevers
utbildning.

Liberalerna i Gislaveds kommun föreslår:
· att Gislaveds kommuns skolor lyfter fram kritisk granskning och

källkritik i de ämnen och sammanhang där det är lämpligt.

· att Gislaveds kommun genomför lämplig fortbildning av lärarkåren för
att ännu bättre kunna erbjuda eleverna lärande och stöttning gällande
källkritik och kritisk granskning.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 28 september 2016 att
remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att källkritik och
kritisk granskning är mycket viktigt och ständigt aktuellt både i skolan och i
dagens samhälle. Innehållet i de olika skolformerna styrs av skollag, läroplaner,
förordningar och allmänna råd. I de nationella styrdokumenten finns i flera
sammanhang beskrivet hur skolan ska arbeta med kritisk granskning. Barn- och
utbildningsnämnden menar att källkritik och kritisk granskning är områden som
finns med i flera ämnen och arbetas med alltefter elevernas stigande ålder och
mognad och de ger ett flertal exempel på detta ur Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet.

När det gäller kompetensutveckling av personalen menar barn- och
utbildningsnämnden att detta sker fortlöpande. I och med införandet av
lärplattor och datorer i skolorna och förskolorna i Gislaveds kommun har
källkritik varit en del i fortbildningsinsatserna. Detta har skett genom
föreläsningar både för personal och vårdnadshavare, bokcirklar,
informationsspridning om resurser runt källkritik och webbkurs via statens
medieråd (MIK). På förskolor och skolor finns en organisation med lärspridare,
personal som resurs, inom IKT-frågor. Lärspridarna får fortbildning och sprider
det sedan i kollegiet. Fortbildningsinsatserna är återkommande.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden i
sitt yttrande har visat att skolorna i enlighet med nationella styrdokument
lyfter fram kritisk granskning och källkritik i olika ämnen och sammanhang,
samt att kompetensutveckling av personal sker fortlöpande. Därmed menar
kommunstyrelseförvaltningen att - Motion om att källkritik och kritiskt
tänkande behöver få en viktigare roll i elevers utbildning - ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motion om att källkritik och kritiskt tänkande behöver få en viktigare roll i
elevers utbildning, daterad den 24 augusti 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 28 september 2016, § 83
Barn- och utbildningsnämnden den 21 november 2016, § 130
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2017



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-03-22 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 66 (forts.)

Yrkande
Gunnel Augustsson (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motion om att källkritik och kritiskt tänkande behöver få en viktigare roll
i elevers utbildning, daterad den 24 augusti 2016, ska anses besvarad.

Protokollsanteckning
Fredrik Sveningson (L) deltar inte i beslutet utan återkommer när ärendet
behandlas i kommunfullmäktige den 27 april 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Från: <Anders.Martinsson@pol.gislaved.se> 

Datum: 26 mars 2017 20:13:03 CEST 

 

Ämne: Interpellation till KF 30/3 -17 

Nya riktlinjer för gatubelysning i Gislaveds kommun antogs av tekniska nämnden 2016-10-

19. Det finns 1300 belysningspunkter på landsbygden 500 av dessa kommer att släckas om 

man följer de nya riktlinjerna (38%).  

Kommer TN att fullfölja planen som finns på att släcka 500 belysningspunkter av 1300 som 

finns på Gislaveds kommuns landsbygd? 

Är riktlinjerna för hårt skrivna? 

Tilläggas kan att det finns 7700 belysningspunkter i kommunens tätorter. 

 

Frågan ställs till TN ordf Jörgen Karlsson 

 

 

 

Mvh Anders Martinsson 

mailto:Anders.Martinsson@pol.gislaved.se
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Interpellation angående riktlinjer för gatubelysning i Gislaveds 

kommun  

 

Ärendebeskrivning 

Anders Martinsson (C) har den 26 mars 2017 lämnat in en interpellation 

angående riktlinjer för gatubelysning i Gislaveds kommun. 

 

Interpellationen är ställd till tekniska nämndens ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Anders Martinsson (C), daterad den 26 mars 2017 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att 

kommunfullmäktige godkänner den. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna att interpellationen får ställas, samt 

 

att interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde 

den 27 april 2017.  

  

 

Expedieras till: 

Anders Martinsson 

Jörgen Karlsson 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

 

 

 



 

 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Kontroll av förtroendevaldas ersättningar. 

 

I Gislaveds kommun lämnar förtroendevald själv uppgifter till kommunens tjänstemän för 

kostnader och förlorad arbetsinkomst vid tjänstgöring. 

Kommunen ska sedan ta stickprovskontroll på de förtroendevaldas inlämnade uppgifter så 

att de är korrekta och vid behov korrigeras. 

Tyvärr förekommer oriktiga uppgifter från förtroendevalda nu senast en SD-politiker i 

Hässleholm. 

Hur många stickprovskontroller har kommunens tjänstemän gjort på förtroendevaldas 

uppgifter sedan Gislaveds kommun bildades 1975? 

Hur många förtroendevalda har fått krav på återbetalningar och hur stort belopp har varit 

oriktigt sammanlagt sedan 1975? 

 

Gislaved 2017-03-24 

Lars-Ove Bengtsson ( C ) 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §34    Dnr: KS.2017.5      

 

Interpellation angående kontroll av förtroendevaldas ersättningar  

 

Ärendebeskrivning 

Lars-Ove Bengtsson (C) har den 27 mars 2017 lämnat in en interpellation 

angående kontroll av förtroendevaldas ersättningar. 

 

Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Lars-Ove Bengtsson (C), daterad den 23 mars 2017 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att 

kommunfullmäktige godkänner den. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna att interpellationen får ställas, samt 

 

att interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde 

den 27 april 2017.  

  

 

Expedieras till: 

Lars-Ove Bengtsson 

Marie Johansson 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

 

 

 



rg1 GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
Fö.· kännedom: 
Kommunfullmäktige 

Revisionsrapport: Granslming av årsredovisning 2016 

Gislaveds kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att granska kommunens årsredovisning för 2016. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2016. Syftet med gransImingen är att 
ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om räkenskaperna är rättvisande och om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna 
enligt kommunallagen avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat om. Utifrån granskning gör vi följande bedömning av kommunens 
årsredovisning: 

Årsredovisningen redogör i allt väsentligt utfallet av verksamheten, verksamhetens fin ansiering 
och den ekonomiska ställningen. Gislaveds kommun lever upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans. Vi bedömer att fÖlvaltningsberättelsen innehåller den information som ska 
ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

Gislaveds kommun lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

Vi bedömer att fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet inte 
uppnås för femårsperioden 2016-2020. Årets resultat för år 2016 uppgår till +60,5 mnkr, vilket 
för ål' 2 016 överstiger målet om +30 mnkr. När det gäller soliditetsmålet bedömer vi att målet 
varken uppfylls för år 2016 eller för den aktuella femårsperioden. 

Vi kan inte utifrån den återrapportering som sker i årsredovisningen bedöma ifall 
verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Detta 
gäller även det personalpolitiska målet. Redovisning av indikatorerna sker genom att dessa 
bedöms som uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte uppfyllda. Någon redovisning av de så kallade 
stYTmåtten som kan påvisa det fakti ska resultaten, jämförelse med måltal eller analys sker inte. 

Vidare bedömer vi alt d et är en försvårande orsak att flertalet av nämndernas mål inte är 
mätbara och målsatta. Detta kan innebära att bedömningen baseras på genomfö rda aktiviteter, 
vilket innebär en risk att den egna bedömningen av måluppfyllelsen därigenom kan bli 
missvisande. 

Granskningsrapporten översändes härmed. Revisorerna önskar ta del av de åtgärder koml11unstYTelsen 
avser att vidta med anledning av granskningsresultat. Sval' önskas senast den 30 juni 2 017 . 

Gislaved 2017-04-11 

jorn Maltinsson 
Ordförande 

~"lP/~ 
Kjell Claesson 'V 
Vice ordförande 

Svar sänds ti ll : c-mai l. maria.lhorup @gis lavcd .se Ev frågor besvaras via tel 0 10-212 9H 45 (Carl -Magnus Stenehav) 
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Till 
Kommunstyrelsen 

För kännedom 
Kommunfullmäktige 

Revisionsmpport: Gmnskning av bisberedskap 

På uppdrag av revisionen i Gislaveds kommun har PwC granskat kommunens arbete med kri sberedskap. S.l1tet 
med granskningen val" att svara på revisiollsji'ågan Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig verksamhet inom 
samhällets krisberedskap? 

Den sa mmanfattande bedömning oeh svar på den övergripande revisionsfrågan är att kommunstyrelsen inte helt 
har en ändamålsenlig verksamhet inom samhällets kri sberedskap. Bedömningen grundar framförallt på att 
övning och utbildning för förtroendevalda och tjänstemän inte sker i tillräcklig grad samt att handlingsprogram 
för ol yckor samt plan för extraordinära händelser vid gransknin gstillfäll et inte var antagna trots lagkrav. 
Däremot konstateras att ett arbete med all upprätta båda dessa dokument är pågående. Vidare bedöms all det 
finns brister i organi sation och ansvarsfördelning samt i arbetet med ri sk- och sårbarhetsanal ys (RSA). 

l granskningen lämnas ett antal rekommendationer. 
Revisionsrapporten bifogas. Re visorerna önskar ta dej av de åtgärder kommunstyrelsen avser alt vidta med 
anledning av gran skningsresultatet. Skrift li gt svar önskas senast den J4 juli 2017. Revisorerna vill inom ett år ta 
del av all beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits. 

Gislaved den 11 april 2017 

jÖ artmsson 

l revisorerna i Gislaveds kommun 

K~::,-{J 
Ordförande i kommunrevisio Vice ordförande i kommunrevisionen 

Svar sUnds ti ll : c-mai l. maria.lhorup@gislavcd.se Evhågorbesvaras via tel 0 10-2 12 98 45 (Carl-Magnus Stenehav) 
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Till 
Barn- och utbildningsnänU1den 

För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Kommun fullmäktige 

Revisionsrapport: Gl'anslming av åtgärder till följd av Skolinspektionens tillsyn 

På uppdrag av revisionen i Gi slaveds kommun har PwC granskat om barn- och utbildningsnämnden vidtagit 
ändamålsenliga åtgärder för att komma till rätta med de områden som Skolinspektionen kriti serade i sin tillsyn 
år 2016. Kritik gavs då mot resursfördelningssystemet, det systematiska kvalitetsarbete t, ele vhälsan sa mt 
till gången till grundsärskolan . Vidare svarade granskningen på om det har skett någon uppföljning av åtgärderna 
alternativt planeras uppföljning av åtgärderna. 

Syftet med granskningen var all svara på revisionsfrågan: Har barn· och. utbildningsnämnden vidtagit 
ändamålsenliga åtgärderjär all kalluna til/rälla med de områden som Skolimpektionen kritiserade i til/synen? 

Den sammanfattande bedömning och svar på den övergripande revisionsfrågan är att barn- och 
utbildningsnämnden il/le helt har vidtagit ändamålsenliga åtgärder. Bedömning grundar sig i att planering av 
uppföljning för vissa beslutade åtgärder inte är tillräckli gt samt att det inte är tydliggjort hur åtgärder för att för
bättra det systemati ska kvalitetsarbetet ska leda till önskade effekter. Däremot bedöms att nämnden både 
säkerställt implementering av åtgärderna samt fördelat ansvar. 

Vidare bedöms att barn- och utbildningsnämnden behöver följa upp att åtgärder genomförs samt följ a upp 
effekterna av åtgärderna för samtli ga områden Skolinspekti onen kritiserat. En handlingsJllan för hur åtgärderna 
ska förbättra huvudmannens systemati ska kvalite tsarbete behöver upprättas. 

RevisionsraPPOlten bifogas. Revisorerna önskar ta del av de åtgärder kommunstyrelsen avser att vidta med 
anledning av granskningsresultatet. Skriftligt svar önskas senast den 14 juli 2017. Revisorerna vill inom ett år ta 
del av att beslutade/genomförda åtgärdet har vid tagits. 

Gislaved den 1 I april 2017 

I om arti Ilsson 
/'/ ~-rt/:"bt4 

Kj II C laesson 
Ord förande i kommunrevisionen Vice ordfö rande i kommunrevisionen 

Svar sänds till: c-mail. maria.thorup@gislavcd .se Ev frågor besvaras via lel 010-2 1298 45 (Carl-Magnus Stenchav) 
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Granskning av krisberedskap 

Sammanfattande revisionell bedömning 
____ "Syftet med granskningen var att svara på revisionsfrågan Har kommllnstyrelsen en 

ändamålsenlig verksamhet inom samhällets krisberedskap? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte helt har en ändamålsenlig verksamhet inom sam
hällets krisberedskap. Vi grundar vår bedömning på att övning och utbildning för förtro
endevalda och tjänstemän inte sker i tillräcklig grad samt att handlingsprogram för olyck
or samt plan för extraordinära händelser vid granskningstillfållet inte var antagna trots 
lagkrav. Däremot konstaterar vi att ett arbete med att upprätta båda dessa dokument är 
pågående. Vidare anser vi att det finns brister i organisation och ansvarsfördelning samt i 
arbetet med risk- och sårbarhetsanalys (RSA). 

Sammanfattning av bedömningar gentemot kontrollmål återges nedan. 

Kontrollrnäi 

Organisation och ansvars
fördelning är I1jdlig och 
dokumenterad 

Kommunfullmäktige har 
beslutat om handlingspT'D
gramför skydd mot olyck
or 

Kommunfullmäktige har 
beslutat om en planJör 
exb'Qordinäl'Q händelser 

---
11llräcklig risk- och sår
barhetsanalys (RSA) haT' 
upprättats 

Mars 2017 
Gislaved kommuns revisorer 
PwC 

Bedömningar 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att ansvar och roller mellan kommunstyrelsen 
och räddningsnämnden föl' krisberedskapsarbetet enligt LEH 
är oklart, formellt beslut över ansvarsfördelningen saknas. 
Mot bakgrund av att kommunstyrelsen inte hal' behandlat 
något krisberedskapsärende under ål' 2016 anser vi att kom
munstyrelsen behöver säkerställa sitt ansvar enligt reglemen
tet. 

Vi bedömer att det inte finns en beslutad funktions
/arbetsbeskrivning föl' krisberedskapssamordnaren. Vi anser 
att stödet till, och samverkan mellan förvaltningarna inte är 
tillräckligt. Vi konstaterar att krisledningsstaben har ett be
tydande antal vakanta platser. 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att det inte finns ett antaget handlingspro
gram för skydd mot olyckor föl' innevarande mandatperiod. 
Vi bedömer att gällande handlingsprogram för skydd mot 
olyckor innehåller avvikelser i förhållande tillråd föl' hand
lingsprogram från MSB. Vi bedömer att kommunstyrelsen 
inte har möjlighet att säkerställa att avvikelserna åtgärdas 
samt att handlingsprogrammet revideras med anledning av 
att uppföljningen inte har rapporterats till kommunstyrelsen. 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att det inte finns en antagen plan för extraor
dinära händelser för innevarande mandatperiod. Vi bedöulcr 
att gällande plan innehåller avvikelser gentemot den målbild 
MSB-SKL hal' föl' kommuner. 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det finns avvikelser i RSA i förhållande till 
gällande föreskrift och allmänna råd. Vi bedömer att kom-
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munens RSA delvis utgår från föreskrifter som hade ersatts 
när RSA beslutades. Vi anser att stöd i förvaltningarnas och 
bolagens genomförande av RSA och ett säkerställande av 
kvaliten av dessa inte genomförs, 

~---- "'-''--"'-----------
Rapportering till staten 
hal' skett 

Övning och lItbildning föl' 
förtroendevalda och tjäns
temän sker 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att rapportering av plan för extraordinära 
händelser inte har genomförts. Vi anser att ett större antal 
åtgärder av avvikelser böl' kunna hanteras och därmed rap
porteras om än vad som är gjort i årsuppföljningarna. 

- -- --~--~ 

Ej uppfyllt 

Vi anser att övningar och utbildningar inte genomförs föl' 
tillräcldigt många av de funktioner MSB lyfter fram. Vi anser 
att utbildning och övning böl' vara prioriterat av lu'isled
ningsnämnd samt för hela krisledningsstaben. Vi konstaterar 
att utbildnings- och övningsplan föl' mandatperioden inte är 

____________ antaget men att ett utkast finns. 

Relwmmendationel' 
Vi bedömer att det finns ett antal förbättringsområden och utifrån granskningsresultatet 
rekommenderar vi kommunstyrelsen att säl{erställa: 

• att hisledningsstaben snarast blir komplett samt utbildas och övas för att säker
ställa att dess uppgifter kan fullgöras vid en extraordinär händelse 

• att en övnings- och utbildningsplan fastställs med prioritering att utbilda och öva 
av MSB identifierade funktioner 

• att ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och räddningsnämnden är be
slutad och tydlig 

• att stöd till och samverkan med kommunens förvaltningar och bolag inom krisbe
redskapsarbetet npprättas och stärks 

• att en samverkan med näringslivet, civilsamhället och andra privata aktörer vid 
upprättandet av RSA upprättas och stärks. Enligt föreskrift från MSB är externa 
aktörer en viktig del av RSA 

• att RSA revideras och tar gällande föreshift och allmänna råd från MSB i beak
tande. 

• att kommande handlingsprogram för skydd mot olyckor beaktar allmänna råd för 
handlingsprogram från MSB 

• att kommande plan för extraordinära händelser beaktar de målbilder MSB-SKL 
har och som återfinns i Överenskommelse om lcommllnernas lcrisberedslcap. Ut
formandet av kommande plan ska utgå från RSA 

• att en formell funktions-(arbetsbeshivning för hisberedskapssamordnaren upp
rättas. 

Mars 2017 
Gislaved kommuns revisorer 
PwC 
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1. Inledning 
1.1. Ba1cgl'Und 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ställer krav på att kommunen ska fastställa ett hand
lingsprogram i kommnnfullmäktige för skydd mot olyckor som kan leda till räddningsin
sats för varje ny mandatperiod. 

Kommunen hal' enligt lagen om extraordinära händelser (LEH) i uppgift att ha en god 
krisberedskapsförmåga. Det innebär krav på planering och förberedelser inför en sådan 
händelse genom bland annat risk- och sårbarhetsanalys, fastställande aven plan för ex
traordinära händelser och att organisationen är övad och utbildad. 

Då en tillräcklig krisberedskap är själva grunden för att kunna upprätthålla kommunens 
samhällsviktiga verksamheter vid en samhällsstörning är det av yttersta vikt att denna är 
välutvecldad, ständigt övad och uppdaterad. Under 2015 infördes nya föreslu-ifter för hur 
den generella lu-isberedskapsförmågan ska bedömas genom indikatorer och kraven på 
rapportering av risk- och sårbarhetsanalysen har förtydligats. 

Gislaveds kommuns revisorer har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk gett PwC 
i uppdrag att granska kommunens lu-isberedskap. 

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig verksamhet inom samhällets lu-isberedskap? 

1.3. Revisions1critel·iel· 
• Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

• Lagen om extraordinära händelser (SFS 2006 :544) 

• Kommunens interna dokument 

1.4. Kontrollmål 
• Organisation och ansvarsfördelning är tydlig och dokumenterad 

• Kommunfullmäktige har beslutat om handlingsprogram för skydd mot olyckor 

• Kommunfullmäktige har beslutat om en plan för extraordinära händelser 

• Tillräcklig risk- och sårbarhetsanalys har upprättats 

• Rapportering till staten har skett 

• Övning och utbildning för förtroendevalda och tjänstemän sker 

1.5. Metod 
Granskningen genomfördes genom dokumentstudier av kommunens handlingsprogram 
för skydd mot olyckor, plan för extraordinära händelser, risk- och sårbarhetsanalys, rap
portering till staten, reglementen samt övriga relevanta styrdokument. Dokumenten har 
granskats gentemot lagen om extraordinära händelser, lagen om skydd mot olyckor, 

Mars 2017 
Gislaved kommuns revisorer 
PwC 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrift 2015:5 och allmänna råd, 
MSB-SKL överenskommelse om kommunernas krisberedskap (2013), MSBs vägledning 
för risk- och sårbarhetsanalyser samt vägledning för kommunala handlingsprogram för 
skydd mot olyckor. 

Inom ramen för granskningen har intervju genomfölts med förvaltningschef för rädd
ningstjänsten och enhetschef/krisberedskapssamordnare inom räddningstjänsten. I tex
ten refereras denna intervju till intervju med räddningstjänstledningen. Dessutom har 
intervju med HR-/stabschef och säkerhetssamordnaren för internt skydd genomförts. 
Kompletterande material har också inhämtats från senior rådgivare vid kommunstyrelse
kontoret. 

Granskningen avgränsar sig till revisions år 2016. 

Rapporten har sakgranskats av samtliga intervjuade. 

Mars 2017 
Gislaved kommuns revisorer 
PwC 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. Organisation och ansvm·sfördelning 
2 .1.1. Ialcttagelser 
Kommunstyrelsen har enligt reglemente antaget 26 mars 2015 ansvar för förebyggande 
verksamhet enligt Lagen om extraordinära händelser (LEH) samt för kommunens uppgif
ter enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende förebyggande verksamhet för 
skydd mot olyckor. Enligt reglemente för gemensam räddningsnämnd mellan Gislaved 
och Gnosjö, gällande från 1 mars 2015, ansvarar räddningsnämnden för arbetet med LSO. 

I intervjuer framkommer att arbetet med krisberedskap rappOlteras till både räddnings
nämnden samt till kommunstyrelsen. Iakttagelsen bekräftas av att upprättandet av hand
lingsprogram för skydd mot olyckor, årlig uppföljning av LEH samt årlig uppföljning av 
LSO beretts och beslutats av räddningsnämnden medan kommunstyrelsen under år 2015 

berett kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Enligt uppgift från HR-/stabschef 
har kommunstyrelsen inte hanterat nägot krisberedskapsärende under är 2016. Gransk
ningen har inte tagit del av något formellt beslut att räddningsnämnden ska ha ett ansvar 
för krisberedskapsarbetet enligt LEH. Enligt intervjuerna har det tagits ett budgetbeslut 
för över 10 år sedan att räddningstjänsten ska utföra arbetet, och därefter ska statsbidrag 
ha inkommit direkttill räddningstjänsten. 

Krisberedskapsarbetet genomförs av räddningstjänstens enhet för samhällsinriktat säker
hetsarbete (SIS). Här återfinns funktionen krisberedskapssamordnare som till stor del 
upprättar styrdokument och underlag. Det finns ingen beslutad funktions
/arbetsbeskrivning för krisberedskapssamordnaren. Nuvarande samordnare har däremot 
upprättat ett utkast på bland annat arbetsuppgifter, ansvar och kompetenskrav. 

Gislaved kommuns arbete med krisberedskap utgår enligt styrdokument från ansvars- och 
närhetsprincipen. Det innebär att förvaltningarna i kommunen har ett eget ansvar. Bland 
annat för upprättande av RSA och för utbildning och övning. I samtliga intervjuer besk
rivs det att samverkan mellan räddningstjänsten och förvaltningarna är otillräckligt gäl
lande hisberedskapsarbetet. I intervju med HR-/stabschefbeshivs att det inte finns nå
gon uppföljning av förvaltningarnas arbete med hisberedskap, såsom att åtgärda risker 
som framkommit i RSA. Ansvaret beskrivs vara förvaltningschefernas. Det uttrycks en 
förväntan hos räddningstjänsten att fÖlvaltningarna tar kontakt om de önskar stöd. 

Krisledningsorganisation vid extraordinär händelse 
Enligt hisledningsnämndens reglemente antaget av kommunfullmälctige 18 november 
2010 är 7 ledamöter och 7 ersättare från kommunstyrelsen hisledningsnämnd för Gisla
veds kommun. Krisledningsnämndens medlemmar för mandatperioden valdes av kom
munfullmäktige 15 december 2014. Krisledningsnämnd ska enligt lag utses för varje ny 
mandatperiod. Senaste fcirändringen av ledamöter skedde 17 november 2016 av kommun
fullmäktige. 

Enligt dokumentation över medlemmar i hisledningsstab, daterat 9 juni 2016, ska kris
ledningsstaben bestå av 21 medlemmar. Tre av dessa medlemmar ska vara stabschef för 
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att möjliggöra att staben kan vara verksam under dygnets 24 timmar. Under granskning
en framkom att sju platser var vakanta. En vakans gällde stabschefsfunktionen. Ytterligare 
en av de tre stabscheferna har under året varit sjukskriven utan att ersättare hal' utsetts, 
enligt intervju med HR-jstabschef. Denna vakans har delvis hanterats då räddningstjäns
tens förvaltningschef stått till förfogande. Detta beskrivs dock vara problematiskt då för
valtningschefen ska leda räddningstjänsten också vid en extraordinär händelse. 

Krisledningsorganisationen i Gislaveds kommun är i övrigt reglerad enligt kommunens 
plan för extraordinära händelser. Krisledningsorganisationen är indelad i tre nivåer: nor
mativ ledning - strategisk och operativ ledning - hisledningsstab. Krisledningsnämnden 
är den normativa ledningen. Kommundirektören leder det strategiska och operativa arbe
tet tillsammans med ordinarie förvaltningschefsorganisation. Krisledningsstaben uppgift 
är att öka kommundirektörens och förvaltningschefernas förmåga att utöva ledning. Sta
ben ska enligt plan för extraordinära händelser ha förmåga att : 

• stötta beslutsfattare med underlag för beslut 
• utarbeta analyser och rappolter 
• vid behov omsätta och verkställa beslut 
• skapa god förmåga för ledning i övrigt 

Utöver att krisledningsorganisationen regleras enligt reglemente och styrdokument finns 
ett antal dokumenterade rutiner och checklistor för olika funktioner. För krisledningssta
ben finns så kallade funktionskolt och checklistor. Krisledningsnämndens medlemmar 
ska ha ett hisledningskort vid sitt kontor, vilket innehåller en checklista på uppgifter för 
nämndens ordförande, kommundirektören och stabschef. Även kontaktuppgifter till cen
trala funktioner i hisledningsorganisationen återfinns här. 

2 .1.2. Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet att Organisation och ansvarsfördelning är tydlig och do
kumenterad är delvis uppfyllt. 

Vi bedömer att ansvar och roller mellan kommunstyrelsen och räddningsnämnden för 
krisberedskapsarbetet enligt LEH är oldart, formellt beslnt över ansvarsfördelningen sak
nas. Mot bakgrund av att kommnnstYl'elsen inte har behandlat något hisberedskaps
ärende under år 2016 anser vi att kommunstyrelsen behöver säkerställa sitt ansvar enligt 
reglementet. 

Vi anser att stödet till, och samverkan mellan förvaltningarna inte är tillräcldigt. Med hän
seende till kommnnens inriktning på närhetsprincipen anser vi att det är särskilt viktigt 
att säkerställa att förvaltningarna har tillräcldigt stöd att genomföra sina ålagda uppgifter. 

Vi konstaterar att hisledningsstaben har ett betydande antal vakanta platser, vilket är 
särsldlt allvarligt då vakanser också består av stabschefsfunktionen. Vi bedömer att detta 
innebär en ökad risk för att stabens uppgifter vid en extraordinär händelse inte kan full
följas. 

Vi rekommenderar att en formell funktions-j arbetsbeskrivning för hisberedskapssam
ordnaren upprättas. 
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2.2. 

2 .2.1. 

Handlingsprogramjör skydd mot olyckor 
Iakttagelse1' 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LOS) ska kommunen anta ett handlingsprogram för 
skydd mot olyckor för valje ny mandatperiod. Syftet med handlingsprogrammet är att öka 
säkerheten och tJyggheten i kommunen. Enligt LSO ska handlingsprogrammet ange: 

• mål för kommunens verksamhet inom skydd mot olyckor som kan leda till rädd
ningsinsats 

• vilka risker för olyckor som finns i kommunen som kan leda till räddningsinsats 
• hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MS B) ger råd i Vägledning för Kommu
nala handlingspl'Ogram ~ Skydd mot olyckor (2011). Råden förtydligar lagkraven och 
vägleder kommunerna ytterligare i arbetet med handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor är antaget av kommunfullmäktige 13 december 
2012 och benämns Handlingsprogramjör olycksjörebyggande arbete 2013-2015. Hand
lingsprogrammet innehåller de beskrivningar som lagen kräver. Beskrivna risker är ex
empelvis kommunens prägel av industriverksamheter, olyckor från fall och trafikolyckor. 

Ett antal avvikelser gentemot MSBs allmänna råd har identifieras. Exempelvis saknas: 

• mål för organisationsutveclding, samverkan samt erfarenhetsåterföring 
• risker i kommunens geografiska område beskrivs men analyseras och bedöms inte 
• hur uppföljning och utvärdering ska ske samt hur kommunen ska ta tillvara på er

farenheter från olycksundersökningar 

Kommunens handlingsprogram från år 2012 beskriver mål för sex olika områden. Enligt 
intervju har dessa följts upp av förvaltningen men inte rapporterats till kommunstyrelsen. 
Enligt handlingsprogrammet ansvarar kommunstyrelsen för att uppföljning, utvärdering 
samt revidering genomförs. I uppföljningen beskrivs ett antal avvikelser gentemot upp
satta mål 2013-2015, vilka sammanfattas i tabell 1. 

Tnbcll 1. Sammanfattning av nvvikclser gentemot prestrltions mfi l i J [olldlil1gsjJ l'og,'o m f ö,' olycksjö,'cbyU
gamle arbete 20 13 -2015. 

__ ccF-=O.:.:k:=us= o"m",'-='å:::d:::e-,E=x=e",ffi= p-=e:c1 p" a=-" .=a-,-VVI.:.:·::.:kelser gentemot mål _ 
Bmnd Ingen undersökning Dm hushåll har fungerande brandvarnare har skett trots mål om 

100% hushåll med fungerande brandvarnare. 

Tmjik 

Psykisk ohälsa och 
suicid 

Vatten och is 

Brister i samarbete med socialtjänst medför att enskilda som omfattas av sociala 
biståndsinsatser inte erbjuds insatser föl' att höja brandsskyddsnivån. 

Trafiksäkerhetsutbildning åk 4 -6 genomförs inte. 

Mer konkreta och lokala åtgärder efterfrågas. Information och utbildning för kom
munens personal önskas inom ramen för samhällsplanering och bygglovsprocesser. 

Livräddningsutrustning saknas vid 10 rastplatser utmed Kanotled Nissan. 

K~illH : Widdningstjiinsten Gislaved och G IlO~Ö 2016-03-04 . Up[~rjjUl1 iIl9 och II lviirde/'hlQ au !1olldlingspro
gram fö ,. olljck~rö/'ebygg([l1de arbete 2018 -2015. 
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Krisberedskapssamordnaren är ansvarig för att upprätta handlingsprogrammet. Enligt 
intervju med räddningstjänstens ledning framkommer att det pågår ett arbete med att 
revidera handlingsplanen med ambition att anta en handlingsplan för innevarande man
datperiod. Arbetet leds av krisberedskapssamordnaren och ett utkast är framtaget aven 
arbetsgrupp under samordnarens ledning. Enligt intervju med räddningsljänstens ledning 
implementerar Gislaveds kommun ett nytt st yr- och ledningssystem som handlingspro
grammet skall följa, vilket anges vara ett skäl till att programmet inte är färdigställt. 

2 .2 .2 . Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis uppfYllt kontrollmålet att Kommunfullmäktige 
har beslutat om handlingsprogramjör skydd mot olyckor. 

Vi konstaterar att det vid granskningstillfallet inte fanns ett antaget handlingsprogram för 
skydd mot olyckor för innevarande mandatperiod, vilket är ett lagkrav. Vi bedömer att 
gällande handlingsprogram för skydd mot olyckor, beslutat 2012, innehåller flertalet avvi
kelser i förhållande till nuvarande råd för handlingsprogram från MSB. 

I Uppjöljning och utvärdering av Handlingsprogramjör olyc/csjörebyggande arbete 
2013-2015 åtelfinns ett antal avvikelser gentemot uppsatta mål. Enligt gällande hand
lingsprogram ansvarar kommunstyrelsen för uppföljning, utvärdering samt att revidering 
genomförs. Vi bedömer att kommunstyrelsen inte haft möjlighet att säkerställa att avvi
kelserna åtgärdas samt att handlingsprogrammet revideras med anledning av att uppfölj
ningen inte har återrapporterats till kommunstyrelsen. 

2,3, 

2 ·3·1 . 

Plunfö1' extJ'uo1'dinä1'u händelse1' 
Iakttagelse/' 

Enligt lagen om extraordinära händelser (LEH) ska kommunen anta en plan för extraor
dinära händelser för vmje ny mandatperiod. MSB och Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) fördjupm' vad planen ska innehålla i Överenskommelse om kommunernas kris be
redskap från 2013. 

Planen ska enligt MSB-SKL utgöra en del i ett styrdokument med syfte att fastställa hur 
kommunens arbete med krisberedskap ska hanteras under mandatperioden. Styrdoku
mentet bör beskriva arbetet och åtgärder för att reducera eller ta bort risker och sårbar
heter samt för att öka kommunens förmåga inom krisberedskap. I detta ligger exempelvis 
övnings och utbildningsplan och beskrivning av hur kommunen ska organisera sig under 
en extraordinär händelse. 

Gislaved kommuns kommunfullmäktige antog 13 augusti 2012 Planför hantering av ex
traordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Planen salmar merpatten av de 
delar MS B-S KL har som målbild för kommuner i sin överenskommelse om krisberedskap. 
Dock är överenskommelsen beslutad efter det att Gislaved antog sin plan. Exempel på 
delar som inte återfinns i planen men som ska vara målbild enligt MSB-SKL är: 

• beskrivning av arbete och åtgärder som ska ske under mandatperioden 
• övnings- och utbildningsplan 
• beskrivning av krisledningens ledning 
• samverkan samt säkerställande av samband för att hantera extraordinär händelse 
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Krisberedskapssamordnaren är ansvarig för att npprätta planen. Under granskningens 
gång har ett arbete med att upprätta en ny plan för extraordinära händelser påbörjats. 
Enligt intervju med räddningstjänstledningen implementerar Gislaved kommun ett nytt 
st yr- och ledningssystem som planen skall följa, vilket anges vara ett skäl till att planen 
inte är fårdigställt. Det nya utkastet, benämnt Styrdolcument - Plan for extmordinär 
händelse delgavs granskningen 13 oktober. Planför extraordinär händelse är en del i ett 
styrdokument som också innehåller övnings- och utbildningsplan med mera. 

Utkast av ny plan för extraordinära händelser som granskningen har tagit del av uppfyller 
till stora delar den målbild MSB-SKL har satt. Exempel på avvikelser gentemot målbilden 
är att planen inte till fullo utgår från risk- och sårbarhetsanalysen (RSA). Exempelvis be
skrivs ett antal avvikelser av kommunens arbete med krisberedskap i RSA och vilken am
bition kommunen ska ha under mandatperioden för att åtgärda dessa. I planen för extra
ordinära händelser berörs inte de behov av åtgärder som åtetfinns i RSA. Detta trots att 
planen ska beskriva åtgärder som ska ske under mandatperioden samt utgå från RSA, 
enligt MSB-SKL. Samtidigt beskrivs andra åtgärder för mandatperioden i planen för att 
hantera risker och öka kommunens förmåga. Även Länsstyrelsen Jönköping har påpekat 
att en tydligare koppling mellan planen för extraordinära händelser och RSA är önskvärd, 
men har enligt uppgift från kommunen godkänt hanteringen av arbetet i övrigt. 

2·3·2. Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis uppfYllt kontrollmålet om att Kommunfull
mäktige har beslutat om en plan för extraordinäm händelser. 

Vi konstaterar att det vid granskningstillflillet inte fanns en antagen plan för extraordinära 
händelser för innevarande mandatperiod, vilket är ett lagkrav. Vi bedömer att gällande 
plan innehåller avvikelser gentemot den målbild MSB-SKL har för kommuner i sin över
enskommelse om krisberedskap. 

Vi anser även att utkastet på ny plan granskningen har tagit del av inte tillräcldigt tydligt 
utgår från risk- och sårbarhetsanalysen (RSA). 

Risk- och sårbarhetsanalys 
Ialcttagelser 

Kommuners risk- och sårbarhetsanalyser(RSA) syftar till att minska sårbarheten i sam
hället och öka kommunens förmåga att hantera kriser. Enligt lagen om extraordinära 
händelser (LEH) ska RSA beskriva kommunen och dess geografiska område, arbetspro
cess och metod för upprättandet av RSA, identifiera samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område, analysera risker för kommunen och kommunens geo
grafiska område, ge beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap 
samt behov av åtgärder med anledning av risk- och sfu'barhetsanalysens resultat. 26 janu
ari 2015 uppdaterades MSB föreskriften på området. I föreskriften finns också allmänna 
råd från MSB som tydliggör kraven från föreskriften och lagen. 

Kommunfullmälctige i Gislaveds kommun antog 29 oktober 2015 kommunens RSA. 
Kommunens RSA är enligt dokumentet upprättat enligt LEH samt MSBs föreskrift 
2010:6. Samtliga delar som lagen kräver återfinns i kommunens RSA. Avvikelser finns 
gentemot kraven från MSBs föreskrift 2015:5 och de allmänna råden. 
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Avvikelser gentemot föreskrift är att: 

• kommunen har inte tagit initiativ som möjliggör för aktörer som bedriver sam
hällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område att samverka 

• kommunen är inte sammankallande för ett samverkansorgan där representanter 
för kommunen och aktörer involverade i arbetet med extraordinära händelser 
inom kommunens geografiska område ingår 

• beskrivning av vilket underlag som använts för upprättandet av RSA salmas 
• övergripande beskrivning av kommunens geografiska område såsom geografi, de

mografi, infi'astruktur och näringsliv är kortfattad 

Gällande övergripande beskrivning av det geografiska området beskrivs infi'astruktur och 
näringsliv i endast två meningar. Demografi berörs överhuvudtaget inte. Gällande sam
verkan finns en så kallad F-samverkan inom Jönköpings län, vilken beskrivs i intenju 
med räddningsledningen att fungera bra. Samtidigt påtalas det att genom att enbart för
lita sig på F-samverkan riskerar kommunen att inte säkerställa samverkan på lokal nivå. 

Vidare ska det enligt allmänna råd ske en indelning av riskidentifiering och riskanalys 
vilka ska omfatta såväl kommunens egen verksamhet som det geografiska området. Nå
gon riskidentifiering av den icke kommunala verksamheten redovisas inte, såsom risker 
från industrier inom det geografiska området. 

En riskanalys bör enligt MSB innehålla både en sannolikhets- och konsekvensbedömning. 
I den riskmatris som används saknas en sannolikhetsbedömning. Kommunens riskmatris 
presenteras ifigur 1. 

Krisberedskapssamordnaren är ansvarig för att samordna upprättandet av RSA, men 
kommunens förvaltningar och bolag ansvarar för att upprätta egna risk- och sårbarhetsa
nalyser. I intervjun beskrivs att krisberedskapssamordnaren skickar ett embryo av RSA 
till samtliga förvaltningar. Förvaltningarna har ansvaret för att arbeta vidare med ana
lysen. Exempel återfinns ifigul' 1 på nästa sida. Materialet från förvaltningarna samman
ställs sedan av krisberedskapssamordnaren. 

I intervju med räddningstjänstledningen framkommer också att det inte finns någon for
mell samverkan med näringslivet, civilsamhället och andra privata aktörer vid upprättan
det av RSA. Enligt intenju finns även brister för samverkan med de kommunala bolagen. 
Enligt föreskrift från MSB är externa aktörer och kommunens bolag en viktig del av RSA. 
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Figur l , Risl<lnatris Gis lavcd kOmmUll. Beskriver konsekvenser (0-3) av störn ingcu' fl'~ 1l ris ker (storbnmd 
vii l' l1l cböljn) . Bedömningen hal' gjor ts av respektive förva ltning. 
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Vi bedömer att kontrollmålet att en Tillräcklig risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har 
upprättats är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att en RSA är beslutad av kommunfullmäktige, att samtliga delar enligt 
lagen om extraordinära händelser återfinns samt att RSA till stor del också möter krav 
från MSBs föreskrift. Däremot bedömer vi att det finns avvikelser i RSA i förhållande till 
gällande föreslu'ift och allmänna råd. Vi anser exempelvis att kommunen enligt föreskrift 
ska ta ett större eget ansvar för samverkan inom kommunens geografiska områdesansvar. 
Vi bedömer att riskidentifiering och riskanalysen i RSA inte är tillräcldig, exempelvis sker 
ingen sannolikhetsbedömning av risker. Vi anser att det ger svårigheter att avgöra vilka 
åtgärder kommunen bör prioritera i sitt krisberedskapsarbete. 

Vi bedömer att RSA delvis utgår från föreskrifter som hade ersatts när RSA beslutades. 
Därmed är det inte säkerställt att kommunen i arbetet med RSA beaktat de senaste före
skrifterna från MSB. 

Vi anser att kommunens arbetssätt med att förvaltningarna och bolagen genomför delar 
av riskanalysen medför att de måste säkerställas stöd och att kvaliten säkras. Vi anser att 
stöd i förvaltningarnas och bolagens genomförande av RSA och ett säkerställande av kva
liten av dessa inte genomförs. 
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2·5· 
2 ·5 ·1. 

RappO,.tel·ing till staten 
Iakttagelser 

Kommunen har ett ansvar att rappoltera sitt arbete med kris beredskap till staten. Rap
porteringen sker till Länsstyrelsen som i sin tur rappOlterar till MSB. För innevarande 
mandatperiod ska rapportering av RSA ha skett senast 31 oktober 2015. Styl'dolm
ment/plan för extraordinära händelser ska ha rapporterats senast 31 december 2015. Där
efter ska årsuppföljning av krisberedskap årligen rapporteras senast den 15 februari. 

Gislaveds kommun hade vid granskningstillfållet inte rappolterat plan för extraordinära 
händelse till staten. Rapportering av RSA samt årsuppföljning har genomfölts. Årsupp
följningen innebär att kommunen svarar ja/ nej på ett antal indikatorer kopplade till arbe
tet med krisberedskap och RSA. I årsrapporteringen av MSBs indikatorer ska också åtgär
der av avvikelser redovisas . Årsuppföljningen har genomförts av räddnings~änsten och 
rapPolterats till räddningsnämnden . 

Tabcl1 2. Årsllppföljning krisbcrcdslcap fö l' 20 15. Salll l11 fi nsUill ni ng av MSB ind ika torer. 
Ledning Planering Samve~~ Kommunikation Informationssäkerhet Kompetens Övning Resurser -AiitaI 

.'a 7 ~ 3 4 o 2 3 5 31 
o o 2 O 2 I 2 2 Nej 9 

Totalt 7 7 5 4 2 3 5 7 -;to 
~ -

Tabcll 3. Äl'Sllppföljning krisl>cl'cdskap rö j' 2016. Sil l1llllallstii Jlning uv Msn indikatorer. 
-- Ledning Planering Samverkan Kommunikation Infol'lllationssäkerhet Kompetens Övning Resurser Antal 
Ja 6 7 f- 4 

2 I I 2 5 28 

Nej I o I 2 I 2 3 2 12 

Totalt 7 7 5 4 2 3 5 7 40_ 

Av tabell 3, vilken berör 2016 års verksamhet, framgår att det finns avvikelser för totalt 12 
indikatorer uppdelat på 7 av 8 områden. Detta är en försämring gentemot föregående år. 

I årsuppföljningen ska kommunen rapportera vilka åtgärder som är pågående för att han
tera redovisade avvikelser. Pågående åtgärder redovisas för indikatorerna ledning och 
planering. Den sammanlagda bedömningen av indikatorn planering redovisas som ett ja. 
Därmed presenteras inga åtgärdsförslag för 6 av de 7 områden där Gislaved kommun har 
redovisat avvikelser. Enligt intervju med räddningstjänstledningen förklaras detta med att 
räddnings~änsten behöver prioritera vilka avvikelser som ska åtgärdas. 

2 ·5 ·2 . Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet att Rapportering till staten har skett är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att rapportering av risk- och sårbarhetsanalys samt att årsuppföljning har 
genomförts . Vi konstaterar däremot att rappoltering av plan för extraordinära händelser 
inte hade genomfölts vid granskningstillfållet. 

Vi konstaterar att årsuppföljning LEH har rapporterats till räddningsnämnden och inte 
till kommunstyrelsen. Enligt reglemente ansvarar kommunstyrelsen för krisberedskaps
arbetet avseende LEH. 

Vi anser att ett större antal åtgärder av avvikelser bör kunna hanteras och därmed rappor
teras om än vad som är gjort i årsuppföljningarna. 
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2 .6. 
2. 6.1 . 

Övning och utbildning 
Ialcttagelse/' 

Granskning av kris beredskap 

Enligt LER ska kommunen ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den 
utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordi
när händelse i fredstid. MSBs föreskrift 20W5 tydliggör vilka funktioner som bör få ut
bildning och övning. Det fastställs också att kommnnen ska delta i samverkansövningar i 
länet samt följa upp och utvärdera utbildningar och övningar. 

Krisberedskapssamordnaren ansvarar, enligt intervju med räddningstjänstledningen, för 
att utbildningar och övningar genomförs för krisledningsstaben. Kommundirektör och 
respektive förvaltnings chef beslutar om vilka utbildningar och övningar som ska genom
föras. Vid intervju med RR-/stabschef framkommer att inga övningar har skett för staben 
sedan hon fick rollen som stabschef år 2011. 

I föreskrift från MSB beskrivs tio olika funktioner som samtliga bör ha utbildats och övats 
under året för att kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid: 

Tabell :~ . Funk l ioner (definierade uv MSB) som genomgått övn ing eller uLbildning under nr 2015 och nr 2016. 
Gislavcds kOllllllun , 

K1'isledningsna"," n.:.:' :.:.nd"--__ 

Öuriga!örtroendevalda 

Bel'edningsgrupp
en/tjänstemannaledningen 

Informationsfunktionen 

Be"ördafol'valtningsledninga,' eller 
motsuQl'unde 

~~~~-

K"isstöd (POSOM) 

TJänsteman i beredskap eller motsUQ
/'Onde 

Friuillig "estlrsgrupp (FRG) 

BeredskapsJunktioner inom kommullal
tekniskföl'söl'jning 

-"---
Övrig personal 

Utbildning 
hal' genom
förts ål' 2015 

NEJ 
.JA _ 
NEJ 

.JA 

NEJ 

NEJ 
-

JA 

NEJ 
NEJ 

JA 

Utbildning 
har genom
förts ål' 2016 

NEJ 
NEJ 
JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

NEJ 
NEJ 

NEJ 

Övning h ar 
genOlUIOl'ts 
ål' 2015 

- NEJ 
NEJ 
NEJ 

--

NEJ 
NEJ 

i NEJ 
JA 

NEJ 
NEoJ 

NEJ 

Övning har 
genomförts 
år 2016 

NEJ 
NEJ 
NEJ 

JA 

JA 

NEJ 
JA 

NEJ 
JA 

NEJ 

Kiilla. Ärlig Ilppföljn ing av I .J~H föl' Gislaveds kommun, 2016 snml Årl ig uppföljning av I,E I-! fö\' Gislavcds 
kommun, 2 01 7 . 

Enligt årsuppföljningen av arbetet med krisberedskap, där utbildning och övning följs 
upp, svarar kommunen att utbildning år 2016 har genomförts i 5 av 11 av MSB identifie
rade funktioner. Övning har genomfölts för fyra av elva funktioner enligt årsuppföljning
en. Utvecklingen är positiv gentemot år 2015. Vidare framkommer det i årsuppfOljningen 
att kommunen inte följt upp och/eller utvärderat utbildningar och övningar. 

Vidare framkommer det i årsuppföljning för 2016 att en av tre beslutade stabschefstjäns
ter har genomfört utbildning hos MSB under år 2016. 
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Granskning av kris beredskap 

Granskningen har tagit del av ett utkast av utbildnings- och övningsplan. Planen redovisar 
vilka förmågor vatje funktion/förvaltning som anses vara berörd av krisberedskapsarbetet 
samt vilka utbildningar och övningar som krävs för att säkerställa dessa förmågor. 

2 .6.2. Bedömning 
Vi bedömer kontrollmålet att Övning och utbildning förförtroendevalda och tjänstemän 
sker är ej uppfyllt. 

Vi anser att övningar och utbildningar inte genomförs för tillräckligt många av de funkt
ioner MSB lyfter fram. Vi anser att utbildning och övning bör vara prioriterat av lU'isled
ningsnämnd samt för hela krisledningsstaben. 

Vi konstaterat· att utbildnings- och övningsplan för mandatperioden vid granskningstill
fallet inte var antaget men att ett utkast var upprättat. 

Utan kontinuerlig övning och utbildning av hela krisledningsstaben anser vi att det finns 
en risk att staben inte kommer att kunna fullfölja sina ålagda uppgifter att utöva ledning 
genom att ha förmågan att: 

• stötta beslutsfattare med underlag för beslut 
• utarbeta analyser och rapporter 
• vid behov omsätta och verkställa beslut 
• skapa god förmåga för ledning i övrigt 

2017-03-14 

Carl-Magnu Stenehav 
Uppdragsledare/projektledare 
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Granskning av årsredovisning 2016 

1. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Gislaveds kommuns förtroendevalda revisorer granskat Gislaveds 
kommuns årsredovisning för år 2016. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen 
för år 2016. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning 
av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från 
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Gislaveds kommun lever 
upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberät
telsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och 
god redovisningssed. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

Vi bedömer att fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspek
tivet inte uppnås för femårsperioden 2016-2020. Årets resultat för år 2016 uppgår till 
+60,5 mnkr, vilket för år 2016 överstiger målet om +30 mnkr. När det gäller soliditetsmå
let bedömer vi att målet varken uppfylls för år 2016 eller för den aktuella femårsperioden. 

Vi kan inte utifrån den återrapportering som sker i årsredovisningen bedöma ifall verk
samhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Redo
visning av indikatorerna sker genom att indikatorerna bedöms som uppfyllda, delvis upp
fyllda eller inte uppfyllda. Någon redovisning av de så kallade styrmått som kan påvisa det 
faktisk resultat, jämförelse med måltal eller analys sker inte. Faktiskt måltal saknas även i 
de flesta fall. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är med 
några undantag upprättad enligt god redovisningssed. 
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Granskning av årsredovisning 2016 

2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands
ting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar 
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

2.1. Syfte och l"evisionsfrågol" 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom
munal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 
för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inId. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveclding, efterlevnaden av 
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono
misk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning 
för VA -verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning. 

Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredo
visningen. 
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Granskning av årsredovisning 2016 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne
bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som 
görs inom nämnderna är tillräcldig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens 
ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i 
SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting". Väg
ledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägled
ningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har 
följts beroende på om vägledningen har beaktats i årets revisionsplan. Granskningen har 
skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i 
förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presen
terades 2017-03-31. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2017-04-05 och full
mäktige behandlar årsredovisningen 2017-04-27. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och budgetchef. 

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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Granskning av årsredovisning 2016 

3· Granskningsresultat 

3·1. Ve,.ksamhetens utfall,finansie,.ing och ekono
miska ställning 
Iakttagelser 

Utveclding av kommunens verksamhet 
Av årsredovisningen framgår till viss del omfattning av den förväntade utvecklingen inom 
olika verksamheter. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specifi
ceras på lång- och korttidsfrånvaro, män och lcvinnor samt åldersindelad. I ÖVl'igt lämnar 
den personalekonomiska redovisningen uppgifter om personalen i form av verbal inform
ation bl.a. om utvecldingssamtal och heltid-deltid. Sjukfrånvaron uppgår till 6,0 % (5,3 %) 

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har be
tydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Följande delar kan nämnas kom
munstyrelsens uppsiktsplikt över den kommunala verksamheten, känslighetsanalys. Eko
nomiska nyckeltal samt ett antal nyckeltal för verksamheten redovisas. 

I förvaltningsberättelsen återfinns ett avsnitt rubricerat "Framtid" där det redovisas att 
den främsta utmaningen under den kommande planeringsperioden 2017 - 2021 blir att 
ldara de finansiella målen samtidigt som det finns behov av stora investeringar. För att 
ldara en bibehållet god grundekonomi, en kvalitativt god verksamhet samt ett stort inve
steringsbehov är det nödvändigt att göra effektiviseringar och omstruktureringar av verk
samheterna som sänker driftkostnaderna med ca 30 mnkr fr .o.m. år 2017. Omstrukture
ringar som ska göras samtidigt som troligtvis befolkningsantalet ökar. 

I nämndernas verksamhetsberättelser återfinns även ett avsnitt med samma rubrik där 
nämndernas förväntade utveclding kommenteras. 

Gemensam förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk
samhetens organisation och verksamhet i form av ett organisationsschema. Därutöver 
sker redovisning för respektive bolag i avsnittet koncernbolag och stiftelser. 

Investeringsredovisning 
Årets investeringar redovisas i förvaltningsberättelsen och uppgår för året till 92,3 mnkr 
jämfört med budget på 200,5 mnkr. Upplysningar om större investeringsprojekt lämnas. 
Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. 

Driftredovisning 
Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas i förvaltningsberättelsen, utförligare 
redovisning sker i avsnittet nämndernas redovisning av året. Upplysningar om orsaker till 
nämndernas budgetavvikelser lämnas även i denna redovisning. Socialnämnden redovisar 
ett underskott på 3,3 mnkr. Nämndens finansiella situation har under året utvecldats sig 
positivt. I samband med delårsrapport per augusti bedömdes årets resultat till -9,6 mnkr. 
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Granskning av årsredovisning 2016 

Balanskravsresultat 
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Årets 
resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 53,8 mnkr. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en utvär
dering av kommunens ekonomiska ställning. I förvaltningsberättelsen återfinns en utvär
dering som tar sin utgångspunkt i den så kallade RK-modellen. Redogörelsen struktureras 
utifrån de finansiella aspekterna resultat, kapacitet och risk. Analys görs även till viss del 
ur ett koncernperspektiv. Analysen i form av nyckeltal och ekonomiska begrepp redovisas 
på ett informativt och lättillgängligt sätt. Redovisningen över olika tidsperioder ger en god 
bild av utvecklingen. 

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 5,4 % (2,4 %) och skatteintäkter och gene
rella statsbidrag har ökat med 7,7 % (3,3 %). 

Soliditeten, exldusive pensionsåtaganden intjänade före 1998 uppgår till 69,6 %, en ök
ning med 0,8 procentenhet sedan föregående bokslut. Inlduderas pensionsåtaganden in
tjänade före 1998 (upptagna som ansvarsförbindelse) uppgår soliditeten till 31,5 %. Här 
har en förbättring skett med 3,6 procentenheter sedan förgående år. 

3·1.2. RevisionelI bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Gislaveds kommun lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedö
mer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om 
kommunal redovisning och god redovisnings sed. 

Vi rekommenderar att förvaltningsberättelsen utvecldas gällande jämförelse med andra 
kommuner avseende nyckeltal för verksamhet. 

Vi bedömer att årets resultat om 60,5 mnkr har påverkat kommunens ekonomiska ställ
ning positivt. 

God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har fastställt mål för god ekonomisk hushållning och övergripande 
mål för verksamheterna som ligger till grund för uppföljning och utvärdering av god eko
nomisk hushållning. God ekonomisk hushållning för Gislaveds kommun innebär att: 

verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de prioriterade områdena och kon
kretiserade målen. 

de finansiella målen uppnås. 

som en attraktiv arbetsgivare uppnås de personalpolitiska målen. 
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Granslming av årsredovisning 2016 

Kommunfullmäktige har antagit en vision, prioriterade mål, finansiella mål samt perso
nalpolitiska mål. För att nå dessa mål har kommunfullmäktige för år 2016 angivit ett antal 
konkretiserade mål som ska styra mot de prioriterade områdena och visionen. 

Enligt 4 kap 5 § KRL ska förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering av om målen 
och riktlinjerna uppnåtts och följts i enlighet med 8 kap 5 § andra stycket KL. Detta an
svar åvilar kommunstyrelsen. Revisorerna ska i sin tur bedöma om årsbokslutet är fören
ligt med de mål fullmäktige beslutat, 9 kap 9 a § KL. I årsredovisningen gör kommunsty
relsen den bedömningen att Gislaveds kommun för år 2016 sammantaget haft god eko
nomisk hushållning under 2016. I årsredovisningen finns det en uppföljning av målen ur 
samtliga perspektiv. 

3 ·2.1. Iakttagelser 
Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekono
misk hushållning som fastställts i budget 2016: 

Finansiellt mål, fastställt av full
mäktige i budget 2016 

Resultatnivån under femårsperioden 
2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt 
minst 30 (15) mnlu per år. 

Soliditeten (exld. pensionsskuld) för 
perioden 2016-2020 ska, som genom
snitt, inte vara lägre än 73 procent 

Utfall 2016 

Årets resultat blev +60,5 
mnlu. Med den av kommun
fullmäktige antagna budge
ten 2017 - 2021 som grund 
blir det genomsnittliga resul
tatet för perioden 2016 -

2020 +25,3 mnlu. 

Soliditeten ökade till 69,6 % 
och ligger därmed under det 
finansiella målet. Kommu
nens finansiella mål gäller för 
en femårsperiod (2016-2020) 
samt den upparbetade solidi
teten för tidigare år. 

Måluppfyllelse 
kommunstyrelsens 
bedömning 
Målet bedöms inte upp
fyllas 

Målet bedöms inte u pp
fyllas 

Fr.o.m. budget 2011 är det finansiella målet gällande för en femårsperiod vilket innebär 
att resultatet kan variera över tid men det ska uppnås för femårsperioden. I samband med 
att kommunen gick över till komponentavskrivning i sin helhet beslutade fullmäktige 
2016-10-20 att ändra det finansiella målet för 2016 till Resultatnivån under femårspe
rioden 2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per år. 

Mål för verksamheten 
Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade områden Barns lärande, Staden Gisla
ved kommun samt Företagsklimat och näringssamverkan. Därutöver har kommunfull
mäktige fastställt vad de olika prioriterade områdena innebär. Konkretiserade mål (in
riktningarna) är förväntningar eller krav på hur nämndernas tilldelade resurser ska riktas. 
Kommunfullmäktige har även beslutat om kommunövergripande styrmått. Kommunsty
relsen samt nämnderna har därefter beslutat om nämndsmål samt styrmått som ska re
sultera i att de konkretiserade samt övergripande målen uppnås. 
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De konkretiserade målen redovisas och följ s upp i årsredovisningens inledande del. Upp
följningen sker genom att målen bedöms som uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte upp
fyllda. Någon redovisning av styrmått som kan påvisa det faktisk resultat, måltal eller 
analys redovisas inte. Styrmåtten ska syfta till att nå de övergripande målen. 

Kommunstyrelsen gör ingen samlad bedömning ifall respektive prioriterat område upp
fylls eller inte uppfylls. Nedan redovisas kommunstyrelsens bedömning av måIuppfyllel
sen. 

Prioriterade område Prioriterade område innebär att Antal Ej Delvis Uppfyllt 
mål uppfyllt uppfyllt 

Alla barn när behörighet till 
gymnasieskolan, 

Barns lärande 
För att valje barn ska kunna nå så 

4 - - 4 långt som möjligt i sitt lärande, krävs 
samverkan mellan alla runt barnet: 
trygg miljö i och utanför skolan 

Staden Gislaved upplevs och används 
som en attraktiv mötesplats av 

Staden Gislaveds kommun invånare och besökare. 
7 - 2 5 

Konceptet Staden Gislaved upplevs och 
stödjer hela kommunens attraktivitet. 

I Gislaveds kommun har vi det bästa 

Företagsklimat och 
företagsldirnatet. 
Näringslivssamverkan sker naturligt 4 - 4 -

näringslivssamverkan baserat på efterfrågan från kommun 
eller företag. 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens personalpolitiska mål. De perso
nalpolitiska målen är; Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som 
attraktiv arbetsgivare samt Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en 
möjlighet. Kommunstyrelsen gör den bedömningen att båda målen uppfylls. Även till de 
personalpolitiska målen finns fastställda styrmått. Redovisning av resultat av styrmåtten 
sker till viss del. 

3.2 .2 . RevisionelI bedömning 
Vi bedömer att fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i detfinansiella perspek
tivet inte uppnås för femårsperioden 2016-2020 . Årets resultat för år 2016 uppgår till 
+60,5 mnkr, vilket för år 2016 överstiger målet om +30 mnkr. När det gäller soliditetsmå
let bedömer vi att målet varken uppfylls för år 2016 eller för den aktuella femårsperioden. 

Vi kan inte utifrån den återrapportering som sker i årsredovisningen bedöma ifall verk
samhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Redo
visning av indikatorerna sker genom att indikatorerna bedöms som uppfyllda, delvis upp
fyllda eller inte uppfyllda. Någon redovisning av de så kallade styrmått som kan påvisa det 
faktisk resultat, jämförelse med måltal eller analys sker inte. Faktiskt måltal saknas även i 
de flesta fall. 

Vidare bedömer vi att det är en försvårande orsak att flertalet av nämndernas mål inte är 
mätbara och målsatta. Detta kan innebära att bedömningen baseras på genomförda akti-
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viteter, vilket innebär en risk att den egna bedömningen av måluppfyllelsen därigenom 
kan bli missvisande. 

3·3· 
3.3.1. 

Rättvisande räkenskaper 
Ia kttagelse /' 

Resultaträkning 
Resultaträlmingen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträlmingen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunens intäkter och kostnader 
för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 
föregående år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 60,5 mnkr (24,9 mnkr). Resultat medför därför en 
positiv avvikelse mot budget med ca 45,8 mnkr. 

I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter ökat med 79 mnkr och beror i 
huvudsak på att intäkterna från Migrationsverket ökat och avser ersättning för nyanlända. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 116 mnkr. 

Verksamhetens kostnader har ökat med 155 mnkr och beror på att personalrelaterade 
kostnader ökat med 112 mnkr och förldaras av generella löneölmingar samt fler anställda 
och ökade pensionskostnader. Kostnaderna för entreprenad/köp av huvudverksamhet 
bJ.a. externa utförare har kostnaderna ökat med 36 mnkr. Av lämnade upplysningar fram
går delvis om orsakerna till ökningen. 

Resultaträkning nmk,' Utja1l 2015 Uifall 2016 Ökn/ min % 
p"ognos 

Budget 
Budget 

augusti avv 

Verksamhetens intäkter 367,9 446,6 21% 361,6 -
Verksamhetens kostnader -1761,4 -1916,8 9% -1851,9 -

Avsklivningal' -85,3 -88,9 4% -90,2 l 

Ver'ksamheten." nettokostnade,' -1478,8 -1 559,2 5% -1546 ,0 -1580,5 21 
1IU1"Cl1I j ämfij,·e lses /(j l'rmde poster 

Skatteintäkter 1 212,0 1262,8 4% 1258,1 1267,5 
Generella statsbidrag 288,6 353,8 23% 319,0 325,0 
Summa sl<atteintäkter och statsbidrag 1500,6 1616,6 1577,1 1592,5 24 
Finansiella intäkter 4,7 4,1 -13% 4,3 4,3 o 
Finansiella kostnader -1,6 -0,9 -44% -0,8 -1,6 l 

-

Ex/,.cw,.dinä,.a poste'· 

Arets resultat 24,9 60,5 143% 34,6 14 ,' 4 6 

Regeringen tillförde kommunerna extra medel för flyktingverksamheten i december 2015. 
För Gislaveds kommuns del uppgick beloppet till 34,5 mnkr. Beloppet har i sin helhet 
resultatförts under år 2016. 

Balansrälming 
Balansrälmingen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräcJdiga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skul
der per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodise
rade samt har värderats enligt principerna i KRL. Vid granskningen av balansrälmingen 
har följande väsentliga avvikelser noterats: 
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• Avsättning för återställning av deponi redovisas om 18,8 mnkr gällande Mossarps
deponin vilket är oförändrat sedan år 2014. En strategi har presenterats för Läns
styrelsen. Enligt RKR ska avsättning till deponi uppdateras per balansdagen avex
tern part och även nuvärdesberäknas. Skälet till att detta inte är gjort är att Läns
styrelsen ännu inte lämnat besked och att det därav inte kan göras några faktiska 
beräkningar. Under hösten 2017 kommer beslut om täckning tas och först då görs 
en kostnadsberäkning som kan komma att påverka avsättningens storlek. Därutö
ver finns det 32 nedlagda avfallsdeponier inom kommunen. Här hävs undersök
ningar för att bedöma ifall det förekommer föroreningar som behöver åtgärdas. 
Enligt uppgifter kommer sannolikt några av dessa att häva extra täckning. Vissa 
kanske till och med måste saneras, vilket i så fall kommer att medföra ökade kost
nader då inga statsbidrag utgår för sanering av gamla kommunala deponier. Hän
syn till detta har inte tagits i kommunens balansräkning. 

• I kommunens balansräkning finns en post uppbokad som förutbetald intäkt som 
avser prestationsersättning "Mest sjuka äldre", 5,2 mnkr. Vi bedömer inte att pos
ten är balansgill och borde istället intäktsförts. 

• Inom eget kapital redovisas en post som benämns varav pensionsbuffert 82,6 
mnkr. Enligt kommunfullmäktige beslut får reservering till pensionsbuffert göras 
av belopp upp till det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets 
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringen som understi
ger en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommuna
lekonomisk utjämning. Disponering av pensionsbuffert får ske då pensionskostna
derna uppgår till 80-90 mnkr/år och då den upparbetade pensionsbufferten upp
går till 200 mnh. Vi bedömer att hanteringen måste ske enligt kommunallagens 
bestämmelser kring RUR. 

• I samband med granskningen har vi noterat att det förekommer fakturor avseende 
representation, konferenser och hotellövernattningar där det inte varken framgår 
syfte eller deltagare. Förfarandet kan leda till förmånsbeskattning. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Avvikelser förekom
mer i något fall mot not. 

Sammanställda räkenskaper 
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och om
fattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed. 

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt haven i RKR:s rekommendat
ion 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i 
allt väsentligt utförts. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re
dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

Följande avvikelser från god redovisningssed har noterats: 
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• Enligt RKR:s rekommendation 8:2 ska den sammanställda redovisningen upprät
tas med enhetliga redovisningsprinciper. Härvid ska kommunens redovisnings
principer vara vägledande. Enligt uppgifter tillämpas olika redovisningsprinciper. 
Någon redovisning avseende vilka resultateffekter detta ger, redovisas inte. 

• Enligt RKR:s rekommendation 10.2 ska för varje slag av avsättning och ansvars
förbindelse en kortfattad besJu-ivning lämnas avseende; uppskattning av dess fi
nansiella effekt, indikation om osäkerheterna beträffande beloppet eller tidpunk
ten för utbetalningar samt möjligheten att eventuell gottgörelse erhålls samt att 
avsättningen ska nuvärdesberäknas. 

• RKR 13:2, Redovisning av hyres-/ leasingavtal. Kommunen redovisar att samtliga 
leasingavtalldassificerats som operationell leasing. När det gäller hyra av verk
samhetsfastigheter där hyresperioden omfattar större delen av leasingobjektets 
ekonomiska livslängd ska avtalen redovisas som finansiell leasing. Det saknas upp
lysningar om hyreskontraktens förfall. En inventering av fastigheternas hyresavtal 
beskrivs ha påböljats. 

• Exploateringsredovisningen sker inte enligt god redovisningssed avseende ldassifi
cering och värdering av tillgångar. 

• Enligt RKR 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder ska 
kommunen lämna särskilda upplysningar. Vi anser att redovisningen bl.a. kom
pletteras med vilken betydelse finansiella tillgångar och finansiella skulder har på 
kommunens resultat och finansiella ställning. Risker härrörande från finansiella 
tillgångar och finansiella skulder som kommunen är exponerad för, samt hur 
kommunen hanterar riskerna. Även uppgifter om marknadsvärde för samtliga fi
nansiella tillgångar som handlas på en aktiv marknad. En översyn mot rekom
mendationen behöver ske. 

3.3.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är med 
några undantag upprättad enligt god redovisningssed. 

Avvikelser avser periodiseringar, avvikelser från god redovisningssed gällande tilläggs
upplysningar och rekommendationer samt kommunallagens bestämmelser avseende 
RUR. 
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Granskning till följd av Skolinspektionens tillsyn 

Sammanfattning 
PwC har av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun fått i uppdrag att granska 
om barn- och utbildningsnämnden har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att komma 
till rätta med de områden som Skolinspektionen kritiserade i sin tillsyn år 2016. Kritik 
gavs då mot resursfördelningssystemet, det systematiska kvalitetsarbetet, elevhälsan samt 
tillgången till grundsärskolan. Vidare ska granskningen svara på om det har skett någon 
uppföljning av åtgärderna alternativt planeras uppföljning av åtgärderna. 

Inom ramen för granskningen har 12 personer intervjuats, däribland förvaltningsledning
en samt rektor och förskolechefer. Dokumentstudier har även genomfölts. 

Revisionsfrågan granskningen ska besvara är: 

• Har barn- och utbildningsnämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att 
komma till rätta med de områden som Skolinspektionen kritiserade i tillsynen? 

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden inte helt har vidtagit ändamålsenliga åt
gärder. Vi grundar vår bedömning på att planering av uppföljning för vissa beslutade åt
gärder inte är tillräckligt samt att det inte är tydliggjolt hur åtgärder för att förbättra det 
systematiska kvalitetsarbetet ska leda till önskade effekter. Vi anser däremot att nämnden 
både säkerställt implementering av åtgärderna samt fördelat ansvar. 

Vi anser att barn- och utbildningsnämnden behöver följa upp att åtgärder genomförs samt 
effekterna av åtgärderna för samtliga områden Skolinspektionen kritiserat. Vidare anser 
vi att en handlingsplan för hur åtgärderna ska förbättra huvudmannens systematiska kva
litetsarbete behöver upprättas. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den 
följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till 
alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst god
känt i alla ämnen. All skolverksamhet granskas vart tredje år. 

All skolverksamhet som kommunen har ansvar för ingår i tillsynen. Alla skolor ingår i 
tillsynen, men Skolinspektionen anpassar tillsynen efter situationen på vruje skola. Myn
digheten prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den 
utbildning de har rätt till. Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, 
den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Tillsynen utgår bland 
annat från skollagen, förordningar och läroplaner. När Skolinspektionen har tagit in till
räcldig information gör myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de 
lagar och regler som finns för verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de 
verksamheter som huvudmannen ansvarar för. Dessutom får de skolor där Skolinspekt
ionen fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett eget beslut, som bara handlar om den 
skolan. 

I myndighetens tillsynsbeslut från 2016-04-29 gällande Gislaveds kommun framgår bl.a. 
att det finns brister i tillgången till elevhälsan i grundskolan samt att huvudmannens sys
tematiska kvalitetsarbete brister i förskolan, fritidshemmen, grundsärskolan, gymnasie
särskolan och vuxenutbildningen. Vidare behöver resursfördelningssystemet utvecklas för 
att i större utsträckning ta hänsyn till elevernas behov och förutsättningar samt att Gisla
veds kommun behöver erbjuda en renodlad grundsärskola. 

Förvaltningschefen har i skrivelse daterad 2016-08-12 redogjort för Skolinspektionen för 
de åtgärder som ska vidtas med anledning av tillsynen. Nämnden har antagit åtgärderna 
vid sammanträde 2016-08-29. Skolinspektionen beslutade 2016-12-01 att avsluta tillsy
nen med hänvisning till redovisningen av vidtagna åtgärder som Gislaveds kommun in
kommit med. 

Utbildningsnämnden har nu ansvar för att implementera de åtgärder Skolinspektionen 
bedömt kommer att avhjälpa bristerna som framkom i tillsynen. 

1.2. Syfte och Revisionsf,.åga 
Syftet är att granska om barn- och utbildningsnämnden vid granskningstillfallet har vid
tagit ändamålsenliga åtgärder för att komma till rätta med de områden som Skolinspekt
ionen kritiserade i tillsynen. Vidare ska granskningen svara på om det har skett någon 
uppföljning av åtgärderna alternativt planeras uppföljning av åtgärderna. 

Har barn- och utbildningsnämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att komma till 
rätta med de områden som Skolinspektionen kritiserade i tillsynen? 
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1.3. Revisionslcl'iterier 
Skolinspektionens beslut samt kommunens svar till Skolinspelctionen 

1.4. Kono'ollmål 
• Har nämnden säkerställt implementering av åtgärderna? 

• Har nämnden fördelat ansvar för åtgärderna? 

• Har det genomförts några konkreta åtgärder? 

• Har nämnden genomfört uppföljning av åtgärderna alternativt planerat uppfölj
ning av åtgärderna? 

1.5. Metod och genomföl'unde 
Vi har studerat Skolinspektionens tillsynsbeslut och kommunens svar på beslutet, sam
mantaget följande dokument: 

• Beslut för Gislaveds kommun: efter tillsyn av utbildningen i Gislaveds kommun 
(2016-04-29) 
Från Skolinspektionen till Gislaveds kommun 

• Redovisning med anledning av Skolinspektionens beslut efter tillsyn av utbild
ningen i Gislaveds kommun (2016-08-22) 

Svar från Gislaveds kommun till Skolinspektionen 

• Begäran om komplettering (2016-07-10) 
Från Skolinspektionen till Gislaveds kommun 

• Komplettering med anledning av Skolinspelctionens beslut efter tillsyn av utbild
ningen i Gislaveds kommun (2016-10-31) 

Svarfrån Gislaveds kommun till Skolinspektionen 

• Beslut efter uppföljning av huvudman: efter tillsyn av utbildningen i Gislaveds 
kommun (2016-12-01) 

Från S/calinspektionen till Gislaveds kommun 

Granskningen har också tagit del av barn- och utbildningsnämndens samtliga protokoll 
för år 2016, samt Barn- och elevhälsaplan i Gislaveds kommun (beslutad 2015-12-15). 

Intervjuer har genomförts med tre förskolechefer och fyra rektorer. Relctorerna represen
terade grundskolan, gymnasieskolan (via tillförordnad gymnasiechef), vuxenutbildningen, 
gymnasiesärskolan samt grundsärskolan. För grundsärskolan är funktionen enhetschef. 

Från utbildningsförvaltningens kansli har intervjuer genomförts med barn- och utbild
ningschef, teamchef förskola och grundskola (norr/söder), teamchef förskola och grund
skola (centrum), ekonom samt utvecklingstrateg. I rapporten refereras denna till intervju 
med ledningsgruppen. 

Totalt har 12 personer intervjuats. 

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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2. Beslutfrån Skolinspektionen 
Enligt Skolinspektionens beslut 29 april 2016 brister Gislaveds kommun i sitt resursför
delningssystem samt systematiska kvalitetsarbete. Skolinspektionen ansåg också att det 
inte finns förutsättningar för att elevers behov av särskilt stöd skyndsamt kan utredas. 
Slutligen konstaterade tillsynen att kommunen inte erbjudit elever mottagna i grund
särskolan utbildning i enlighet med författningarnas krav. 

Resursfördelningssystemet 
Skolinspektionen ansåg att det fanns brister i resursfördelningssystemet för förskolan, 
fritidshemmen, gymnasieskolan och gyrnnasiesärskolan samt vuxenutbildningen utifrån 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Skolinspektionen ansåg att det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas i försko
lan, fritidshemmen, grundsärskolan, gynmasiesärskolan och vuxenutbildningen. Enligt 
Skolinspelctionens beslut bedriver inte Gislaveds kommun ett systematislct kvalitetsarbete 
på huvudmannanivå avseende verksamheten i grundsärskolan, gyrnnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen då resultaten av utbildningen i dessa verksamheter inte följs upp, ut
värderas och utvecklas i förhållande till de nationella mål som finns för utbildningarna. 
Huvudmannen planerar därmed inte heller för utvecklingsåtgärder, genomför inte dessa 
och det sker inte någon dokumentation på huvudmannanivå. Verksamheterna uppfyller 
därmed inte författningarnas krav. 

Skolinspektionen bedömde att följande åtgärder behövde vidtas för att avhjälpa bristen: 

• Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, det vill säga; 
a) följa upp resultat i grundsärskolan, gyrnnasiesärskolan och vuxenutbild

ningen i förhållande till de nationella målen, 
b) utifrån uppföljningen av resultaten analysera vad som påverkar och orsa

kar resultaten och måluppfyllelsen i ovan nämnda skolformer, 
c) utifrån analysen identifiera utvecldingsområden och besluta om utvecld

ingsåtgärder som ska genomföras i dessa skolformer för att de nationella 
målen ska uppfyllas, 

d) planera och genomföra de beslutade utvecklingsåtgärderna samt 
e) dokumentera kvalitetsarbetet på huvudmannanivå på ett sådant sätt att det 

kan ligga till grund för analys och beslut om utvecklingsåtgärder. 

Därutöver skrev Skolinspeldionen att det inte finns officiell statistik över förskolans 
måluppfyllelse. 

Elevhälsa 
Utredningen visar att det i kommunen finns elever som står i kö för att få sina behov av 
särskilt stöd utredda aven psykolog och att väntetiden på en sådan utredning vid tillsyns
tillfället var mellan sex och tolv månader. Enligt Skolinspektionens bedömning kan en 
väntetid om mer än sex månader inte anses innebära att skollagens krav på skyndsam 
utredning är uppfyllt. Mot bakgrund av detta bedömde Skolinspektionen att det inte finns 

Mars 2017 5 av 16 
Gislaved kommuns revisorer 
PwC 



Granskning till följd av Skolinspektionens tillsyn 

sådan tillgång till psykologiska insatser i elevhälsan som författningarna kräver. Verk
samheten uppfyller därmed inte författningarnas krav. 

Skolinspektionen bedömde att följande åtgärder behövde vidtas för att avhjälpa bristen: 

• Huvudmannen ska se till att det på grundskoleenheterna finns sådan tillgång till 
samtliga kompetenser inom elevhälsan, inldusive psykolog, att elevers behov av 
särskilt stöd skyndsamt kan utredas. 

Tillgång till grundsärskola 
Av Skolinspektionens utredning framgår att Gislaveds kommun endast bedriver grund
särskolan i form av integrerad särskoleverksamhet. Kommunen erbjuder inte elever i 
grundsärskolan verksamhet i en renodlad grundsärskola och har inte heller kommit över
ens med någon annan kommun att den i sin grundsärskola ska ta emot dem. Verksamhet
en uppfyller därmed inte författningarnas krav. 

Skolinspektionen bedömde att följande åtgärder behövde vidtas för att avhjälpa bristen: 

• Huvudmannen ska se till att grundsärskola antingen anordnas i den omfattning 
som krävs för att bereda utbildning för alla i kommunen som är berörda, eller 
komma överens med annan kommun att den i sin grundsärskola ska ta emot de 
elever som hemkommunen ansvarar för. 

Sammanfattande slutsatser 
För beskrivna områden har utbildningsförvaltningen redovisat åtgärder som Skolinspekt
ionen har bedömt vara tillräckliga för att avhjälpa bristerna. Åtgärderna presenteras lö
pande i rapporten. I tabell 1 nedan sammanfattas Skolinspektionens beslut efter tillsynen 
samt efter uppföljning av tillsynen. 

T\bcll l' Skolinspel,t iOlwn Besl ll t ene \" till syn 'IV uthildningen i Gh:lwcds kommull . . .. 
Område Beslut efter Beslut efter 

tillsyn uppföljning 

Förutsättningar för utbildningen inom grundskola Föreläggande Brist avhjälpt 

Utveckling av utbildningen iförskolan,fritidshemmen, gl'undsärskolan, Föreläggande Brist avhjälpt 
gymnasiesäl'skolan och vuxenutbildningen 

Hemkommunen ansvararJör att utbildning i Ql'undsäl'skolan kommer till Föreläggande Brist avhjälpt 
ståndföl' alla som har rätt att gå i 91'undsäl'skolan i enlighet medfölfatt-
ningal'nas krav. 

Förutsättningal'fol" utbildning ijöl"skolan,fl'itidshemmen, gl'undsäl'skolan, Ingen brist 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen 

Utveckling au utbildningen grundskolan och gymnasieskolan Ingen brist 
.. - , . .. . . K,dl,l . SkolmspcklLO tlCn . Bcslll tfol Glslavecls kOllI/mill (2016 04 29) . lk.~/lI t eJ}cl IIppfiJ/.Jll11lyfiJ/ hOmll!HlWI hUVllclllHlJl 

(2016 -12-01). 
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3· Iakttagelser och bedömningar 

3·1. 
3 ·1.1 . 

Sälcel·ställande av implementel·ing av åtgä,·de,· 
Iakttagelse/' 

I detta avsnitt redovisas vilka åtgärder som är beslutade och planerade för de områden 
Skolinspektionen identifierat brister inom. 

Resursfördelningssystemet 
Gislaveds kommun svarade Skolinspektionen i komplettering (160822 samt 161031) att 
avseende förskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen så mots
varar kommnnens resurstilldelning författningens krav. Gällande fritidshemmen har 
kommunen för avsikt att se över om resursfördelningen till fritidshemmen ska förändras 
beroende på hur elevers förutsättningar och behov kan kartläggas. Vidare skriver kom
mnnen att i samband med att skolorganisationen i Gislaveds och Smålandsstenars tätor
ter kommer att förändras, från och med läsåret 2017/2018, kommer en särskild genom
lysning göras av hur resurserna till fritidshemmet kan fördelas. 

Intenjuade i ledningsgruppen anser att den planerade omorganisationen hanterar resurs
fördelningsfrågan för fritidshemmen. Ledningsgruppen beskriver att till skillnad från 
grundskolan, där samtliga mantalsskrivna barn ingår, varierar inskrivningsgraden i fri
tidshemmen från 10 - 70 % aven årskull. Ledningsgruppen anser att motsvarande möj
ligheter att använda socioekonomiska faktorer som vårdnadshavares utbildningsbak
grund och utrikesfödda därmed är svårt att applicera, bland annat på grund av integritets
skäl. Syftet är med omorganisationen att utjämna bland annat just effekterna av dessa 
bakgrundsfaktoreI' och om vissa skolenheter har en särskild påverkan av detta. 

Intervjuade rektorer anser att de har möjlighet att göra en fördelning av resurser idag, då 
de får en ldumpsumma per barn och kan sedan fördela resurserna inom fritidshemsverk
samheten. 

Då inga åtgärder är beslutade eller planeradejör gällande resursjördelningssystemet 
kommer granskningsrapporten vidare inte beröra området om resursjördelning, se yt
terligare under 3.1.2. Bedömning. 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Intenjuade förskolechefer anser att Skolinspelctionens kritik gällande det systematiska 
kvalitetsarbetet var befogad. Enligt intenju var kommunen medvetna om problematiken 
och hade initierat åtgärder före Slwlinspektionens tillsyn. 

Den främsta åtgärden som beskrivs är att samtliga förskolechefer går en utbildning i sys
tematiskt kvalitetsarbete. Förvaltningen deltar också i utbildningen genom utvecldings
strateg och teamchefer, vilka är förskolechefernas närmsta chef. Både förskolechefer och 
förvaltningspersonal anser att de får förbättrade förutsättningar att genomföra system a
tislct kvalitetsarbete genom ntbildningen. 
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Under granskningen framkom att en organisationsförändring, där respektive skolom
råde/team ska gå från att vara geografiskt indelat till att renodlas efter skolform, kommer 
att träda i kraft från och med höstterminen år 2017. Därmed ska förskolan få en teamchef 
som bara arbetar med förskolan, istället för som tidigare två teamchefer som delar sin tid 
mellan förskolan och grundskolan. Förskolecheferna anser att organisationsförändringen 
gavs större tyngd efter Skolinspektionens tillsyn. 

Intervjuade rektorer anser att kommunen tagit kritiken från Skolinspektionen gällande 
det systematiska kvalitetsarbetet på allvar. Nästan samtliga rektorer går en fottbildning i 
systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med teamchefer och utvecldingsledare. De rek
torer som inte går utbildningen genomför rektorsutbildningen samtidigt som kursen på
går. Detta gäller exempelvis rektorn för vuxenutbildningen. Inom ramen för rektorsut
bildningen ingår systematiskt kvalitetsarbete. 

Grundsärskolans personal ska, enligt kommunens svar till Skolinspektionen, genomföra 
kompetensutveclding i syfte att skapa ett tydligare systematiskt kvalitetsarbete och en 
tydligare resultatuppföljning. Därutöver ska förstelärare inom grundsärskolan tillsam
mans med enhetschef ta fram en rutin och dokumentation kring kopplingen timplan, in
dividuell studieplan, bedömning och uppföljning. Enligt intervju ska beskrivna åtgärder 
ingå i ett projekt som kommer att stmta 22 mars 2017 och gälla för både grundsärskolan 
och gymnasiesärskolan. 

Redovisning av elevers resultat och betyg i grundsärskolan ska enligt svaret till Skolin
spektionen bli en del av kvalitetsredovisningarna från och med år 2016. Vidare ska hu
vudmannen tillsammans med enhetschefen för grundsärskolan göra en fördjupad upp
följning av elevernas utveckling mot målen. I intervju med enhetschef för grundsärskolan 
framkommer att elevernas resultat och betyg troligen inte kommer att ingå i kvalitetsre
dovisningen under våren 2017. Detta beror på att omorganisationen ska genomföras först. 
Ledningsgruppen beskriver att grundsärskolans elever är svåra att följa då de är integre
rade eller utspridda i grundskolan. Den nya organisationen förväntas underlätta denna 
uppföljning. 

Enligt svaret till Skolinspektionen kommer huvudmannen tillsammans med gymnasie
särskolans rektor att göra en fördjupad uppföljning av verksamheten för läsåret 2016/17. 

Förutom kvantifierade underlag kommer ett arbete med kvalitativa uppföljningar med 
utvärderingar tillsammans med elever och vårdnadshavare ske. Utifrån detta underlag 
kommer Gislaveds kommun att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för gymnasie
särskolan. Uppföljningen kommer enligt ledningsgruppen redovisas i samband med kvali
tetsredovisningen efter avslutat läsår. 

Gymnasiesärskolans rektor arbetar, enligt svaret till Skolinspektionen, med att ta fram 
individuella studieplaner kopplade till bedömningsunderlag för såväl individuella som 
nationella program. I samband med detta kommer också ett gymnasieintyg för elever 
inom individuella programmet tas fram i samråd med specialpedagoger, speciallärare, 
programansvariga och rektor och därefter fastställas av huvudmannen. Tillförordnad rek
tor på gymnasiesärskolan berättar i intervju att de påböljat ett arbete med nya studiepla
ner och bedömningsmaterial för att kunna följa eleverna. 

Mars 2017 
Gislaved kommuns revisorer 
PwC 

8 av 16 



Granskning till följd av Skolinspektionens tillsyn 

Gällande vuxenutbildningen anges i svaret till Skolinspektionen att rektor för vuxenut
bildningen tillsammans med huvudmannen årligen kommer att följa utvecklingen för att 
bedöma om särskilda utvecldingsåtgärder ska vidtas. I intervju med rektorn för vuxenut
bildningen beskrivs att ett arbete pågår inom ramen för rektorsutbildningen att ta fram 
kvalitetsindikatorer för vuxenutbildningen, men att det är svårt att utarbeta ett ändamåls
enligt system. Det beskrivs ske en kontinuerlig diskussion mellan förvaltningsledningen 
och rektor för vuxenutbildningen gällande utvecklingsåtgärder. Granskningen har inte 
tagit del av några konkreta åtgärder. 

Kommunen har i svaret till Skolinspektionen angett att inom ramen för det pågående ut
vecklingsarbetet inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen kom
mer en långsiktig och genomarbetad metod för det systematiska kvalitetsarbetet redovisas 
i samband med kvalitetsredovisningen för läsåret 2017/2018. 

Utöver beskrivna utbildningsinsatser har kommunen på övergripande nivå en utbildning 
för att öka kvalitetsarbetet i hela kommunen. Utbildningen är kopplad till kommunens 
implementering av ett nytt st yr- och ledningssystem. Ett urval av förskolechefer, rektorer 
samt förvaltningspersonal ingår i denna utbildning. Medverkande personalkategorier har 
sedan ett ansvar att informationen delges sina kollegor såsom förskolechefer och/eller 
rektorer. 

Elevhälsa 
Skolinspektionen gav som åtgärdsförslag att huvudmannen ska se till att det på grundsko
leenheterna finns sådan tillgång till samtliga kompetenser inom elevhälsan, inklusive psy
kolog, att elevers behov av särskilt stöd skyndsamt kan utredas. 

I svaret till Skolinspektionen anges att föl' att säkerställa kravet om skyndsam utredning 
av elevers behov av särskilt stöd hyr kommunen in tre psykologer som komplement till en 
tillsvidareanställd psykolog. Föl' att stärka den framtida rektyteringen till skolpsykolog
tjänsterna har en "psykologassistent" med utländsk psykologutbildning anställts. Enligt 
intervjuerna hal' kommunen förhoppning att personen i fråga kan få sin utbildning valide
rad och därmed tillsvidareanställas som psykolog. 

Intervjuade rektorer bekräftar att kommunen anställt en psykolog, men att psykologen 
arbetar gentemot gymnasieskolan. Därutöver bemannar en tidigare medarbetare (numera 
pensionär) samt två konsulter de tre psykologtjänsterna kommunen beskriver i sitt svar 
till Skolinspektionen. Dessa jobbar deltid och har som främsta uppgift att arbeta bort den 
kö av utredningar Skolinspektionen kritiserade. 

Tillgång till grundsärskola 
Av tillsynen framgår att det endast bedrivs grnndsärskolan i form av integrerad särskole
verksamhet. Kommunen svarade Skolinspektionen att de från och med höstterminen 
2016 inrättat en särskild enhet för grundsärskolans årskurs 7-9 som erbjuds utöver att 
grundsärskola i integrerad form. Från och med höstterminen 2017 kommer även en enhet 
för grundsärskolans årskurser F-6 att inrättas på en grundskoleenhet i Gislaveds kom
mun. 

Enligt intervju med enhetschef föl' grundsärskolan kommer utbildningsnämnden i febru
ari 2017 att ha organisationsförändringen uppe till beslut. Förslaget är att två fasta sko-
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lenheter, F-6 och 7-9, ska erbjudas för grundsärskoleelever. Möjligheten till integrerad 
grundsärskola ska finnas kvar. 

Ledningsgruppen anser att diskussionen om att införa grundsärskola som inte är integre
rad var pågående innan Skolinspektionens tillsy. När Skolinspektionen kom med föreläg
gande intensifierades arbetet med att genomföra förändringen. Enligt ledningsgruppen är 
denna åtgärd den som tydligast går att spåra till Skolinspektionens tillsyn. 

3 ·1.2. Bedömning 
Har nämnden säkerställt implementering av åtgärderna? 

Vi bedömer att kontrollmålet säkerställande av implementering av åtgärder är uppfyllt. 

Vi konstaterar att barn- och utbildningsnämnden har planerat och påbörjat åtgärder för 
att hantera brister gällande systematiskt kvalitetsarbete, elevhälsa samt tillgång till 
grundsärskola. 

Däremot konstaterar vi att åtgärderna för grundsärskolans systematiska kvalitetsarbete, 
som enligt svar till Skolinspelctionen ska ha påbö1jats under år 2016, inte har påbörjats 
utan är planerade först för år 2017. 

3.2 . 

3·2.1. 

Fördelning av ansvar av åtgärder 
Ialcttagelser 

I avsnittet redovisas på vilka nivåer åtgärder har diskuterats och beslutats, samt vilka 
funktioner som deltar i åtgärderna. 

Skolinspektionen redovisade genomförd tillsyn för barn-och utbildningsnämnden 23 maj 
2016. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 29 augusti 2016 att anta den redovisning 
av åtgärder som barn- och utbildningsförvaltningen upprättat. 

Efter Skolinspektionens tillsyn beskriver rektorerna att det fördes en diskussion med för
valtningen om vilka åtgärder som skulle vidtas. Enligt intervjun är ansvaret för att genom
föra beslutade åtgärder rektors och personalen på den egna enheten. 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 29 augusti 2016 att fastställa prioriterade mål i 
det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2016/2017.26 september 2016 godkände 
nämnden redovisningen av Systematiskt kvalitetsarbete 201512016 och beslntade om 
ytterligare mål i arbetet samt om uppföljningsmått och styrrnått för läsåret 2016/ 2017. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att varje team/område ska presentera den 
pedagogiska verksamheten utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Intervjuer och 
nämndsprotokoll bekräftar att detta har skett vid två sammanträden i oktober månad år 
2016. I intervjuerna beskrivs att detta är en muntlig redovisning. Ledningsgruppen be
skriver att de enheter som fick särskild tillsyn från Skolinspektionen fokuserade på det i 
sin redovisning för nämnden. Förskolecheferna anser att redovisningen ökar möjligheten 
för förskolan att få en mer framträdande roll, då den annars tenderar att försvinna i den 
samlade rapporteringen av team/området, där även grundskolan har ingått. 
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Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har beslutat om utbildningsinsatser med extern 
utförare för att öka kunskaperna om det systematiska kvalitetsarbetet. Majoriteten av rek
torer, förskolechefer, ett antal utvalda pedagoger/specialpedagoger, teamchefer samt ut
vecklingsledare och utvecklings strateg deltar i utbildningen i syfte att förbättra det syste
matiska kvalitetsarbetet på enhets- och huvudmannanivå. 

Förskolecheferna anser att det är positivt att förvaltningen är representerad på utbild
ningen. Det beskrivs också i intervjun att förvaltningen finns som ett stöd i det löpande 
kvalitetsarbetet. Även intervjuade rektorer beskriver att stöd från förvaltningen finns till
gängligt och att dialog sker kontinuerligt. 

Under granskningen genomfördes en två organisationsförändringar. En ny skolorganisat
ion i Gislaved och Smålandsstenar med F-3-skolor och 4-6-skolor beslutades i juni 2016 
av nämnden. Förändringen träder i kraft från höstterminen 2017. Förslag till ny teamor
ganisation beslutades den 28 februari 2017 av nämnden. Beslutet innebär att teamen 
kommer renodlas att omfatta skolformerna istället för geografiska områden. Förändring
en träder ikraft l augusti 2017. 

Elevhälsa 
Enligt intervju med ledningsgruppen har samtliga teamchefer och gymnasiechef rekryte
ringsansvar för elevhälsan. Enligt Barn- och elevhälsaplan i Gislaveds kommun, fast
ställd av barn- och utbildningsnämnden år 2015, ska elevhälsateam finnas på varje sko
lenhet, ledas av rektor och innehålla de lagstadgade professionerna.' För att korta vänteti
derna har konsulter anställts för att dels genomföra utredningar och även via direktbesök 
i verksamheten avgöra vilka ungdomar som har ett utredningsbehov och vilka som kan få 
hjälp genom andra åtgärder. Specialpedagogerna och rektorer gör i normala fall den sor
teringen. 

Enligt ledningsgruppen har svårigheten med att rekrytera psykologer grundat sig i Gisla
veds geografiska läge, och inte på för lite tilldelade resurser från nämnden. 

Tillgång till grundsäl'skola 
Enligt intervju med enhetschef för grundsärskolan kommer organisationsförändringen, 
som möjliggör att grundsärskola kan erbjudas som enligt lagstadgade krav, vara uppe för 
beslut hos barn- och utbildningsnämnden i februari 2017. 

3.2 .2 . Bedömning 
I Har nämnden fördelat ansvar för åtgärderna? 

Vi bedömer att kontrollmålet om ansvar för åtgärderna är uppfyllt. Vi grundar vår 
bedömning på att barn- och utbildningsnämnden antagit det samlade svar om åtgärder 
som redovisats Skolinspektionen. Vi anser att nämnden kontinuerligt tar del av och 

l Skol1ag (2010.800) 25 §: För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, gru ndsärskolan, sameskolan, special
skolan, gymnasieslwlan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogislGl insatser. Elevhälsan ska främst vara fårebyggande och 
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mäl ska stödjas. För medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det 
finnas tillgäng till personal med slidan kompetens att elevernas behov av specia1pedagogis1<a insatser kan 
tillgodoses. 
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beslutar om inriktning för det systematiska kvalitetsarbetet samt tillgång till 
grundsärskola. Vidare anser vi att ansvarsfördelningen mellan nämnd, förvaltning och 
förskolechefer samt rektorer för åtgärdera upplevs som tydlig. 

Vi ser positivt på att de intervjuade förskolecheferna och rektorerna anser att förvalt
ningsledningen har tagit sitt ansvar att skapa förutsättningar för det systematiska kvali
tetsarbetet. 

Gällande elevhälsa anser vi att beslutade åtgärder är av operativ karaktär men att barn
och utbildningsnämnden kontinuerligt måste ta del av åtgärdernas effekter. Vi bedömer 
att det är tydligt hos samtliga berörda att konsultpsykologerna har det operativa ansvaret 
att korta väntetiderna. 

3·3· 
3 ·3·1. 

Genomförande av lwnla'eta åtgärder 
Iakttagelser 

I avsnittet beskrivs vilka åtgärder som har genomförts och vilka effekter det har inneburit 
för verksamheterna. Planerade åtgärder, såsom omorganisationer, beskrivs inte i avsnittet 
då de ännu inte är genomförda. 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Ett antal utbildningsinsatser med fokus på systematiskt kvalitetsarbete genomfördes vid 
tillfället för granskningen. I intervjuerna beskrivs det att insatserna innebär att förskole
chefer, rektorer, teamchefer, utvecklingsledare och utvecklingsstrateg får förutsättningar 
för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt intervjuerna är ett fokus i utbild
ningarna att arbeta konkret med sin verksamhets mål och indikatorer. Intervjuade försko
lechefer beskriver att utbildningarna har startat upp tankar kring hur mål, uppföljning, 
rapportering ska fungera. Exempelvis berättar en förskolechef hur hon som en följd valt 
att skriva sin verksamhetsberättelse på ett annat sätt för år 2016. 

Samtliga intervjuade anser att det saknas en konkret plan för hur de ökade förutsättning
arna ska få genomslag i det systematiska kvalitetsarbetet framöver. Vad som konkret ska 
ske efter utbildningsinsatserna har inte beslutats. Både förskolecheferna och rektorer an
ser att de genom utbildningarna får verktyg och förutsättningar för kvalitetsarbetet, men 
att de inte vet hur underlag till kvalitetsarbetet på huvudmannanivå ska se ut och kunna 
aggregeras. Det beskrivs finnas en osäkerhet hurnvida utbildningsinsatserna kommer att 
leda till ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå, och inte enbmt på 
enhetsnivå. Ledningsgruppen anser att då utvecklingsledare och utvecklingsstrateg ingår i 
utbildningarna och då dessa har ansvar för kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, så ges 
också denna del av kvalitetsarbetet förutsättningar att förbättras . 

Elevhälsa 
Enligt intervjuade rektorer har användningen av konsultpsykologer ökat efter Skolin
spektionens tillsyn. Ledningsgruppen anser att det nuvarande arbetet med elevhälsa är 
oberoende Skolinspektionens kritik då de hade kännedom om bristerna. Enligt gymnasie
chef och legitimerad psykolog är väntetiden för utredning vid granskningstillfället (17 feb
ruari 2017) ett år. Vid Skolinspektionens tillsyn var väntetiden 2 år. Enligt Skolinspekt
ionens bedömning kan en väntetid om mer än sex månader inte anses innebära att skolla
gens krav på skyndsam utredning är uppfyllt. 
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Tillgång till grundsärskola 
Under höstterminen 2016 har det enligt enhetschef för grnndsärskola införts en årskurs 7-
9 enhet. På kommnnens hemsida, där invånarna informeras om kommunens utbildnings
former, bekräftas det att vårdnadshavare har rätt att ansöka om att barnet ska mottas i 
särskolan om barnet har en utvecklingsstörning. Särskola i integrerad form finns kvar. 

3.3.2 . Bedömning 
I Har det genomförts några konkreta åtgärder? 

Vi bedömer att kontrollmålet att det har genomförts konkreta åtgärder är delvis upp
fyllt . 

För det systematiska kvalitetsarbetet konstaterar vi att det genomförs åtgärder för att öka 
förutsättningarna för systematiskt kvalitetsarbete. Samtidigt finns det inte några långsik
tiga planer för hur åtgärderna ska leda till önskade effekter. Vi anser att en handlingsplan 
för hur åtgärderna ska förbättra huvudmannens systematiska kvalitetsarbete behöver 
upprättas. 

Vi anser, mot bakgrund av att väntetiden för utredning av elevers behov av särskilt stöd 
vid granskningstilWillet är ett år, att genomförda åtgärder för att korta väntetiden till 
elevhälsan är delvis uppfyllt. Skolinspektionen kräver en väntetid på högts sex månader 
för skyndsamma ärenden. Vi anser att det falctum att väntetiden minskat från ett till två år 
under en tidsperiod på mindre än ett år däremot visar att åtgärderna har gett effekt. 

Vi konstaterar att det har genomförts åtgärder, genom att en 7-9 enhet är upprättad, för 
att grundsärskola ska erbjudas som egen verksamhet. Vi konstaterar vidare att informat
ionen delges vårdnadshavare. 

GenomföJ'ande/ planeJ'ing av uppföljning 
Iakttagelser 

Avsnittet berör om åtgärder har en genomförd eller planerad uppföljning. 

Systematiskt kvalitetsarbete 
I intervjuerna framkommer att utbildningsinsatser för det systematiska kvalitetsarbetet 
syftar till att ge förbättrade förutsättningar för detta, och att insatserna ännu inte påverkat 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete till den grad att uppföljning har varit möjlig. 
Barn- och utbildningsnämnden har vid fyra sammanträden diskuterat och/eller beslutat 
luing det systematiska kvalitetsarbetet enligt nämndens protokoll för år 2016. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att det ska genomföras en utvärdering av den 
nya skolorganisationen under den kommande treårsperioden räknat från 2017. 

Elevhälsa 
Intervjuade rektorer beskriver att behovet och arbetet med reluyteringar till elevhälsan 
kontinuerligt följs av förvaltningsledningsgruppen. Granskningen har inte tagit del av 
någon ytterligare genomförd eller planerad uppföljning. Barn- och utbildningsnämnden 
har däremot vid sammanträden under år 2016 haft uppe ärendena Folkhälsaenkät Ung 
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2015 samt redovisning av statistik ur hälsoenkätfrån elevhälsans medicinska insats och 
Bam- och elevhälsaplan i Gislaveds kommun, Revidering. 

Tillgång till grundsärskola 
Det har enligt intervjuerna inte genomförts eller planerats för en uppföljning av åtgärden 
att säkerställa tillgången till särskild grundsärskola. Detta motiveras med att då tillgången 
är lagstadgad finns inget behov att följa åtgärdens ändamålsenlighet. Ändamålsenligheten 
är säkrad i och med att tillgången nu är garanterad. Barn- och utbildningsnämnden har 
inte diskuterat och/ eller beslutat kring tillgången till grundsärskola enligt protokollen 
från år 2016 . Däremot har de vid sammanträde i januari 2017 fått information om förslag 
till förändrad organisation för mottagning i grundsärskolan. 

3.4.2 . Bedömning 
Har nämnden genomfört uppföljning av åtgärderna alternativt planerat uppföljning av 
åtgärderna? 

Vi bedömer att kontrollmålet om uppföljning av åtgärder är delvis uppfyllt. 

Vi grundar vår bedömning på att barn- och utbildningsnämnden beslutat om utvärdering 
av den nya skolorganisationen samt att nämnden och förvaltningsledningen följer åtgär
der såsom systematiskt kvalitetsarbete samt rel<tyteringar och arbetet inom elevhälsan. 

Vi anser att en planering av uppföljning för vissa beslutade åtgärder - såsom effekter av 
utbildningsinsatser, reluyteringar till elevhälsa, tillgång till grundsärskola - på motsva
rande sätt som barn- och utbildningsnämnden beslutat om utvärdering av den nya skol
organisationen ska planeras för. Vi anser att särskilda uppföljningsinsatser är viktiga för 
att säkerställa att åtgärder ger önskade effekter eller om ytterligare åtgärder krävs. 

Barn- och utbildningsnämnden behöver både följa upp att åtgärder genomförs samt effek
terna av åtgärderna för samtliga områden Skolinspektionen kritiserat. Vi anser att upp
följning för närvarande endast är planerat för vissa av åtgärderna. 
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14. Revisionell bedömning 
Granskningen syftade till att granska om barn- och utbildningsnämnden vid gransknings
tillfället vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att komma till rätta med de områden som 
Skolinspektionen kritiserade i tillsynen. Vidare ska granskningen svara på om det har 
skett någon uppföljning av åtgärderna alternativt planeras uppföljning av åtgärderna. 
Revisionsfrågan granskningen ska besvara är: 

• Har barn- och utbildningsnämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärderför att 
komma till rätta med de områden som Skolinspektionen kritiserade i tillsynen? 

Vi bedömer att barn- och ntbildningsnämnden inte helt har vidtagit ändamålsenliga åt
gärder. Vi grundar vår bedömning på att planering av uppföljning för vissa beslutade åt
gärder inte är tillräckligt samt att det inte är tydliggjort hur åtgärder för att förbättra det 
systematiska kvalitetsarbetet ska leda till önskade effekter. Vi anser däremot att nämnden 
både säkerställt implementering av åtgärderna samt fördelat ansvar. 

Vi anser att barn- och utbildningsnämnden behöver följa upp att åtgärder genomförs samt 
effekterna av åtgärderna för samtliga områden Skolinspektionen kritiserat. Vidare anser 
vi att en handlingsplan för hnr åtgärderna ska förbättra huvudmannens systematiska lcva
litetsarbete behöver upprättas. 

Sammanfattning av bedömningar gentemot kontrollrnål återges nedan. 

Kontrollmål 

Hal' nämnden säkerställt 
implementering av åtgärder
na? 

Har nämndenfdrdelat ansvar 
för åtgärderna? 

Har det genomförts några 
konkreta åtgärder? 
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Kommentar 

Uppfyllt 

Uppfyllt 

Delvis Uppfyllt 

Vi konstaterar att det inte finns några långsiktiga planer 
för hur åtgärderna om att förbättra förutsättningarna för 
systematiskt kvalitetsarbete ska leda till önskade effekter. 

Vi anser att en handlingsplan för hnr åtgärderna ska för
bättra huvudmannens systematiska kvalitetsarbete behö
ver upprättas. 

Vi anser att genomförda åtgärder för att korta väntetiden 
till elevhälsan är delvis uppfyllt. Vi anser att det falctum 
att väntetiden minskat från ett till två år under en tidspe
riod på mindre än ett år visar att åtgärderna har gett ef
felet. Skolinspeletionen kräver en väntetid på högst sex 
månader. 
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Hal' nämnden genomfort 
uppföljning av ätgärderna 
alternativt planerat uppfölj
ning av åtgärderna? 

2017-03-02 

Uppdragsledare 
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Delvis Uppfyllt 

Vi anser att en planering av uppföljning för vissa beslu
tade åtgärder - såsom effekter av utbildningsinsatser, 
rekryteringar till elevhälsa, tillgång till grundsärskola - på 
motsvarande sätt som barn- och utbildningsnämnden 
beslutat om utvärdering av den nya skolorganisationen 
ska planeras för. 

Earn- och utbildningsnämnden behöver både följa upp att 
åtgärder genomförs samt effekterna av åtgärderna för 
samtliga områden Skolinspektionen kritiserat. Vi anser 
att uppföljning för närvarande endast är planerat för vissa 
av åtgärderna. 

Viktor Prytz 
Projektledare 
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Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. För att  
uppnå de mål som kommunen har satt för sin verksamhet, behöver 
kommunen ta väl hand om sin personal och det innebär bland annat 
att aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa  
hälsosamma arbetsplatser.

Drygt 70% av kommunens kostnader hänförs till personalkostnader.

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att  
vi ska lyckas i våra strävanden att skapa den goda verksamhet  
som medborgarna förväntar sig. Därför kan vi glädja oss över att  
det personalpolitiska arbetet drivs framåt med fokus på ledarskap,  
heltid som norm, värdegrundsarbete och organisatorisk och social  
arbetsmiljö.

Det kommande generationsskiftet bland personalen ställer stora krav 
på att vi kan attrahera medarbetare med rätt kompetens för framtiden. 
Samtidigt måste vi vara flexibla och öppna inför nya organisations
former och arbetssätt.

Tack alla för ert utförda arbete under det gångna året. Tillsammans  
utvecklar vi Gislaveds kommun framåt och mot en god framtidstro.

 

 Gislaved 20170215
 

 Marie Johansson (S)
 Kommunalråd och personalutskottets ordförande

Löner och sociala avgifter

Pensionskostnader

Inköp av anläggnings- 
och underhållsmaterial

Bränsle, energi och vatten

Köp av huvudverksamhet

Lokal och markhyror

Lämnade bidrag

Övriga kostnader

Personalkostnader av totala kostnader 2016

1

3

13

11

2
0

4

66

personalpolitik 2

personalpolitiken – en viktig strategisk fråga
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Följande fakta är hämtade ur Gislaveds kommuns personal
ekonomiska redovisning år 2016:

Den 1 november 2016 hade kommunen 2 803 tillsvidare och  
visstidsanställda (2 725 för 2015).

Av kommunens tillsvidareanställda är 82% (2 287) kvinnor och  
18% (516) män.

Flest antal anställningar finns inom barn och utbildningsförvaltningen 
samt socialförvaltningen.

Den anställdes medelålder är 45 år, en föryngring har skett med  
två år jämfört med 2014.

74% av de anställda arbetar heltid jämfört med 69% år 2015 och 
64,3% år 2014, vilket är en positiv ökning.

Antal anmälda arbetsskador har ökat från 81 till 130 anmälningar.

Övertids och mertidsuttaget motsvarar 29 årsarbetare, vilket är lika 
mycket jämfört med 2015 men en minskning med 11 årsarbetare 
jämfört med 2014.

Sjukfrånvaron för samtliga anställda har ökat från 5,3% till 6,0% 
2016, varav nästan hela ökningen består av sjukskrivningar inom  
socialförvaltningen.

61% av de anställda har ingen registrerad sjukfrånvaro.

Personalkostnaderna år 2016 var 1 916 mnkr.

Enligt undersökning uppger 83% av kommunens tillsvidareanställda 
att de haft utvecklingssamtal under 2016.

sammanfattning
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 18 STRATEGISKT PERSONALARBETE 
 Personalutskottet 
 HRavdelningen 
 Gemensamma värderingar 
  Kommunövergripande handlingsplan utifrån medarbetarenkät år 2015 
 Central utbildning 
 Ledarskap 
 Utvecklingssamtalens genomförande 
 Personalförening 
 Slutsats 

 21 MÅLAVSTÄMNING 
 Personalpolitiska mål 
 Slutsats 

 23 PERSONALFÖRSÖRJNING 
 Planerade pensionsavgångar 
 Bristyrken utifrån pensionsavgångsperspektivet 
 Slutsats 

 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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 Antal anställda 
 Personalomsättning 
  Köpta tjänster från bemanningsföretag eller liknande 
 Heltid – deltid 
 Ålderstruktur 

 10 RESURSANVÄNDNING 
 Arbetad tid och frånvaro 
 Övertid och fyllnadstid 

 12 PERSONALKOSTNADER 

 14 HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ 
 Frisknärvaro 
 Sjukfrånvaro 
 Långtidssjukfrånvaro 
 Felkällor 
 Företagshälsovård 
 Hälsofrämjande aktiviteter 
 Förebyggande aktiviteter 
 Rehabiliterande aktiviteter 
 Arbetsskador och tillbud 
 Slutsats 



Antal anställda
Antalet totalt tillsvidare och visstidsanställda inom Gislaveds kommun  
uppgick 2016 till 2 803, vilket är en ökning med 78 personer sedan 2015. 
Det är det högsta antalet under en period om tio år (2 769 år 2006).  
Ökningen består nästan endast av visstidsanställda (ökning om 2 tillsvidare
anställda). En del av ökningen kan förklaras med att kommunen utökat sin 
verksamhet inom individ och familjeomsorgen, ensamkommande barn 
samt ökat antalet pedagoger, för att möta det behov som uppstått i och 
med flyktingsituationen. 

Antalet tillsvidareanställda kvinnor 2016 uppgick till 1 930, vilket är en  
minskning med 5 kvinnor jämfört med föregående år. Antalet tillsvidare
anställda män uppgick till 389, vilket är en ökning med 2 män.

Tillsvidare VisstidAntal anställda i kommunen 2007–2016
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Antalet tillsvidare och visstidsanställda per 1 000 invånare ligger något  
högre jämfört med föregående år. 85 jämfört med 83,2 2015 jämfört med 
88,1 2014 och 87,9 för 2013. Högsta siffran återfinns år 2006. 

Statistikförklaring: antal personer definieras som antal tillsvidare och visstidsanställda  
med månadslön den 1/11 på Allmänna Bestämmelseravtalet, exkl. deltidsbrandmän  
och timavlönade.

personalstruktur

Antal tillsvidare och visstidsanställda per 1 000 invånare
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Detta innebär att 2016 års andel hamnar högst under en period om tio år.

Flest antal visstidsanställningar finns inom barn och utbildningsförvaltningen, 
355 (jämfört med 250 år 2015) och inom socialförvaltningen, 88 (jämfört med 
112 år 2015). Det är även inom dessa förvaltningar den största ökningen i 
antal visstidsanställda mellan 2015 och 2014 återfinns. Av dessa två förvalt
ningars visstidsanställningar utgör 45% visstidsanställning som obehöriga  
lärare enligt skollagen (40% 2015), 15% vikariat för föräldralediga, sjukskrivna 
etc. (24% 2015) samt 40% är övriga visstidsanställningsformer som t.ex.  
allmän visstidsanställning.

Av de visstidsanställda (484) i Gislaveds kommun är 74% (357) kvinnor  
och 26% (127) män. Antalet visstidsanställda har ökat med 81 personer 
jämfört med föregående år (403). 

Av totalt antal anställda fortsätter andelen visstidsanställda att öka. Andelen 
visstidsanställda för året 2016 var 17,2% jämfört med 14,8% år 2015. 
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Kommunstyrelseförvaltningen

Räddningstjänsten

Tekniska förvaltningen

Bygg och miljö

Socialförvaltningen

Fritidsförvaltningen

Barn och utbildning

Kulturförvaltningen

Fastighetsförvaltningen

Antal anställda per förvaltning 2016

3,6 1,2  2,2   1,2

36,4

1,2
48,8

1,2 4,2

Barn och utbildningsförvaltningen har den största andelen tillsvidare och 
visstidsanställda. Nästan hälften, 49%, av kommunens anställda arbetar 
inom barn och utbildningsförvaltningen. Därefter kommer socialförvalt
ningen med 36%. Övriga förvaltningar svarar för 15%. 

De största förändringarna i antal anställda jämfört med 2015 har skett inom 
barnoch utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen som  
har ökat med 2 respektive 1 procentenheter, som motsvarar 99 respektive 
11 anställda.

Antalet utförda årsarbeten (totala antalet arbetade timmar per 1 700 timmar) 
är den högsta mätt under de tio senaste åren, 2 500 (2 420 år 2015).  
Förklaringen till detta kan vara att andelen heltider samt antalet visstids
anställda har ökat. Dessutom har uttag av frånvaro varit lågt år 2016 jämfört 
under en period om tio år, läs mer i avsnitt med rubrik Arbetad tid och från
varo.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antal utförda årsarbeten 2007–2016
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Tabellförklaring: Antal årsarbeten definieras som antal timmar inkl. mertid, minus  
frånvaro, dividerat med 1 700 timmar. Urval: alla anställda tillsvidare och visstid  
med månadslön inkl. timavlönade. Exkl. deltidsbrandmän och beredskapsavtalet.
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Personalomsättning

Andelen tillsvidareanställda som slutat ökar, från 7,9% 2015 till 8,1% 2016 
och är det högsta talet senaste 10 åren. Högst andel per förvaltning som 
slutar återfinns inom räddningstjänsten 17%, socialförvaltningen 10% och 
fritidsförvaltningen 9,7%.

Andelen tillsvidareanställda som börjar ökar också 4,6% till 5,6%.  
Högst andel per förvaltning som börjat finns inom kulturförvaltningen 10% 
och kommunstyrelseförvaltningen 8,8%. 

Tabellförklaring: Personalrörlighet kan mätas på olika sätt. I detta sammanhang används  
en vedertagen definition av SKL. Beräkningarna av rörlighet utgår från huruvida personer  
tillkommit eller slutat i organisationen som helhet mellan två mättillfällen. Två nyckeltal tas 
fram, det ena rör andelen nyanställda och det andra rör andelen som avslutat sin anställning. 
Nyckeltalen inbegriper endast tillsvidareanställda månadsavlönade och redovisas inte på 
verksamhetsnivå.

•  Nya tillsvidareanställda under året, andel (%). Nya tillsvidareanställda  
under året/Samtliga tillsvidareanställda föregående år.

•  Avgångna tillsvidareanställda under året, andel (%). Avgångna tillsvidare 
anställda under året/Samtliga tillsvidareanställda föregående år.

Personalomsättning 2007–2016

Andel som börjat sin anställning Andel som slutat sin anställning

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Under år 2016 var det 67 anställda som gick i pension, vilket nästan är  
exakt lika många jämfört med 2015 (66 anställda). 

Totalt hade kommunen 690 platsannonser för intern och extern rekrytering, 
jämfört med 532 under 2015, 359 under 2014, 329 under 2013 samt 264 
under 2012. Detta är en ökning med 23% jämfört med 2015. Kostnaderna 
för platsannonser i tidningar minskar jämfört med föregående år.

Bokförda kostnader på kontot för platsannonser:

År Kostnad tkr Konto År Kostnad tkr Konto

2009 582 5852 2013 511 7221

2010 907 5852 2014 739 7221

2011 898 5852 2015 1 493 7221

2012 1 310 5852 2016 870 7221



Köpta tjänster från bemanningsföretag eller liknande
Kommunen har under 2016 köpt tjänster som berör tillfälligt inhyrd personal 
för sammanlagt 1 390 tkr. Detta är en ökning jämfört med 2015, då kostna
den var 957 tkr. År 2016 har barn och utbildningsförvaltningen stått för den 
största andelen av köpen (1 249 tkr) och resterande 141 tkr är köp av tjänst 
inom socialförvaltningen.

År Kostn. tkr Köp av bemanning

2011 773 Sjuksköterskor, socialsekreterare

2012 464 Sjuksköterskor

2013 1 509 Sjuksköterskor, psykolog, danspedagog, utbildare, bokbusschaufför

2014 742 Sjuksköterskor, psykologkompetens, flyttpersonal, chaufför

2015 957 Sjuksköterskor, psykolog, föreläsare, zumbafitness, instruktör, mättjänst

2016 1 390 Psykolog, föresläsare, läkare, dans, m.m.
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Heltid – deltid
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet.  
Som styrmått för 2016 finns att samtliga nyanställda ska anställas till en 
grundanställning på 100%. Det kan glädjande konstateras att detta styrmått 
har uppnåtts genom att alla grundtjänster har annonserats på heltid.  
I projektet ”heltid en rättighet och deltid en möjlighet” finns ett undantag  
från regeln om heltid i botten och det är att alla visstidsanställningar upp till 
max. 6 månader får utannonseras på deltid. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tjänstgöringsgrad tillsvidareanställda kvinnor 2007–2016

Heltid 75 – 99% – 74%
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2015 och 2016 sker den största ökningen under de senaste tio åren för 
kvinnors tjänstgöringsgrader. Av alla (1 930) tillsvidareanställda kvinnor  
arbetar 70% heltid. 21% har en tjänstgöringsgrad på mellan 75 – 99% 
och resterande 8% har en tjänstgöringsgrad som understiger 75%.  
År innan 2015 har tjänstgöringsgraderna för kvinnor rört sig marginellt.

Det andra styrmåttet är att andelen anställda med grundtjänst 100% ska 
öka i förhållande till andelen per 20141101 som var 64,3%. Även detta 
styrmått har uppnåtts. Av kommunens tillsvidareanställda arbetar 74% 
heltid jämfört med 69% föregående år, vilket är en mycket positiv ökning. 
I övrigt arbetar 18% deltid 75 – 99% (jämfört med 21% 2015) samt 8%  
arbetar deltid 74% eller lägre (jämfört med 10% 2015). Det är främst  
personal inom omsorg och vård, kost samt lokalvård som arbetar deltid.

Tabellförklaring: Aktuella tillsvidareanställningar per kön uppdelat per tjänstgöringsgrad 
och procent per 1 november 2016.
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Tjänstgöringsgrad tillsvidareanställda män 2007–2016

Heltid 75 – 99% – 74%

91

3

6

89

5

6

89

5

6

90

4

6

91

3

6

91

4

5

90

4

6

87

6

7

91

4

5

2015 2016
0

20

40

60

80

100

92

4

4

Tabellförklaring: Aktuella tillsvidareanställningar per kön uppdelat per tjänstgöringsgrad 
och procent per 1 november 2016.

Ålderstruktur
Medelåldern för anställda inom Gislaveds kommun är densamma som före
gående år dvs. 45 år. Dessförinnan har åldern sjunkit från 47 år till 45 år,  
där en föryngring av personalen har skett. 

Bryts medelåldern ner i anställningsform kan det konstateras att för 2016  
var tillsvidareanställdas medelålder 46 år och visstidsanställdas medelålder 
betydligt yngre, 38 år.

Det är viktigt att tillvarata den kunskapsbank som den äldre personalen har, 
samtidigt som arbetsgivaren ska tillvarata den yngre arbetskraftens nya  
synsätt och idéer. Det kräver en flexibel och öppen organisation.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Medelålder tillsvidare- och visstidsanställda 2007–2016

46 46 47 47 46 47 47 47 45

2015
44,5

45,0

45,5

46,0

46,5

47,0

47,5

2016

45

Tabellförklaring: Exkl. deltidsbrandmän och timanställda.

Under 2016 har andelen heltidsarbetande kvinnor ökat inom samtliga 
förvaltningar. Inom socialförvaltningen och kulturförvaltningen är  
ökningen störst. För socialförvaltningen från 40,6% till 49% år 2016 
och för kulturförvaltningen från 77,8% till 83% år 2016.

Tjänstgöringsgraderna för män rör sig marginellt mellan åren.



resursanvändning 10
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Arbetad tid och frånvaro

Tabellförklaring: Andelen frånvaro avser alla ledighetsformer, exempelvis semester, 
vård av barn, facklig tid. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arbetstid Frånvaro
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Under 2015 och 2016 sker en markant förändring i jämförelse med  
tidigare år. Andelen arbetad tid har ökat med 5 – 6 procentenheter och 
frånvaron har minskat med samma siffra. Frånvaron är den näst lägsta 
under den senaste tio årsperioden.

Bygg och miljöförvaltningen och socialförvaltningen har högst frånvaro 
2016. Räddningstjänsten har likt 2015 minst frånvaro, tillsammans med 
fastighetsförvaltningen. Räddningstjänsten har dessutom minskat från
varon mest jämfört med 2015 med 2 procentenheter medan social
förvaltningen har ökat frånvaron mest med 2 procentenhet.



Tabellförklaring: Övertid/fyllnadstid i % av arbetad tid enligt avtal.

1,20,5

Övertid FyllnadstidÖvertid och fyllnadstid 2007–2016

2007
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,20,5 1,20,4 1,10,4 1,10,4
1,3

0,4 1,10,5 1,10,5 0,80,4 0,70,4
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Övertid och fyllnadstid

Övertidsuttaget är lika stort som 2015 men fyllandstiden har minskat  
något och blir därmed den lägsta under perioden 2007 – 2016.

Bryts den totala övertiden (övertid/fyllnadstid) ner på förvaltningsnivå  
kan det konstateras att det skiljer kraftigt mellan förvaltningarna.  
Den största ökningen jämfört med 2015 har skett inom fritidsförvaltningen. 
Övertids uttaget på räddningstjänsten och tekniska förvaltningen, som har 
och brukar ha störst uttag, kan förklaras av att arbetad tid under bered
skap automatiskt blir övertid. Exempel på detta är snöberedskapen.  
Inom socialförvaltningens område, där ett flertal anställda inte arbetar hel
tid, ersätts man när en befintlig deltidsanställd exempelvis går in och täcker 
upp för någon som är sjuk enligt avtal med fyllnadslön upp till heltid. 

Läggs den totala över och fyllnadstiden ihop och omvandlas till årsarbetare, 
blir det cirka 29 årsarbetare. Detta är nästan lika mycket som 2015 men en 
kraftig minskning med 11 årsarbetare jämfört med 2014. Denna kraftiga 
minskning kan bero på att de särskilda ersättningarna i det centrala avtalet 
Allmänna bestämmelser förändrades per 1 oktober 2014, där bland annat 
övertiden ändrades till att ersättas i exakt tid och inte avrundas till en halv
timme.
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De totala personalkostnaderna för år 2016 uppgår till 1 916 811 tkr, dvs. drygt  
1 miljard kronor. Det är 70% av de totala kostnaderna för kommunen. 

Kostnad  2016 (tkr) 2015 (tkr) 2014 (tkr) 2013 (tkr) 2012 (tkr)

Månadslöner 1 030 356 957 007 906 544 876 696 855 837

Obtillägg (ersättning  
för obekväm arbetstid) 38 809 37 377 34 284 31 984  31 227

Övertid/fyllnadstid 17 571 16 582 15 984 15 106 14 143

Arvoden 23 252 19 609 19 295 21 101 24 318

Timanställda 74 717 71 653 69 405 63 214 67 993

Kostnad inkl. sociala avgifter.

Semesterlöneskulden per 20161231 uppgick till 84 820 tkr, vilket är en ökning med 
4 124 tkr jämfört med år 2015. En orsak till ökningen är att flera medarbetare inom 
barn och utbildningsförvaltningen övergår till semesteranställning vid hösttermins
start och inte kan ta ut all sin semester innevarande år. Semesterdagarna blir då över
flyttade till kommande vårtermin. I övrigt kan det konstateras att det finns arbetsflitiga 
arbetstagare som sparar sin semester, vilket påverkar semesterlöneskuldens storlek.
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Medellönen i Gislaveds kommun uppgick år 2016 till 26 886 kr/månad. Det är  
inklusive timavlönade. För tillsvidareanställda och visstidsanställda uppgick medel
lönen till 28 443 kr/månad. Om kommunens medellön jämförs med rikets kommu
ners genomsnittslön år 2015 på 28 000 och offentlig sektors på 30 600 (Medlings
institutet, 2016 års var ej klar), konstateras att Gislaveds kommun ligger lägre.

Medellönen år 2016 för kvinnor i Gislaveds kommun var 94% av männens  
(den ovägda löneskillnaden), vilket är en positiv ökning med 2 procentenheter  
jämfört med föregående år. Mellan åren 2012 – 2013 skedde också en ökning om 
2 procentenheter. Innan 2010 rör sig förändringen mellan åren i perioden endast 
med någon tiondel. Enligt Medlingsinstitutet var kvinnors lön i procent av mäns lön 
2015 i kommuner 95% och i offentlig sektor 88%.

I enlighet med diskrimineringslagen har arbetsgivaren upprättat en handlingsplan 
för jämställda löner 2016 – 2018. Detta ska arbetsgivaren göra varje år från och 
med 1 januari 2017 (tidigare vart tredje år). Analys av jämställda löner har gjorts 
mellan arbeten som är lika och likvärdiga. Inga ojämställda löner har konstaterats.
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Frisknärvaro
Andelen anställda som inte har någon registrerad sjukdag är 61%, nästan 
lika mycket som föregående år, och utgör därmed de högsta andelarna de 
senaste tio åren.

Om hälsotalen bryts ner på förvaltningar konstateras att räddningstjänsten 
och fritidsförvaltningen likt föregående år har högst andel anställda som 
inte har någon registrerad sjukfrånvaro (67 – 72%). Lägst ligger social
förvaltningen med 59%.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron är 6,0% 2016 och har ökat med 0,7 procentenheter i  
jäm förelse med 2015 (5,3%). Sjukfrånvaron var oförändrad 2013 – 2014  
med 4,9%. En liten årlig ökning med 0,5 procentenheter skedde mellan 
2011 – 2013. Dessförinnan hade sjukfrånvaron minskat under fem år i följd. 
Nästan hela ökningen av sjuktimmar 2016 står socialförvaltningen för.  
I övrigt har fastighetsförvaltningen, tekniska förvaltningen och fritidsförvalt
ningen också ökat.

Gislaveds kommun följer tyvärr den trend som finns i samhället i stort med 
att sjukfrånvaron ökar kraftigt.

Om hälsotalen bryts ner på åldersgrupper konstateras att det skett en  
ökning i samtliga åldersgrupper. Den största ökningen återfinns i den  
yngsta åldersgruppen 29 år och yngre (från 3,7% till 5,3% 2016) och där
efter i den äldsta åldersgruppen 50 år och äldre (från 6,0% till 6,7% 2016). 
För åldersgruppen 30 – 49 år har det skett en marginell ökning, från 5,3% 
till 5,7% 2016.

% sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstidSjukfrånvaro 2007–2016
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Långtidssjukfrånvaro
Trots att sjukfrånvaron ökar, minskar andelen sjuka i 60 dagar eller mer, 
från 50% till 48% 2016 vilket blir den näst lägsta nivån de senaste 10 åren. 
En slutsats är därför att andelen kortidssjukfrånvaro har ökat mycket mer  
i jämförelse med 2015.

Felkällor
All sjukfrånvaro registreras inte som sjukfrånvaro. Som hos många andra 
arbetsgivare används ibland semesterdagar, innestående kompensations
tid eller liknande för registrering av frånvaro. Samtidigt finns det även de 
som är sjuka, men som ändå går till arbetet.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Andel långtidssjukfrånvaro 2007–2016
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På förvaltningsnivå har kulturförvaltningen fortfarande den högsta sjuk
frånvaron procentuellt sett även om den minskat jämfört med 2015, 
tätt följt av socialförvaltningen och bygg och miljöförvaltningen. 

Överlägset lägst sjukfrånvaro har man inom fritidförvaltningen och 
räddningstjänsten. Observera att på de mindre förvaltningarna kan  
enstaka långtidssjuka slå igenom kraftigt i statistiken.



Förebyggande aktiviteter
Ett omfattande arbete gällande riskbedömning och 
åtgärder avseende organisatorisk och social arbets
miljö har skett i hela kommunen med anledning av 
den nya föreskriften. 

Arbetsplatsbesök i förebyggande syfte hos både  
enskilda arbetstagare samt hela arbetsplatser  
avseende arbetsplatsers utformning, organisation 
och arbetsteknik har genomförts. Arbetet med  
syn ergonomi har kommit igång och där finns en 
ökad potential.

Deltagande i skyddsronder och riskbedömningar 
samt utförda miljöanalyser, framför allt avseende  
inomhusklimat och byggnadsrelaterad ohälsa  
har skett.

Rådgivning vid om, till eller nybyggnationer samt 
vid upphandling av material har ökat en aning under 
året, vilket är mycket positivt. 

Arbetsmiljöverket föreskrivna hälsoundersökningar 
av samtliga heltids och deltidsanställda kem och 
rökdykare vid Räddningstjänsten har genomförts. 
Även rullbandstester har genomförts i två omgångar 
för all utryckningspersonal i syfte att säkerställa att 
den fysiska konditionen är tillräcklig.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning har genom
förts vid flera tillfällen för chefer, skyddsombud och 
verksamhetsledare. 
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Företagshälsovård
Kommunhälsan är en oberoende expertfunktion inom 
arbetsmiljöområdet som ska tillgodose Gislaveds 
kommuns och de kommunala bolagens behov av 
företagshälsovård. Kommunhälsan arbetar i enlighet 
med lagstiftning, vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Kommunhälsans aktiviteter är uppdelade i tre huvud
områden:
• hälsofrämjande 
• förebyggande 
• rehabiliterande 

Hälsofrämjande aktiviteter
Tidigare har hälsoprofiler varit en betydande del av 
det hälsofrämjande arbetet. Inför 2016 togs beslut 
om att hälsoprofiler bara skulle erbjudas aktivt till  
nyanställda med fysiskt ansträngande arbeten, som 
äldreomsorg och fastighetsservice. Under 2016  
genomfördes därför bara 140 hälsoprofiler jämfört 
med 317 under 2015. 

En viktig del i det hälsofrämjande arbetet är att utbilda, 
inspirera och stötta kommunens drygt 120 hälso
inspiratörer. Hälsoinspiratörernas uppgift är i sin tur att 
informera, inspirera och motivera sina arbetskamrater 
till att bibehålla eller förbättra den egna hälsan. 

Vid några tillfällen har Kommunhälsan anordnat hälso
bingo och andra hälsofrämjande tävlingar för alla  
anställda i syfte att uppmuntra till en hälsosam livsstil 
och gemensamma aktiviteter i arbetsgrupperna.

Tobaksavvänjning för individ och grupp samt person
lig kostrådgivning erbjuds. Revidering av tobaks
policyn har inte lett till att fler personer har deltagit.

Arbete med grupputveckling och värdegrundsarbete 
i syfte att skapa en god social arbetsmiljö har skett. 
En hel del tid har även lagts på medarbetarenkäten.

De anställda har erbjudits mindfulnesskurser vid  
ett flertal tillfällen.

I samband med Kommunhälsans 40årsjubileum 
bjöds alla kommunens anställda in till en mycket 
uppskattad och inspirerande föreläsning med  
paralympiern Shahrzad Kiavash. 

Subvention av motion eller massage har utnyttjats 
av 709 arbetstagare (796 år 2015). Subventionen 
har fortsatt utgjort 50 procent av kostnaden men 
högst 1 000 kr per år. Minskningen från föregående 
år kan förklaras med att Skatteverket inte längre 
godkänner subvention av besök till kiropraktor. 

Kommunens anställda har även fritt tillträde till  
kommunens badanläggningar vilket har utnyttjats vid 
4 757 (5 987 år 2015) tillfällen. Den stora minskingen 
förklaras med nedläggningen av bad i Anderstorp 
och Smålandsstenar. 

KOMMUNHÄLSANS VISION
Kommunhälsan ska medverka till att varje medarbetare 
känner arbetsglädje, tar ansvar för sin hälsa och den  
gemensamma arbetsmiljön. Vårt arbete ska bidra till att 
Gislaveds kommun i framtiden inte får långtidssjuk
skrivningar på grund av arbetsrelaterad ohälsa.



Arbetsskador och tillbud
Under 2016 har de anställda i Gislaveds kommun anmält 43 arbetsskador  
till Försäkringskassan, vilket är en kraftig minskning med 30 anmälningar.  
Arbetsskada (inkl. våld) har ökat 2016, 130 jämfört med 81 föregående år. 
Ökningen består av nästan endast med anledning av våld.

Typ av händelse:

2015 2016

Arbetsskador exkl. våld 54 59

Hot och våld 46 110

Hot, våld, kränkningar 62 121

Färd till och från arbetet 8 5

Av de 121 anmälningar om hot, våld och kränkningar återfinns 68 inom  
socialförvaltningen och 47 inom barn och utbildningsförvaltningen. Några  
få anmälningar finns inom fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Observera att det finns risk för ett mörkertal rörande tillbud och arbets
skador. Det finns medarbetare som inte tänker på att de ska fylla i en tillbuds 
eller arbetsskaderapport när de råkar ut för tillbud och arbetsskador. 

Slutsats
Gislaveds kommun sjukfrånvaro har ökat likt många andra arbetsgivare i  
landet. Det finns en oro över vad ökningen av anmälningar om hot, våld  
och kräkningar står för, samtidigt som verksamheterna under 2016 påbörjat 
att aktivare arbeta med organisatoriskt och social arbetsmiljö som berör  
den psykosociala arbetsmiljön. Detta aktiva arbete kommer att fortsätta 
kommande år.
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Rehabiliterande aktiviteter
Rehabilitering genom undersökning och behandling av patienter med 
arbetsrelaterade skador, sjukdomar och besvär har skett. Sammanlagt 
har 334 (336 år 2015) patientbesök och 114 (82 år 2015) telefon
kontakter med anställda, arbetsgivare och externa parter genomförts 
under året.

Medverkan vid rehabiliteringsmöten tillsammans med den anställde, 
arbetsgivare, HRkonsult och Försäkringskassan med syfte att under
lätta återgång till arbete vid sammanlagt 21 (23 år 2015) tillfällen. 

Beteendevetarna har haft 493 (574 år 2015) samtal med anställda, 
övervägande delen bestående av bearbetnings och stödsamtal. 
Minskningen gällde framför allt första halvåret då det under hösten 
blev ett hårt tryck och en del väntetid.

Beteendevetarna har också hanterat enskilda arbetstagare och  
arbetsgrupper efter allvarliga händelser som utlöst eller kunnat utlösa 
krisreaktioner vid 21 (20 år 2015) tillfällen. I övrigt har konflikthantering, 
grupputveckling samt handledning genomförts under året. 
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strategiskt personalarbete 
Personalutskottet
I Gislaveds kommun behandlas personalpolitiska 
mål och personalpolitiskt arbete i kommunstyrelsens 
personalutskott. Det är personalutskottet som be
reder och beslutar om kommunens personalpolitik.

HR-avdelningen
Gislaveds kommun har en centralt placerad HR 
avdelning vars uppdrag är att:
•  ge råd och stöd till chefer i deras ansvar och  

befogenhet för personal, 
•  tillhandahålla administration och service inom HR, 
•  ta initiativ, driva och stödja utvecklingsarbetet  

inom HR 
•  utföra kontroll och uppföljning utifrån arbetsgivar

politiken

HRavdelningen består av en HRchef och sex HR
konsulter. Till HRavdelningen hör enheterna löne
enheten och kommunhälsan.

Gemensamma värderingar
–  Vi är alla en del av Gislaveds kommun och  

företräder kommunen.
–  Vi bidrar till en god anda och behandlar varandra 

med respekt.
–  Vi är stolta över det vi gör och har förtroende  

för varandra.
–  Vi har en öppen dialog och nära samverkan  

mellan förvaltningarna.
–  Vi är lojala med uppgiften och fattade beslut.

Respekt, förståelse och kunskap om andra männi skor 
är en förutsättning för ett gott samarbete och en 
framgångsrik organisation. Dokumentet ”En attraktiv 
arbetsgivare”, antaget i Kommunstyrelsens personal
utskott den 9 mars 2005, § 28.

Kommunövergripande handlingsplan  
utifrån medarbetarenkät år 2015
Utifrån resultatet av medarbetarenkäten 2015 har 
det under 2016 arbetats med olika åtgärder inom 
nedanstående områden:

• Ledarskap
• Lön
• Förebyggande psykosocial arbetsmiljö 

Vidare har satsningen UGLutbildning (Utveckling
GruppLedarskap) för chefer fortsatt under 2016, 
dock deltog endast 4 chefer i den jämfört med 21  
föregående år. Arbetet med att bli en attraktivare  
arbetsgivare har påbörjats, bland annat genom  
anställdas ”storytelling” och medarbetare som  
ambassadörer för kommunen. 

Utöver ovan kommunövergripande insatser har  
varje förvaltning gjort egna åtgärder inom sina  
förvaltningar.

Central utbildning 
HRavdelningen har medverkat eller varit uppdrags
givare under året för en arbetsmiljöutbildning tillsam
mans med kommunhälsan. Chefsforum har införts 
under 2016 vilket är ett möte för samtliga chefer för 
dialog och förankring utifrån kommunövergripande 
frågor som kommundirektörens ledningsgrupp tar 
fram. Det första forumet handlade om styrning, led
ning och omvärldsbevakning, där föreläsarna Sven
Martin Åkesson och Troed Troedsson inspirerade  
cheferna. Det andra forumet handlade om inkludering 
utifrån jämställdhet, könsidentitet och mångfald,  
där Frida Ohlsson Sandhal och AnnChristine Ruuth 
föreläste i detta viktiga ämne.

Brandskyddsutbildning har genomförts för 290  
anställda under 2016 vilket är en minskning jämfört 
med 385 år 2015, 469 år 2014, 313 år 2013 och  
417 anställda år 2012. Tyvärr är det en negativ  
minskning och antalet deltagare ses som för lågt.  
Antalet borde varit minst 600 per år för att uppnå  
målet, att alla kommunanställda ska genomgå brand
skyddsutbildning vart fjärde år.
 
När det gäller HLRutbildningen är antalet ungefär 
samma som föregående år, 320 anställda utbildade år 
2016, jämfört med 428 anställda under 2015.

Ledarskap
Goda ledare och chefer är viktiga förutsättningar för 
bland annat medarbetarnas engagemang, lust att 
lära, den goda arbetsmiljön och kvaliteten i verksam
heten. Satsningen på UGLutbildning (Utveckling
GruppLedarskap) för chefer påbörjades hösten 2014. 
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4 chefer gick den 2016, 21 chefer 2015, 15 chefer 
deltog hösten 2014, samt 14 chefer har denna utbild
ning sedan tidigare (innan kommunen erbjöd den). 
Det betyder att 52% av kommunens chefer har gått 
utbildningen. Satsningen fortsätter även under 2017.

Utvecklingssamtalens genomförande
I enlighet med kommunens policy står det i personal
handboken att varje chef är skyldig att genomföra 
minst ett utvecklingssamtal (tidigare kallat med
arbetarsamtal) varje år.

Då utvecklingssamtalen inte kunnat registreras i  
något system, genomförde HRavdelningen en  
enkätundersökning om hur många som haft  
utvecklingssamtal. 1 548 tillsvidareanställda  
svarade på enkäten, vilket motsvarar en svars
frekvens på 66%. 

83% av de svarande uppger att de haft utvecklings
samtal, vilket är en positiv ökning om 4 procent
enheter jämfört med 2015.

Av kommunens 104 chefer har 98 svarat på enkät
undersökningen, vilket ger 94% svarsfrekvens. Av 
dessa svaranden anger 84% att de haft utvecklings
samtal under 2016, vilket är nästa lika många som 
de övriga svaranden. Dock är det en positiv ökning 
med 22 procentenheter jämfört med chefernas svar 
föregående år. 

Tabell: Andelen som uppger att de  
haft utvecklingssamtal 2016 och 2015  
uppdelat per förvaltning och totalt.

LEDNINGSVISIONEN
Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan 
en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet.  
I ditt ledarskap är du modig och nyfiken. Du vågar prova nya 
idéer som ligger i tiden med dagens och morgondagens 
krav från omvärlden. Du värnar om ditt område men utgår 
alltid från ett helhetsperspektiv för Gislaveds kommun.

Nyckelord i ditt sätt att leda och utveckla verksamheten är 
dialog, trygghet, tillit, trovärdighet och tillgänglighet.

Dina medarbetare är din trygghet, du är deras.  
Tillsammans främjar ni nya tankar och idéer som för  
Gislaveds kommun framåt.

Viktigt att poängtera är, att förutom utvecklings
samtal, har det under året naturligt skett täta samtal 
mellan medarbetare och chefer i organisationen,  
vilket är en annan form av nödvändig dialog med 
medarbetarna. Detta är givetvis inte detsamma som 
ett regelrätt utvecklingssamtal. Trots att resultatet 
kring utvecklingssamtalen blir bättre, är det inte  
tillfredställande och måste förbättras. 

Under 2017 är arbetsgivarens förhoppning att kunna 
följa upp genomförandet av utvecklingssamtal bättre, 
med hjälp av nya tekniska förutsättningar.

strategiskt personalarbete19
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Personalförening
Alla anställda i Gislaveds kommun ingår automatiskt  
i personalklubben VISAM utan att behöva betala  
någon medlemsavgift. Personalklubben VISAM är en 
egen juridisk person. Det är en av de största hälso/
arbetsbefrämjande åtgärder kommunen erbjuder de 
anställda genom årligt anslag till föreningen. 

Personalklubben VISAMs målsättning har under året 
varit att erbjuda aktiviter som passar alla medlemmar. 
Totalt erbjöds 16 arrangemang och aktiviteter via  
VISAM, där 935 personer deltog på dessa aktiviteter. 
Det är en liten minskning med 22 personer jämfört med 
2015. I dessa siffror är inte sektionerna inräknade.

Intranätet, affischering på kommunala arbetsplatser 
och egen Facebooksida, har varit VISAMs främsta 
medel att nå ut med budskap om arrangemang till  
de anställda. 

Slutsats 
Glädjande drivs det personalpolitiska arbetet framåt 
med bland annat fokus på ledarskap. Utvecklingen av 
en samlad personalpolitik i den kommunala organisa
tionen syftar till att stärka våra chefer i deras decentra
liserade arbetsgivaransvar. Personalarbetet blir där
med ett hjälpmedel och stöd till dem för att behålla 
medarbetare, men även för att attrahera nya med
arbetare till organisationen.
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Styrmått Uppfyllelse

Minst 90% av de anställda 
ska ha medarbetarsamtal.

 Delvis uppnått. 83% av de svarande uppger att  
de haft utvecklingssamtal. Andelen svarande per  
förvaltning ger resultatet i att fyra av nio förvaltningar 
har mer än 90% uppgett att de haft utvecklingssamtal, 
vilket resulterar i att styrmåttet delvis uppnåtts i vissa 
förvaltningar.

Sjukfrånvaron ska inte  
över stiga 4,8%.

 Delvis uppnått. Sjukfrånvaron är 6,0% 2016 och  
har ökat jämfört med 2015. Nästan hela ökningen av 
sjuktimmar står socialförvaltningen för. I övrigt har  
fastighetsförvaltningen och fritidsförvaltningen också 
ökat. Fyra av kommunens nio förvaltningar har en sjuk
frånvaro under 4,8%, vilket resulterar i att styrmåttet 
delvis uppnåtts i vissa förvaltningar.

Att resultat av struktursats
ningar under femårsperioden 
2015 – 2019 ska medföra att 
medianlönerna inom respek
tive AIDkod ligger i nivå som 
medianlöner i kommuner och 
landsting i södra Sverige.

 Har inte uppnåtts. Vid löneanalysen 2016 av 2015 
års löner konstaterades att Gislaveds kommun har 48 
AIDmedianlöner (38%) som ligger lägre än medianen 
för södra Sverige. För 2015 var denna siffra 45 st (36%) 
och 41st (35%) för år 2014. Tyvärr går resultatet åt fel 
hål, istället för att få färre som ligger under median blir 
det fler. Dessutom kunde det inte göras en struktur
satsning under 2016 då löneavtalet för Kommunals  
avtalsområde blev högre än budgeterat och därmed 
behövdes de 2 mnkr för struktursatsningar omfördelas 
till löneöversynen.
Genom fortsatta struktursatsningar i utblicken för 
2017 – 2020 är målet att minska antal AIDgrupper  
under medianen jämfört med kommuner och landsting  
i södra Sverige nästkommande år.

målavstämning21
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Personalpolitiska mål
För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som  
arbetsgivare finns två personalekonomiska mål angivna i mål och budget 
2016. Nedan finns måluppfyllelserna beskrivna. 
 
1)  Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som  

attraktiv arbetsgivare. 
 – Utveckla processen kring lönebildning
 – Riktade medel för struktursatsningar

Måluppfyllelse: 
  Arbete med att utveckla processen kring lönebildning har uppnåtts.  

Bland annat har arbetet med löneanalyser genomförts och förbättrats, 
koppling mellan löneprocessen och budgetprocessen har gjorts inom  
ramen för arbetet med budget 2017.
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2) Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. 

Måluppfyllelse:
Under åren 2015 och 2016 har den största ökningen av heltidstjänster skett 
jämfört med de senaste tio åren. Av alla (1 930) tillsvidareanställda kvinnor 
arbetar 70% heltid. 21% har en tjänstgöringsgrad på mellan 75 – 99% och 
resterande 8% har en tjänstgöringsgrad som understiger 75%. Innan år 
2015 har tjänstgöringsgraderna för kvinnor rört sig marginellt. 

Under 2016 har andelen heltidsarbetande kvinnor ökat inom samtliga  
förvaltningar. Inom socialförvaltningen och kulturförvaltningen är ökningen 
störst. För socialförvaltningen från 40,6% till 49% år 2016 och för kultur
förvaltningen från 77,8% till 83% år 2016.

Styrmått Uppfyllelse

Samtliga nya tillsvidare
anställningar ska anställas till 
en grundanställning på 100%.

 Det kan glädjande konstateras att styrmåttet har 
uppnåtts då samtliga nya tjänster har annonserats  
på heltid.

Andelen anställda med 
grundtjänst 100% ska öka i 
förhållande till andelen per 
20141101 som var 64,3%.

 Av kommunens tillsvidareanställda arbetar 2016  
74% heltid jämfört med 69% föregående år och  
64,3% som styrmåttet utgår ifrån, vilket är en mycket 
positiv ökning.

Arbetet med heltid som en rättighet kommer att intensifieras 2017 fast inte  
i projektform. Under 2017 ska alla förvaltningar arbeta med att omvandla  
alla grundtjänster till heltider med möjlighet till tjänstledigheter för den som 
vill arbeta deltid. Utgångspunkten är att heltid ska vara norm.

Slutsats 
Som helhet kan det konstateras att de personalpolitiska målen har en  
godkänd måluppfyllelse. Vissa mål löper på flera år utifrån viljeinriktningen 
2017 – 2020 i budgetdokumentet. Med detta som grund, och att vissa  
enstaka styrmått eventuellt inte är uppnådda eller delvis uppnådda under 
2016, är det personalpolitiska området som helhet uppnått. 

0
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100
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Tabellförklaring: Aktuella pensionsavgångar i antal och % per förvaltning de närmaste fem åren.

Planerade pensionsavgångar
I Gislaveds kommun kommer 294 anställda att gå i 
pension enligt avtal de närmaste fem åren. Det mot
svarar 12% av totalt anställda. Nästan hälften av de 
294 som går i pension utgör anställda på barn och 
utbildningsförvaltningen.

Andelen som går i pension per förvaltning ger ett 
annat resultat än 12%. Under perioden 2017 – 2021 
kommer störst andel att gå i pension inom 
fastighets förvaltningen och tekniska förvaltningen. 
Räddningstjänsten och kulturförvaltningen har lägst 
andel som går i pension, det vill säga 3%. 

Bristyrken utifrån pensions-
avgångsperspektivet
De fem befattningar som kommer ha flest avgångar 
inom under de närmaste sex åren är vård och  
omsorgspersonal, grundskollärare, förskollärare, 
gymnasielärare och barnskötare. Det kan konstateras 
att Sveriges Kommuner och Landstings prognoser 
över vilka befattningar som det kommer råda sär
skild brist på de närmaste 15 åren, stämmer även 
för Gislaveds kommun. Dock kan behovet av dessa 
befattningar variera i framtiden. Troligen kommer  
behovet inom äldreomsorgen att öka något, medan 
behovet inom förskolan sannolikt kommer att kvar
stå eller minska. Dessutom kommer det finnas en 
stor konkurrens om ämneslärare inom ma/no,  
moderna språk och ämnen som bild, musik, slöjd, 
idrott.

Ser vi istället till andelen som går i pension de  
närmaste åren per totalt antal befattningsinnehavare 
blir resultatet annat än ovan nämnda befattningar. 
Det kan konstateras att flertalet av många högskole
utbildade specialistbefattningar och en del chefer 
beräknas gå i pension de närmaste fem åren. 

Tillgången och efterfrågan av personal till dessa  
befattningar kommer att styra och påverka oss som 
arbetsgivare. Gislaveds kommun är inte i en unik  
situation utan en majoritet av kommuner i landet är i 
en liknande situation. Därmed är Gislaveds kommun 
i hård konkurrens med övriga arbetsgivare på arbets
marknaden att rekrytera medarbetare med rätt  
kompetens. Då åttio och nittiotalisterna är betydligt 
färre än tidigare generationer kommer det bli en  
omvänd rekryteringssituation än i dag. De unga 
kommer att ställa krav på arbetsgivaren på ett helt 
annat sätt än tidigare.

Slutsats 
Sveriges kommuner står inför en utmaning vad  
gäller den strategiska personalförsörjningen.  
Under de kommande åren beräknas mer än en  
tiondel av Gislaveds kommuns anställda att gå i  
ålderspension, samtidigt som de årskullar som  
kommer in på arbetsmarknaden är betydligt mindre 
än de som lämnar den. Detta ställer stora krav på 
kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare och 
fortsätta arbeta med strategiskt personalarbete.

Förvaltning Bun Soc Ksf Fritid Kultur Fastig Tekn Räddn Bym Totalt

2017 18 15 3 2 0 2 2 0 1 43

2018 25 20 0 0 1 4 1 1 0 52

2019 28 25 1 0 0 3 1 0 2 60

2020 33 26 3 1 0 2 3 0 1 69

2021 34 21 2 0 0 5 2 0 1 65

Totalt 138 107 9 3 1 16 9 1 5 289
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1. Inledning 

Gislaved kommuns miljöbokslut är ett underlagsmaterial till kommunens årsredovisning som 

beskriver kommunens samlade miljöarbete under år 2016. Syftet med miljöbokslutet är att ge en 

överblick över det som har gått bra under året, det som har gått mindre bra och vilka utmaningarna 

kommer att vara framöver. Miljöarbetet i Gislaveds kommun redovisas utifrån 14 av de 16 nationella 

miljömålen. De miljömål som inte berörs är Storslagen fjällmiljö och Hav i balans samt levande kust 

och skärgård. Miljöarbetet har beskrivits per mål utifrån vad som har hänt under året, en uppföljning 

med tillhörande indikatorer och utmaningarna inför framtiden. I slutet finns en sammanfattning av de 

utmaningar kommunen står inför i det kommande miljöarbetet samt nyckeltal.  

2. Begränsad klimatpåverkan 

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 

stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.  

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås." 

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

2.1 Vad har hänt under 2016? 

Under 2016 har arbetet utifrån handlingsplanen för klimat- och energistrategierna i Gislaveds 

kommun fortsatt. De viktigaste klimatmålen i handlingsplanen är att år 2020 ska utsläppen av 

koldioxid vara högst 2,5 ton per person och att år 2050 ska energin för uppvärmning och transporter 

inom Gislaveds kommun utgöras av 100 % fossilbränslefri energi. Växthusgasen vi släpper ut allra 

mest utav är koldioxid.  Den totala mängden växthusgaser i Gislaved har dock minskat från 140 000 

ton år 2013 till 131 692 ton år 2014. Detta ger en mängd på 4 583 kg/invånare. Av den totala 

mängden växthusgasutsläpp står koldioxid för 60 % och de övriga för 40 % (se diagram 1, sid 2). 

Utsläppen av koldioxid har minskat från år 2013 till år 2014. 
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Diagram 1. Utsläpp av växthusgaser i Gislaved 2014.  

Andelen koldioxidutsläpp per invånare ligger idag på 2 746 kg enligt RUS statistik. Vi är alltså inte 

långt ifrån vårt mål (se diagram 2). Transportsektorn utgör den största källan för koldioxidutsläpp i 

kommunen. Resandet under år 2015 i Gislaved har minskat något (se tabell 2) och de levererade 

mängderna drivmedel varierar (se diagram 3, sid 3).  

Diagram 2. Antal kg koldioxid/invånare. Den svarta linjen presenterar målnivån till år 2020.   

 

Tabell 2. Körsträcka mil per invånare.     

Körsträcka mil per invånare       

  2012 2013 2014 2015 

Riket 658 652 662 663 

Jönköpings län 720 718 728 736 

Gislaveds kommun 771 773 797 784 

Norrbottens län 752 751 758 767 
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Diagram 3. Levererade mängder drivmedel i Gislaveds kommun. 

 

Totalt har förbrukningen i kommunens fastigheter ökat från 180 KWh/m2 år 2015 till  

183 KWh/m2 år 2016. Normalårs korrigerat är dock förbrukningen 2 kWh/m2 lägre än år 2015. Det 

beror på att år 2016 var lite kallare än år 2015. Temperaturen var i förhållande till normalår år 2016, 

95 %, och 2015, 90 %. Det finns ett ambitiöst mål för energiförbrukningen i kommunens fastigheter 

om 168 kWh/m2 år 2020. Den kommunala organisationen arbetar även med energieffektivisering av 

sina egna verksamheter. Exempelvis har fastighetförvaltningen bytt fönster på vissa fastigheter samt 

installerat ett nytt ventilationsaggregat med återvinning på solrosens förskola. 

Produktionen av förnybar energi är inte så stor i kommunen. Dock sker det just nu en 

fjärrvärmeutbyggnad i både Anderstorp och förhoppningsvis i Smålandsstenar som kan minska 

naturgas- och oljeanvändningen i kommunen. När det gäller Gislaved Energi AB:s energiproduktion så 

var den levererade mängden fjärrvärme år 2016 36,3 GWh. Detta motsvarar en ökning med  

3,3 GWh. Det har även producerats 0,065 GWh från solkraft, 4,6 GWh från Gyllenfors 

vattenkraftstation och 3,5 GWh från vindkraft. Energimixen består nästan till 100 % av förnybart 

bränsle.  

När det gäller vindkraftsutbyggnaden i kommunen så har E.ON beslutat att avbryta fortsatt 

projektering av vindkraftparken Palsbo efter att mark- och miljödomstolen avslagit tillståndsansökan. 

Vidare har Kraftö AB:s vindkraftpark Grimsås-Äspås erhållit en villkorsändring från Länsstyrelsen i 

Västra Götaland som undanröjer kravet på radarstyrd hinderbelysning om dispens inte fås för en 

sådan anläggning. Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljade under året också tillstånd för Vattenfall att 

bygga 13 vindkraftverk i Tranemo och Gislaveds kommuner inom projekt Grönhult. Bygg- och 

miljönämnden har beviljat bygglov och miljöanmälan för sex vindkraftverk i Frostnäs utanför Burseryd 

på ansökan från Ramström Vind AB. Besluten är överklagade. Utanför Reftele så invigdes under året 

vindkraftpark Klämmans två verk. Parken har under sitt första år producerat cirka 23,6 GWh el.  
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Antalet körda mil totalt i den kommunala organisationen var 332 903 mil år 2016 (se diagram 4). 

Detta är en minskning med 8 600 mil sedan år 2015. Antalet körda mil med förvaltningsbil var totalt 

231 154 mil år 2016 vilket också är en minskning med 11 695 mil sedan föregående år. År 2016 

kördes det 10 341 mil med hyrbilarna vilket däremot är en ökning med 6 415 mil sedan år 2015. 

Körda mil i tjänsten med egen bil var totalt 66 204 mil. Detta är en minskning med 3 360 mil sedan år 

2015. Antal körda mil med bilpoolen har istället ökat med 40 mil till 25 205 mil år 2016.  

Diagram 4. Körda mil totalt i kommunal förvaltning.  

 

Kommunens organisation hade totalt 98 personbilar och lätta lastbilar som var miljöbilar den  

31 december år 2016 vilket motsvarar 54 %. Av dessa var 86 personbilar och 12 lätta lastbilar. 

Etanolbilarna som finns i bilpoolen har tankats till 86,4 % år 2016. Detta är en minskning med 0,6 % 

från föregående år. Vad gäller andelen gas så har gasbilarna tankats till 94,6 % år 2016 i bilpoolen. 

Miljöbilar drivna på gas är de som fortsätter att dominera (se tabell 3). 

Tabell 3. Antal miljöbilar per drivmedel.  

Antal miljöbilar per drivmedel 2013 2014 2015 2016 

Gas 25 28 42 51 

Etanol 35 33 30 24 

El 1 1 6 8 

Diesel 10 9 11 14 

Bensin 0 0 1 1 

 

Gällande begränsad klimatpåverkan kopplat till vår fordonsanvändning har kommunen utvecklat 

laddinfrastrukturen för elbilar genom att etablera en ny laddstation i Gislaved. Kommunen ingår 

också i GreenCharge fas II för att ta fram en gemensam upphandling av laddsystemlösningar 

tillsammans med andra kommuner. I projektet har också möjligheten att komplettera gas- och eldrift 

av kommunala fordon med biodiesel diskuterats för att uppnå det regionala målet om fossilfri 

fordonsflotta. I december 2016 var 21 elbilar och 25 laddhybrider registrerade i Gislaveds kommun 

varav 8 stycken tillhörde den kommunala organisationen. Kommunens olika förvaltningar bidrar 
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också till en mer miljövänlig fordonsanvändning. Många förvaltningar uppger i sin miljöredovisning att 

de arbetar aktivt med att minska resandet i bil, de samåker i högre grad till möten och försöker ha 

mer möten via digitala medier. På alla arbetsplatser i den kommunala organisationen finns det även 

utsedda miljöombud vars uppdrag är att bland annat sprida miljöinformation till övriga medarbetare 

på arbetsplatsen, vara pådrivande i miljöarbetet, utgöra en informationskanal samt delta i olika 

utbildningar och liknande som anordnas för miljöombuden. Årets miljöombudsutbildning innehöll dels 

en presentation av kommunens fortsatta arbete med kemikalier samt en workshop om hållbart 

resebeteende som hölls av Beteendelabbet. 

2.2 Utmaningar för framtiden 

I arbetet med att minska klimatpåverkan så utgör transportsektorns bidrag till utsläppen den stora 

utmaningen. För att vi ska kunna nå både länsgemensamma och egna målsättningar om en fossilfri 

fordonsflotta behöver vi dessutom minska antalet resor med bil både internt och externt för att 

istället använda oss av kollektivtrafiken och/eller cykeln. Vi behöver också öka andelen bilar som körs 

på förnybara bränslen och fortsatt öka andelen miljöbilar. 

3. Frisk luft 

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas." 

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

3.1 Vad har hänt under 2016? 

Mycket av förhöjda halter av luftföroreningar i tätorter kan härledas till biltrafik i avgränsade gaturum 

eller andra starkt trafikbelastade trafikmiljöer. Därför kan en rad olika åtgärder leda till förbättrad 

luftkvalitet: bättre teknisk reningsutrustning, minskat bilåkande, val av andra trafikslag och åtgärder 

som minskar belastningen i särskilt drabbade miljöer. Under de senaste åren har en förnyelse av 

bilparken med en övergång till bilar med bättre miljöprestanda generellt bidragit till minskade utsläpp. 

I Gislaveds kommun har den för några år sedan utflyttade väg 27 bidragit till minskade 

luftföroreningsnivåer i Gislaveds tätort. Under 2016 konstateras också ett kraftigt ökat 

kollektivtrafikresande (läs mer i avsnitt 10.1, sid 12) vilket gynnar en förbättrad luftkvalitet i 

trafikmiljöer. Energisektorn bidrar också till ökade mängder luftföroreningar. Åtgärdsarbetet när det 

gäller att minska klimatpåverkande energiframställning bidrar till stor del också till att minska 

sektorns luftkvalitetspåverkan i övrigt.    

I Gislaveds kommun görs både mätningar och modelleringar av luftkvaliteten i ett antal gatumiljöer 

inom ramen för Jönköpings läns samverkansområde för luftkvalitetsmätningar. De senaste 

modelleringarna av gatuavsnitt inom kommunen, genomförda 2015, indikerar att inga 

miljökvalitetsnormer för kväveoxider, partiklar (PM10) eller bensen överskrids i kommunen. När det 

gäller partiklar så överskrids dock en nedre varningsnivå för miljökvalitetsnormen på 

Anderstorpsvägen i Gislaved. Vidare så uppfylls inte miljökvalitetsmålet för frisk luft när det gäller 

partiklar och miljömålet för bensen tangeras. Som tidigare nämnts så utgör det ökade 

kollektivtrafikresandet en positiv indikator för minskade luftföroreningar men samtidigt så indikerar 

en långsiktig ökning av körsträckorna i kommunen att vinster äts upp av ett ökat trafikarbete. 

3.2 Utmaningar för framtiden 

Miljömålet frisk luft uppnås för närvarande inte när det gäller partiklar och även bensen ligger i 

farozonen. Partikelnivåerna får bedömas utgöra den största utmaningen där källorna inte bara är 
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direkt kopplade till utsläpp från förbränningsprocessen utan också till slitage av vägbeläggning, 

bromsar, däck och vägsand. 

4. Bara naturlig försurning 

"De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten 

tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska 

material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar."  

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

4.1 Vad har hänt under år 2016? 

Kommunens mark och vatten har varit och är fortfarande utsatt av effekterna från försurande nedfall 

som genom åren orsakat kraftiga försurningsskador på bland annat fisk och andra vattenlevande 

organismer. För att minska skadeeffekterna så kalkas varje år ett stort antal sjöar och våtmarker.  

Under 2016 har Gislaveds kommun spridit 2 864 ton kalk varav 980 spridits med båt och 1 884 ton 

med helikopter (se diagram 5). Kalken har fördelats så att 1 795 ton spridits direkt i 117 olika sjöar 

och resterande 1 069 ton på 105 olika våtmarksytor. De genomförda insatserna innebär att 

kalkningen på våtmarker har utökats jämfört med föregående år.  

Diagram 5. Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten. 

 

Nedfallet av försurande ämnen är lågt när det gäller svavel och ligger sedan ett antal år tillbaka under 

de kritiska belastningsgränserna. När det gäller nedfall av kväveföreningar så ses inte några särskilda 

tendenser utan nedfallet varierar med nederbörden och bedöms i de västra länsdelarna överstiga 

kritiska belastningsgränser. Det ses heller inga tendenser till att markförsurningen minskar i de 

provytor som finns i länet. När det gäller försurningen av sjöar och vattendrag så har behovet av 

kalkspridning minskat gradvis de senaste tio åren. Samtidigt finns där sjöar och åar där kalkningens 

målsättningar inte uppnås. För år 2016 uppnåddes den vattenkemiska målsättningen i 80 % av 

undersökta målpunkter. Underlaget för denna bedömning är för år 2016 avsevärt lägre än tidigare år. 

Ambitionen är att proverna ska tas under högflöden. År 2016 var ett mycket nederbördsfattigt år 

med låga flöden vilket innebär att årets uppföljning baseras på knappt hälften av antalet provpunkter 

som normalt ingår i uppföljningen. 
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4.2 Utmaningar för framtiden 

Trots minskat svavelnedfall så är återhämtningen i både mark och vatten begränsad. 

Ytvattenkalkningen uppnår i en del vatten inte de vattenkemiska målen utan behöver förstärkas. 

Större uppmärksamhet måste också ägnas de försurningsrelaterade biologiska parametrar som ingår i 

den regionala effektuppföljningen. Indikationer finns att försurningsskador uppträder utan att fångas 

upp i den vattenkemiska uppföljningen. Ökade uttag av biobränsle i skogsmark kan också bidra till att 

förstärka försurningen av mark och vatten om inte askåterföring från värmeverken görs.  

5. Giftfri miljö 

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors 

hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan 

på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

5.1 Vad har hänt under 2016? 

Under år 2016 har en nulägesanalys tagits fram för de kemikalier som finns i den kommunala 

organisationen. Samtliga förvaltningar har varit involverade i arbetet. Då barn och unga är den grupp 

som ofta är extra utsatta har fokus lagts på dem. Syftet med nulägesanalysen har varit att ta fram 

prioriterade områden som den kommunala organisationen behöver arbeta mer aktivt med framöver. 

En nulägesanalys har genomförts i de verksamheter där det förekommer olika typer av kemikalier  

(farliga ämnen i till exempel gamla leksaker, madrasser och utklädningsgrejer) som barn kan komma i 

direkt kontakt med. Bland annat har en inventering gjorts på ett antal förskolor för att se vilket 

material det är på de olika leksakerna. Leksaker som innehåller kemikalier har därefter plockats bort 

och numera finns en större medvetenhet vid inköp av nya saker.  

Förorenade områden utgör en omfattande påverkan på mark och vatten i kommunen. Det finns drygt 

500 misstänkt förorenade områden i kommunen varav ett drygt hundratal har riskklassats. Av dessa 

är fem objekt i högsta riskklassen 1 och 45 i riskklass 2. Trikoloreten, metall och polyaromatiska 

kolväten är vanligt förekommande. Förorenade områden bedöms utgöra en huvudanledning till att 

Anderstorpsån inte har god kemisk status och en stark riskfaktor för grundvattenkvaliteten i 

anslutning till kommunens tätorter.       

Den kommunala organisationen arbetar också med efterbehandlingsarbete och saneringsarbete. 

Markmiljöundersökningar har påbörjats i stationsområdet och banvallen i Anderstorp, vid två tidigare 

industriområden i Anderstorp och i ett område i Gislaved. Efterbehandlingsarbetet har också 

genomförts vid före detta Västbo Transport i Smålandsstenar. Gällande saneringsarbetet av före 

detta Lacko kommer SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) att ta över huvudmannaskapet för 

det. Vidare så har arbetet med att riskklassa 34 stycken nedlagda avfallsdeponier påbörjats. Under 

året har länsstyrelsen genomfört provtagningar på grundvatten i Anderstorpsåns tillrinningsområde, 

bland annat inne i Anderstorps tätort. Resultatutvärderingen är ännu inte klar.    

Samtliga aktiva bilverkstäder har också besökts under år 2015 och år 2016. De vanligaste bristerna är 

att rutiner saknas och förvaring samt hantering av kemikalier och avfall. Uppföljande arbete återstår. 

5.2 Utmaningar inför framtiden 

Utmaningarna inför framtiden är att arbeta mer aktivt med frågorna som rör kemikalier i de olika 

kommunala verksamheterna. Detta kommer även att innefatta ett utåtriktat arbete gentemot våra 
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kommuninvånare för att de på så sätt ska få mer kunskap inom området och kunna göra aktiva val. 

När det gäller förorenade områden så har kommunen utökat sina resurser men antalet misstänkta 

områden har så stor omfattning att det är ett arbete som kommer ta lång tid. 

6. Skyddande ozonskikt och säker strålmiljö 

"Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning." 

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

"Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning." 

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

6.1 Vad har hänt under 2016? 

Ozonskiktet som finns i atmosfären skyddar allt liv på jorden genom att en del av den skadliga UV-

strålningen från solen filtreras bort. Om ozonskiktet tunnas ut utgör detta en fara för både oss 

människor och djur. Risken för bland annat hudcancer ökar. Anledningen till uttunningen är att 

ämnen som bryter ner ozonet släpps ut i atmosfären. Exempel på sådana ämnen är HFC 

(fluorkolväten), HCFC (klorfluorkolväten) och CFC (klorfluorkarboner). CFC får inte användas sedan 

flera år tillbaka. I Gislaveds kommun rapporteras köldmedia för år 2016 in just nu och hittills har 40 

objekt lämnat en rapport. Den 31 mars är sista dagen för rapporteringen. År 2015 var installerad 

mängd HFC 7 823 kg, läckage 215 kg och omhändertagen mängd 773 kg. Vad gäller HCFC så blev  

36 kg omhändertaget men det fanns även 11 kg HCFC på ett ställe trots att det var förbjudet att 

använda köldmediet.   

Vidare har bygg- och miljönämnden även samlat in redovisningar av radonmätningar från 140 

fastigheter under år 2016. Några av dessa visar förhöjda nivåer och behöver åtgärdas. Ett 50-tal 

redovisningar återstår. Projektet har pågått sedan år 2015 och kommer att fortsätta under år 2017, 

en sammanställning av projektet planeras även till år 2017.   

6.2 Utmaningar för framtiden 

Utfasningen av de mest ozonnedbrytande ämnena har varit framgångsrik. Det är dock angeläget att 

fortsatt minska och ha god kontroll på ersättningsämnen som HCFC, som också har påverkan på 

ozonskiktet. Fortsatt undersökning när det gäller förekomsten av radon i byggnader är angelägen och 

det finns behov av en sammanställning och lägesredovisning av radonsituationen i kommunen. 

7. Ingen övergödning 

"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 

förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten." 

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

7.1 Vad har hänt under 2016? 

Under 2016 antogs kommunens VA-plan som fastlägger inriktningar och prioriteringar hur 

kommunen ska arbeta med både enskilt och allmänt VA. Bland annat har en prioritering gjorts över 

vilka områden som närmast ska omfattas av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, och hur den 

pågående inventeringen av enskilda avlopp ska drivas vidare. Under året har cirka 90 avlopp 

inspekterats och 130 tillstånd till enskilda avlopp beslutats. Utbyggnad av kommunalt vatten och 

avlopp har genomförts i Lida Burseryd, i Fryebo Anderstorp och i ridhusområdet i Mossarp. Vidare 

pågår installering av kväverening vid reningsverket i Gislaved.   
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Övergödningseffekter i ytvatten har konstaterats i de sydöstra delarna av kommunen, i Bolmens 

tillrinningsområden. Lillån som mynnar i Bolmen har måttlig status när det gäller fosforhalter (se 

diagram 6). Även Hestrasjön i Broaryd har förhöjda halter av kväve och fosfor. 

Diagram 6. Fosforhalter i Lillåns utlopp i Bolmen.

   

7.2 Utmaningar inför framtiden 

Att uppnå miljömålet är en stor utmaning då delar av belastningen kommer från diffusa utsläpp från 

jordbruks- och skogsmark. Enskilda och allmänna avlopp har fått en högre grad av prioritet under 

senare år men där är också behovet av resurser omfattande. En av de största utmaningarna är att 

behålla och förbättra standarden på avloppsledningsnäten där förnyelsetakten för närvarande ligger på 

400 år. 

8. Levande sjöar och vattendrag 

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." 

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

8.1 Vad har hänt under år 2016? 

Arbetet för att utveckla miljömålet är ofta samarbetsprojekt mellan regionala myndigheter, 

kommunen och ibland också lokalt ideellt arbete från fiskevårdsområden. Arbetet med fiskevård och 

biologisk återställning dominerades under året av ansökan till mark- och miljödomstolen att 

säkerställa vattenflöden och vandringsvägar mellan Radan och Rasjön. Vidare deltar kommunen i 

arbetet med att återskapa gäddlekområden i Stengårdshultasjön genom ett LONA-projekt 

tillsammans med fiskevårdsområdesföreningen. Det pågår också planering tillsammans med 

länsstyrelsen för framtida åtgärder i Västerån och Radan. Den årliga informationsträffen med 

kommunens alla fiskevårdsområden genomfördes i mars månad. 

En av de grundläggande faktorerna för att uppnå miljömålet är att det råder god ekologisk status i 

sjöar och vattendrag. Av 73 större sjöar och vattendragsavsnitt i kommunen uppvisar endast en 

tredjedel god ekologisk status (se diagram 7, sid 10). De främsta orsakerna utgörs av 

47 
44 

40 
42 41 

44 45 

51 50 
52 

46 

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

m
ik

ro
g/

l 



10 
 

försurningseffekter och fysisk påverkan. I några delar av kommunen orsakar också övergödning, 

Bolmen, och miljögiftspåverkan, Anderstorpsån, försämrad ekologisk status.  

Diagram 7. Den ekologiska statusen i Gislaved kommuns sjöar och vattendrag.  

   

8.2 Utmaningar inför framtiden 

Möjligheten att närma sig miljömålet Levande sjöar och vattendrag via god ekologisk status är fyllt av 

utmaningar där troligtvis frågan om fysisk påverkan är den svåraste. Rensningar, rätningar, 

omgrävningar, dämningar och regleringar har genom århundraden gjorts i syfte att vinna kraft, utöka 

produktiv jord- och skogsbruksmark, bygga vägar, järnvägar och bebyggelse. Att exempelvis återställa 

fria vandringsvägar för fisk kräver mycket omfattande resurser. Resurser som idag inte finns.     

9. Grundvatten av god kvalitet 

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter 

och djur i sjöar och vattendrag." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

9.1 Vad har hänt under 2016? 

Under det gångna året har tillgången på grundvatten varit dålig. Lite nederbörd har resulterat i låga 

grundvattennivåer på många håll som ännu inte återställts. I Gislaveds kommun uppstod inte någon 

brist i de kommunala täkterna men ett antal privata brunnar sinade (se bild 1, sid 11). 
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Bild 1. Dricksvatten: tillgång och restriktioner.  

 

När det gäller de kommunala grundvattentäkterna så pågår arbetet att säkerställa vattenförsörjningen 

långsiktigt. En ny vattentäkt är under framtagning i Gislaved där tre nya brunnar borrades under 

2015-2016. Vidare så har omfattande arbete att säkerställa vattenkvaliteten i den kommunala täkten i 

Tallberga genomförts. Vidare så har arbetet med att uppdatera det tidigare framtagna förslaget till 

skyddsområde och skyddsföreskrifter för huvudvattentäkten i Gislaved pågått under året. Kommunal 

vattenförsörjning har också byggts ut i bland annat Lida, Burseryd. 

De kommunala grundvattentäkterna har god vattenkvalitet. Det generella problemet utgörs i första 

hand av låg alkalinitet vilket innebär att det är svårt att bibehålla ett stabilt pH (Länsstyrelsen nr 

2016:36). pH-justering behöver därför ofta göras i vattenverk. Lågt pH är också ett vanligt 

förekommande problem i enskilda vattentäkter. När det gäller grundvattenkvaliteten så finns också 

en rad problem med förorenade områden där grundvattnet har förorenats. Metaller och trikloreten 

är vanligt förekommande grundvattenföroreningar vilket långsiktigt utgör ett hot mot god kemisk 

grundvattenstatus. 

9.2 Utmaningar inför framtiden 

Det är angeläget att inom kort säkerställa det formella grundvattenskyddet för både kommunala och 

stora enskilda grundvattentäkter. Det är också angeläget att öka det praktiska skyddet för 

grundvattentäkterna framförallt för risker från exempelvis vägtrafik. Det gångna året har också 

mycket tydligt klargjort att förändrade klimatförhållanden kan få mycket allvarliga effekter på 

vattenförsörjningen.      
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10. God bebyggd miljö 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 

regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 

ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser främjas." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

10.1 Vad har hänt under 2016? 

Under 2016 antogs den nya kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 16, för Gislaveds kommun. 

Planen tar sikte på kommunens vision för 2040 och fokuserar på övergripande inriktningar för 

kommunens utveckling men ger också konkreta riktlinjer för användningen av mark och vatten när 

det gäller exempelvis vindkraftsutveckling, förutsättningar för enskilda avlopp eller för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen.          

Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik har fått i uppdrag att utveckla tågtrafiken på Halmstad-

Nässjö järnväg (HNJ-banan). Arbetet med frågorna kring gods- och persontrafikering har därför 

fortsatt under år 2016. Flera kommuner ingår i projektet som innehåller tre delar: stationsmiljöerna, 

trafiken och tidtabeller samt öka antalet resenärer. För att kunna påverka frågan regionalt och 

säkerställa att ett eftersatt underhåll genomförs behöver frågan även lyftas på ett nationellt plan. 

Tillsammans med Hylte kommun kommer därför ett kunskapsseminarium att genomföras i 

Stockholm under året. Åtgärder för att utöka godstrafiken på HNJ-banan pågår också genom en 

pågående utredning om förutsättningarna för omlastningsterminal i Smålandsstenar.  

Kollektivtrafiken har ökat avsevärt i kommunen, från 534 959 påstigande år 2015 till 634 837 

påstigande år 2016 (se diagram 7). Detta är en ökning med 99 878 antal resor som motsvarar 18,7 %. 

Utav resorna har 167 010 resor blivit gjorda med skolkort. Under de senaste åren har antalet resor 

gjorda med kollektivtrafiken ökat stadigt. Kommunen lyckades även under år 2016 att nå det uppsatta 

målet som är att öka antalet resor med kollektivtrafiken (exklusive skolkort) med 60 % jämfört med 

2006 års nivå. Ökningen låg på 95.9 %. 

Diagram 7. Resor med och utan skolkort. Den blåa linjen presenterar målnivån som motsvarar 382 170 resor exklusive 

skolkort. 
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För de som bor på landsbygden mer än en kilometer till närmaste hållplats finns det även möjlighet 

att använda ”närtrafik”. Resandet med närtrafiken har dock minskat totalt sett och under år 2016 

minskade antalet med 196 resor (se tabell 4) från föregående år.  

Tabell 4. Resande med närtrafiken i Gislaveds kommun.  

Resande med närtrafiken i Gislaveds kommun 

2013 2014 2015 2016 

1351 1570 1151 955 
 

När det gäller resandet med kollektivtrafik inom den kommunala organisationen så finns det ett antal 

resekort som kan användas för resor inom tjänsten. Under året genomfördes 200 stycken resor år 

2016 (se tabell 5). Detta är en ökning med 50 resor sedan år 2015. Antalet resor gjorda med tåg år 

2016 var totalt 503 stycken. Detta är en ökning med 93 resor sedan föregående år. När det gäller 

flyg så har det genomförts 113 stycken resor vilket är en ökning med 54 resor sedan år 2015. 

Tabell 5. Antal resor gjorda med kollektivtrafiken inom den kommunala organisationen.  

Kommunens organisation Antal resor 

Kommunstyrelseförvaltningen 60 

Bygg- och miljöförvaltningen 19 

Socialförvaltningen 58 

BUN kontoret 40 

Kulturförvaltningen 22 

Tekniska kontoret 1 

 

Arbetet fortsätter med att bygga ut gång- och cykelvägar enligt cykelvägplanens intentioner. 

Utbyggnaden under året omfattar cirka 1000 meter gång- och cykelväg, huvudsakligen i samband med 

ombyggnad av Torsgatan i Anderstorp, Storgatan i Reftele och Torggatan i Gislaved.  

Den 19 november 2009 beslutade kommunfullmäktige att år 2012 ska minst 25 % av de livsmedel 

som serveras i Gislaveds kommun vara rättvisemärkta, ekologiska och/eller närproducerade. Under 

år 2016 beslutade kommunfullmäktige att höja procentandelen till 45 % år 2018. Andelen ekologiskt 

och rättvisemärkt i den kommunala organisationen har varierat under åren. Under år 2015 och år 

2016 var dock den procentuella andelen den samma, det vill säga 34,7 % (se diagram 8, sid 14).  
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Diagram 8. Procent av ekologiska och rättvisemärkta livsmedel i kommunala kök.  

 

När det gäller den framtida avfallshanteringen så förändrades förutsättningarna inom det 

mellankommunala utvecklingsarbetet i länet under året. De fyra GGVV-kommunerna avser att bilda 

ett gemensamt kommunalförbund för avfallshanteringen. Utsortering av matavfall kommer att 

påbörjas under år 2018. Under året etablerades också en ny återvinningstation i Gislaved. I den 

kommunala organisationen är sedan något år tillbaka fastighetsnära insamling införd och fungerar i 

stort tillfredsställande.  

Den totala mängden avfall per kommuninvånare har sedan 2011 en svagt minskande trend (se 

diagram 9). När det gäller olika materialslag så ökar de insamlade mängderna plast medan 

tidningspapper minskar. Insamlingsgraden av förpackningar är i Gislaveds kommun som tidigare klart 

under rikssnittet.    

Diagram 9. Mängd avfall, kg/person i Gislaveds kommun. 
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Tillgängligheten till naturupplevelser i de tätortsnära skogarna har under året förbättrats genom 

ungdomsprojektarbete i samverkan med arbetsförmedlingen och kommunens 

arbetsmarknadsorganisation. 

En hel del röjningar av skog har gjort marker mer tillgängliga och tilltalande, exempelvis i Tallberga 

och Reftele. Seths hage har fortsatt att utvecklas med gallring, röjning och en ny grusstig. En lövskärm 

med blandade lövträd och buskar planterades mellan det kommande industriområdet och 

koloniområdet på Gröne Mosse. På Karl-Johansgatan planterades en ny rad med lindar, istället för 

dem som förstörde trottoaren.  

I Hestra har i ett samarbete med samhällsföreningen åtgärder gjorts i anslutning till Agnjsön. 

Kommunen byggde lekplats och samhällsföreningen gjorde badplats och utegym på en plats som 

utsetts i en medborgardialog. 

10.2 Utmaningar inför framtiden 

Utmaningarna vi står inför i framtiden är att öka andelen resande som åker kollektivt, både buss och 

tåg. En annan utmaning vi står inför är att införa mer ekologiska och rättvisemärkta livsmedel i våra 

kommunala kök. En del verksamheter har kommit långt i sitt arbete men det finns mer att göra. På 

avfallssidan står kommunen inför att införa fastighetsnära insamling de närmaste åren vilket kommer 

att kräva omfattande resurser. Det kommande avfallssamarbetet mellan GGVV-kommunerna är att 

skapa en robustare organisation för att möta dessa krav.  

När det gäller att skapa en god bebyggd miljö så innefattar detta också att anpassa samhället till ett 

förändrat klimat. Samhällets robusthet mot översvämningar, skyfall, stormar, erosion och torka måste 

öka. Gislaveds kommun har ett omfattande arbete framför sig att både anpassa befintliga tekniska 

system och infrastruktur såväl som framtida planering och byggnation. Klimatanpassningsarbetet i 

kommunen behöver få en struktur att utvecklas inom. 

11. Miljömålen för skog, våtmarker, jordbruk och biologisk mångfald 

"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas." 

"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 

våtmarker bevaras för framtiden." 

"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks." 

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 

generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska 

kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 

en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." 

– riksdagens definitioner av miljökvalitetsmålen. 

11.1 Vad har hänt under år 2016? 

När det gäller miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt 

djur och växtliv så är kommunens påverkan genom den fysiska planeringen dels genom riktlinjer i den 

kommunomfattande översiktsplanen och genom konkret hänsynstagande i detaljplaneringen. Genom 
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den nya antagna översiktsplanens inriktning om ekologiskt ansvarstagande får natur och naturresurser 

en stark ställning i planeringsprocessen. 

Andel ekologiskt odlad jordbruksmark i Gislaveds kommun utgörs 2015 av 1 042 hektar. Andelen är 

ungefär samma som 2010 men har under mellantiden varit drygt 12 % (se diagram 10). 

Diagram 10. Andel ekologiskt odlad jordbruksmark i Gislaveds kommun.  

 

Kommunen ligger klart under andelen ekologiskt i riket totalt där cirka 17 % av den samlade 

jordbruksarealen utgörs av ekologisk odling.  

En stor del av naturvärdena i jordbrukslandskapet är beroende av hävd och aktivt brukande. Inte 

minst det småbrutna jord- och skogslandskapet samt betesmarker är viktiga för en rad arters 

bevarande och utveckling. I Gislaveds kommun har mellan 2000 och 2014 arealen betesmark med 

miljöstöd minskat med mer än 10 %.  

Nedfall av kväve (kväveoxider och ammoniak) leder till försurning och övergödning av mark och 

vatten vilket kan påverka känsliga djur- och växtarter. De kritiska belastningsgränserna för 

kvävepåverkan i skogsmark genom nedfall överstigs fortfarande i Gislaveds kommun.  

I Gislaveds kommun finns det stora arealer men endast en mycket liten andel 1,4 % bedöms som helt 

opåverkade av dikning eller andra ingrepp. Våtmarkerna hyser ett särskilt djur- och växtliv och kan 

hysa höga naturvärden. Våtmarkernas vattenhållande förmåga i landskapet är också viktig.   

När det gäller skyddad natur så har Gislaveds kommun åtta naturreservat/naturvårdsområden varav 

de två största är Anderstorps stormosse och sjön Fegen med omgivningar. Totalt omfattas 8 898 

hektar av reservat. Ytterligare ett naturreservat, Sandseboskogen, är under bildande. Under 2016 har 

länsstyrelsen tagit fram ett förslag till reservatsföreskrifter och skötselplan för området.     

11.2 Utmaningar för framtiden 

När det gäller de skogliga värdena så är den stora utmaningen att balansera alla anspråk som idag 

görs på skogen, för att producera trä- och massaråvara, för biobränsleproduktion, för rekreation, 

friluftsliv och besöksnäring, för bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. När det gäller 

naturvärden så är det fortfarande angeläget att höja naturhänsynen i hanteringen av 
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vardagsskogslandskapet medan mera formella skydd bör nyttjas vid särskilda värdekärnor i 

vardagslandskapet. Men för att en framgångsrik naturvård ska kunna bedrivas måste det alltid finnas 

en lokal förankring av arbetet.   

För de värden som är knutna till jordbrukslandskapet är utebliven hävd det största hotet, det vill säga 

finns det inga jordbrukare på landsbygden så riskerar naturvärdena att gå förlorade.  

En viktig angelägenhet är också att tillgängliggöra och öka förståelen för naturen och dess värden. 

Detta gäller både för den breda allmänheten men också för att kunna skapa fler möjligheter för de 

grupper som av olika anledningar har svårare att närma sig eller att ta sig ut i naturen.      

12. En sammanfattning av de framtida utmaningarna 

De nationella miljömålen beskriver i stor utsträckning vad som behöver åstadkommas för att nå den 

ekologiska dimensionen i hållbar utveckling.  För att närma oss miljömålsuppfyllelse finns det en rad 

utmaningar som beskrivits under respektive miljömål. Bland all dessa utmaningar finns några områden 

som kommunen ska uppmärksamma och särskilt prioritera. 

 När det gäller att minska klimatpåverkan så utgör fortfarande transporterna den största 

påverkanskällan. Övergången till en fossilfri fordonsflotta både i den kommunala 

organisationen och långsiktigt i hela kommunen utgör den största utmaningen. Eldrift, biogas 

och biodiesel som inte bidrar till andra negativa konsekvenser måste i en allt snabbare takt 

införas.  

 Samhällets anpassning till klimatförändringar är angelägen att driva på. Det gångna årets 

grundvattensituation är ett exempel på situationer som kommer att bli allt vanligare. Extrema 

väderhändelser och deras följdeffekter riskerar att i allt högre grad påverka bebyggelse, 

infrastruktur, tekniska försörjningssystem och areella näringar. Kommunen har det lokala 

ansvaret för att anpassa samhället till klimatförändringarna. 

 Arbetet med att minska miljögifters spridning och påverkan i samhället måste fortsatt drivas 

vidare och utvecklas. De första stegen när det gäller att kartlägga kemikalier i den kommunala 

organisationen har tagits under året och resurserna till efterbehandlingsåtgärder av 

förorenade områden har förstärkts. Samtidigt är behoven mycket omfattande och 

kemikalieområdet kommer för lång tid framöver att vara ett viktigt fokusområde. 

 Vattenvårdsarbetet står inför stora förändringar, förändrade och utökade krav, eventuellt 

ändrad lagstiftning, oklar statlig finansieringssituation samt mycket stora behov av åtgärder 

om god vattenstatus ska kunna uppnås. Kommunen har under många år arbetat med dessa 

frågor utifrån specifika miljöproblem. Under det kommande året så kommer länsstyrelsen att 

införa en tydligare samordnad prioritering när det gäller allt vattenvårdsarbete i länet. I det 

sammanhanget så behöver också kommunen se över sitt engagemang, ambitioner och 

resurser i vattenvårdsarbetet.   

 Kommunens inflytande över de miljömål som berör skogen, odlingslandskapet, våtmarkerna 

och den biologiska mångfalden utgörs till stor del av ansvaret för den fysiska planeringen och 

hur man där i reglerar mark- och vattenanvändning. Då många miljövärden, särskilt i 

odlingslandskapet, är nära knutna till ett aktivt brukande av markerna så är också de 

grundläggande försutsättningarna för att bo och verka på landsbygden direkt avgörande för 

en rad naturvärden. Därför är kommunens engagemang i frågor som utbyggnad av bredband, 

byggande på landsbygden, kommunikationer och vägar också en viktig fråga för de 

landskapsrelaterade miljömålen.   
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Tabell 6.  Sammanställning över nyckeltal och indikatorer.  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §74 Dnr: KS.2016.61

Kommunens årsredovisning 2016 inkl. förvaltningsberättelse,
personalbokslut och miljöbokslut

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun redovisar för hela sin verksamhet ett överskott på 60,5
mnkr.

Kommunen uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning med kommunens
resurser, då huvuddelen av målen har uppfyllts eller är aktiva som pågående
eller är långsiktig verksamhet samt att en rad tillkommande uppdrag dessutom
har kunnat genomföras. Detta har skett med god marginal inom ramen för
erhållen budget.

Nämnderna gör sin slutliga uppföljning i bokslutsrapporterna. Verksamheten
beskrivs i nämndernas verksamhetsberättelser som ingår som en del i
årsredovisningen. Kommunstyrelsen ska sammanfatta och analysera
räkenskaperna samt upprätta en förvaltningsberättelse. Årsredovisningen
fastställs i kommunfullmäktige som även fattar beslut om ansvarsfrihet på
grundval av revisorernas berättelse.

Vid kommunstyrelsens allmänna utskott yrkade Peter Bruhn (MP) för S, M och
MP att av resultatet överföra 20 mnkr under åren 2017-2018 med finansiering
från rörelsekapitalet att användas i en satsning på integrations- och
folkhälsofrågor, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att arbeta fram
riktlinjer kring hanteringen av satsningen på integrations- och folkhälsofrågor,
samt uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att redigera i Miljöbokslutet på
sidan 14 kapitel 12: " Bland alla dessa utmaningar finns några områden som
kommunen ska uppmärksamma och särskilt prioritera."

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Gislaveds kommun 2016
Gislaveds kommuns personalbokslut 2016
Gislaveds kommuns miljöbokslut 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 22 mars 2017, § 10

Yrkande
Niclas Palmgren (M): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att redigera i Miljöbokslutet på
sidan 14 kapitel 12: " Bland alla dessa utmaningar finns några områden
som kommunen ska uppmärksamma och särskilt prioritera."

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Årsredovisning 2016 inklusive förvaltningsberättelse,
personalbokslut och miljöbokslut,



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-04-05 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 74 (forts.)

att av resultatet överföra 20 mnkr under åren 2017-2018 med finansiering
från rörelsekapitalet att användas i en satsning på integrations- och
folkhälsofrågor, samt

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att arbeta fram riktlinjer kring
hanteringen av satsningen på integrations- och folkhälsofrågor.

Protokollsanteckning
Anders Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet utan återkommer när ärendet
behandlas i kommunfullmäktige den 27 april 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Årsredovisning 2016

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens samman-
fattning och avslutning av 2016 års räkenskaper.

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

år 2016.

Den är en väsentlig del av ekonomistyrningen. Den
ger upplysningar om kommunens verksamhet och

finansiella situation utifrån god ekonomisk hushållning.

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

Fördjupad information om 2016 års verksamhet presenteras i
2016 års nämndvisa bokslutsrapporter vilka finns tillgängliga

på kommunstyrelsekontoret.

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

http://www.gislaved.se
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Inledning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Så har nu åter ett år passerat. Ett år med många strategiska förändringar. Vi kan väl säga att det
numera är det vanligaste förhållningssättet och att det skapar en dynamik i våra verksamheter. Vi vill
utveckla och förnyas för att kunna leverera det våra invånare har behov av. En stor offentlig
verksamhet får aldrig stå stilla. Under året har projektet ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet”
avslutats. Vi kan konstatera att det ”plötsligt händer”. Sedan 2015 har andelen som arbetar heltid i
kommunen ökat med ca 10 % och alla som velat ha heltid har fått möjlighet till det. De flesta som vill
gå ner i tid har en100 % grundtjänst i botten. Naturligtvis finns det mer att göra och att ha en bra
arbetsmiljö för våra anställda är en centralt viktig fråga. Det påverkar ytterst invånarnas möjligheter
till bra service.
Kommunens ansvar för vårt avfall har varit i fokus under året. Nu i början på 2017 kommer det
bildas ett kommunalförbund tillsammans med kommunerna i GGVV. Vi tillsammans, kan göra ett
ännu bättre arbete med att sortera vårt avfall och på så sätt skapa bra förutsättningar för att
återvinna långt fler materialtyper än vad vi någonsin tidigare gjort. Detta blir ytterligare en möjlighet
för oss att vara med i arbetet med att förbättra klimatet i världen.

Vi fortsätter att öka befolkningen, om än i något mindre omfattning, vilket är glädjande. Det medför
att vi måste lägga ännu mer fokus på hur vi arbetar framförallt med skolan och omsorgen. Samtidigt
kan vi inte sitta stilla och titta på och tro att tillväxt sköter sig själv, det krävs fortsatt engagemang
och intresse från oss alla för att vi skall kunna fortsätta växa. Vi behöver arbeta med vår attraktivitet.
Om Gislaved skall bli ”platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till” har vi ett
gemensamt stort ansvar för att engagera och entusiasmera varandra i det arbetet.
Vill avslutningsvis tacka alla medarbetare för det arbete man gjort under året. Utan er stannade
kommunen.

Vi har tillsammans möjligheten att förflytta berg, låt oss ta tillvara det.

Marie Johansson
Kommunsstyrelsens ordförande
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Gislaveds kommunkoncerns organisation 2016
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Kommunens samlade bolag/stiftelser

Gislaveds kommunkoncern består förutom av kommunen av bolagen och tre stiftelser.

För att ingå i den sammanställda redovisningen (se resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys) krävs det att kommunen bestämmer över, eller har ett väsentlig inflytande över
bolaget/stiftelsen.
För bolagen definieras detta som lägst 20 procent av aktiernas röstvärde.
De bolag som utifrån dessa kriterier ingår i den sammanställda redovisningen är AB Gislavedshus,
Gislaved Energi Koncern AB samt Stiftelsen Isabergstoppen.

Gislaved Energi Koncern AB har två dotterbolag, Gislaved Energi AB och Gislaved Energi Elnät AB.

Kommunkoncernen
Med kommunkoncernen avses kommunen, bolagen och tre stiftelser. I förvaltningsberättelsen förklaras
ekonomin utifrån fyra aspekter och kommentarerna till dessa inleds med ”Koncernen” och då avses
kommunen samt bolagen och tre stiftelser.

Utöver kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens verksamheter genom:
 Bolagsordningen
 Ägardirektiven
 Eventuella avtal mellan kommun och bolag

Uppsiktsplikt

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

Uppsiktsplikten genomförs genom att kommunstyrelsen genomför olika kontrollmoment. Dessa moment är t
ex

 olika överläggningar med bolagen
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 bolag och stiftelser redovisar sina bokslut samt framtidsfrågor

 Bolag och stiftelser medverkar i kommunens mål och budgetprocess

 Lekmannarevisorerna granskar bolaget

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016
Respektive bolag/stiftelse i koncernen har under året bedrivit den verksamhet som har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
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År 2016 i korthet

Befolkningen ökar
Under 2016 har befolkningen i Gislaveds kommun ökat med 206 personer och uppgick vid årets slut till 29 478
invånare. En ökning med 0,7 % från 2015. Ökningen beror dels på att det fortsatt är ett stort
invandringsöverskott. Sedan 2011 då befolkningsförändringen var minus 243 personer, har Gislaveds kommun
haft en positiv trend i befolkningsutvecklingen.

Den prognos som tagits fram för hela kommunen indikerar på att Gislaveds kommun kommer att minska sin
befolkning med 105 personer från år 2014 till och med år 2024. Jämfört med utvecklingen de senaste tio åren
är den totala befolkningsminskningen lägre. Mellan 2004 och 2014, en lika lång period, tappade Gislaved strax
över 1000 personer och därmed förväntas framtiden bli betydligt mycket mer positiv.

Flyttmönster
Under 2016 har befolkningen i Gislaveds kommun ökat med 206 personer och uppgick vid årets slut till
29 478 invånare. Av totalt 1 638 personer som flyttade in i Gislaveds kommun var 898 personer mellan 15-35
år och av totalt 1 494 personer som flyttade ut vara 870 personer mellan 15- 35 år. Att det många som flyttar in
och ut i åldrarna 15-35  år är inte unikt för Gislaveds kommun utan följer det normala flyttmönstret.
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Arbetslösheten minskar marginellt

Arbetslösheten i Gislaveds kommun var i december 8,4 % (av den arbetsföra befolkningen 16-64 år)
/ Länet var 6,8 % och riket 7,8 %. Detta innebar 1 234 personer, vilket var en minskning sedan
december 2015 med 0,3 % (43 p)
Ungdomsarbetslösheten var i december 14,7 % / Länet var 9,6 % och riket 11,5 %
Detta innebär 263 unga personer mellan 18-24 år, vilket är en ökning sedan december 2015 med 0,2
% (ca 2 p).
Totalt har länet minskat ungdomsarbetslösheten med 1,1 %

Av de 263 unga arbetslösa 18-24 år, så var 51,6 % utlandsfödda och det var fler unga män än unga
kvinnor som var arbetslösa.
Totalt av den arbetsföra befolkningen 16-64 år var 25,1 % utlandsfödda.
Arbetslösheten mäts som andelen öppet arbetslösa och sökande i program av den registerbaserade
arbetskraften.

Sysselsättning
Dagbefolkningen har minskat med 62 personer mellan 2015 och 2016. Största minskningen har skett inom
tillverkningsindustrin, vård och omsorg och handel, medan företagstjänster, byggverksamhet samt hotell och
restaurang ökar.
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Pendling
Gislaveds kommun har ett negativt pendlingsnetto inom länet men ett positivt pendlingsnetto från övriga län
och totalt.

Vart gick skattepengarna?

Så här fick kommunen sina pengar:

Så här användes pengarna: NOT 2

Några exempel till vad en 100-lapp i skatt användes under 2016:

År 2015 2016

Kommunalskatt 80,1 % 78,25%

Avgifter, hyror, försäljning 11,9 % 11,0 %

Statsbidrag 7,7 % 10,6 %

Räntor/avkastning 0,2 % 0,2%

År 2015 2016

Personal 66,1 % 66,5 %

Köp av varor och tjänster 15,1 % 16,0 %

Fastighetskostnader 5,6 % 5,0 %

Olika bidrag/avgifter 3,7 % 3,1 %

Avskrivning av
anläggningar

4,6 % 4,4 %

Övriga kostnader 4,9 % 5,0 %

kronor

Vård och omsorg 19,18

Grundskola 19,49

Gymnasieskola 8,25

Förskola/skolbarnomsorg 13,37

Musikskola 0,89

Individ- och familjeomsorg 7,09

Bostadsanpassning 0,19

Kultur- och fritidsverksamhet 3,98

Väghållning 1,72

Räddningstjänst 1,92
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Vad tycker invånarna om kommunen

Gislaveds kommun genomför brukar- och medborgarundersökningar för att ta reda på vad invånarna
tycker om kommunen och dess verksamhet.  Under 2016 har inte Gislaveds kommun medverkat i
SKL:s medborgarundersökning. Medborgarundersökning är planerad att genomföras under 2017.

Barn och utbildningsnämnden undersöker varje år elevernas syn på undervisningen i årskurs 8.
Undersökningen visar att 71 % av eleverna är, sammanvägt av flera kvalitetsindikatorer, nöjda med
skolan och undervisningen.  Pojkarna är något mer nöjda än flickorna.

Socialnämnden deltar årligen i Socialstyrelsen nationella brukarundersökning för äldreboende och
hemtjänst. I jämförelse med andra kommuner visar SKL:s undersökning Kommunens Kvalitet i
Korthet, KKIK, att Gislaveds kommun är en av de bästa kommunerna i Sverige gällande nöjdhet för
brukare på särskilt boende.  Sammanvägt av flera kvalitetsfaktorer så är 89 % av brukarnas nöjda
med särskilt boende inom äldreomsorgen.  93 % av brukarna som deltagit i undersökningen har
uppgett att de är nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten.

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

Under 2016 genomförde kommunen följande medborgardialoger.

 Inför att ny översiktsplan togs fram genomfördes en rad olika samrådsmöten i kommunens
olika tätorter. Invånare kunde även lämna synpunkter via en webbenkät.

 Under hösten arrangerades ett demokratitorg där alla fullmäktiges politiska partier deltog.
Syftet var att invånarna skulle få en chans att träffa ansvariga politiker.

 En webbenkät skickades ut i Hestra inför att en ny lekplats skulle byggas.
 Inför beslut om förändrad skolorganisation genomfördes totalt fem informationsmöten.

Särskilt inbjudna vad vårdnadshavare.
 Kulturförvaltningen har beslutat att det årligen ska genomföras ett kulturting. Syftet är att

det ska bli en självklar mötesplats för alla kulturintresserade i kommunen och ett sätt att få
in synpunkter och idéer.

Klagomål- och synpunktshantering
Under året har det kommit in 450 antal synpunkter, klagomål, förslag eller beröm.

Tekniska förvaltningen är den förvaltning som har fått flest ärenden registrerade hos sig under året

och många av dessa ärenden har rört renhållning och vinterväglag. Förändringar i skolorganisationen

och simhallsverksamheten i kommunen är två områden som sticker ut i uppföljningen och där många

invånare har tyckt till under året.

Ingen förvaltning har fått in ärenden av större eller tyngre karaktär och åtgärder har kunnat hanteras

inom befintliga resurser.
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Förvaltningsberättelse

Sammantagen bedömning

God ekonomisk hushållning 2016

Kommunerna ska enligt kommunallagen ha god ekonomisk hushållning i verksamheten och ska ta fram
särskilda mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen definierar därför i
det strategiska styrdokumentet finansiella mål, konkretiserade mål och personalpolitiska mål för god
ekonomisk hushållning. En utvärderdering av målen för god ekonomisk hushållning görs både i
delårsrapporten och i årsredovisningen.

De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling och anger därmed de
finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Det handlar
bland annat om att värdesäkra det egna kapitalet och att bygga upp reserver för kommande investeringar,
liksom att dagens skattebetalare på ett hållbart sätt ska konsumera med hänsyn taget till kommande
generationer.

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt.
Begreppet innebär även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett
effektivt sätt. De konkretiserade målen tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk
hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att

 verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de prioriterade områdena och konkretiserade målen
 de finansiella målen uppnås
 som en attraktiv arbetsgivare uppnås de personalpolitiska målen.

Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot
gemensamma mål. Helhetssynen är nödvändig för att nämnderna i sin verksamhetsplanering ska ta ansvar för
den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen.

För att samordna och ge ett utökat stöd för verksamheten har gemensamma definitioner samt en styrmodell
för ekonomi- och verksamhetsstyrning utvecklats.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att kommunfullmäktige har antagit en Vision, prioriterade mål,
Finansiella mål samt Personalpolitiska mål. För att nå dessa mål har kommunfullmäktige för år 2016
angivit ett antal konkretiserade mål som ska styra mot de prioriterade områdena och visionen.

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

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

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom att vi:

· levererar en fungerande vardag för individen,

· fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk,

· samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning,

· uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen.

Prioriterade områden skall tydliggöra inom vilka delområden som arbetet ska inriktas för att visionen på
sikt skall uppnås.
De prioriterade områdena är:

 Barns lärande
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 Staden Gislaveds kommun
 Företagsklimat och näringslivssamverkan

Finansiella mål är det viktigaste instrumentet för att styra tilldelning av resurser till verksamheten. De
finansiella målen är anpassade för att skapa ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden i form av bl
a pensionskostnader m m.

 Resultatnivån under femårsperioden 2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 (15) mnkr per år.

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2016-2020 ska, som genomsnitt, inte vara lägre än 73
procent.

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

• Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som attraktiv arbetsgivare
– Utveckla processen kring lönebildningen

• Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet.

God ekonomisk hushållning för Gislaveds kommun innebär en sammanvägd bedömning av de finansiella målen,
konkretiserade målen och de personalpolitiska målen. Måluppfyllelsen för 2016 var hög, de finansiella målen
nåddes ej och de personalpolitiska målen nåddes helt. Sammantaget har kommunen haft god ekonomisk
hushållning under 2016, trots att de finansiella målen ej uppnås helt för år 2016. Från och med 2017 är
soliditetsmåttet utbytt mot att självfinansiering av investeringar ska uppgå till 100 % ( exkl affärsdrivande
verksamheter).

Bedömning av finansiella mål.

I nedanstående tabell redovisas de beslutade finansiella målen för god ekonomisk hushållning.
Färgmarkeringen visar den bedömda måluppfyllelsen. Kommunen uppfyller ej de finansiella målen för
2016.

Fr.o.m. budget 2011 är det finansiella målet gällande för en femårsperiod vilket innebär att resultatet kan
variera över tid men det ska uppnås för femårsperioden. I samband med att kommunen gick över till
komponentavskrivning i sin helhet beslutade fullmäktige att höja det genomsnittliga resultatmålet till 30 mnkr.
Med den av kommunfullmäktige antagna budgeten 2017 – 2021 som grund blir det genomsnittliga resultatet för
perioden 2016 – 2020 +25,3 mnkr. Det finansiella målet +30 mnkr som genomsnitt är ej uppnått för perioden
2016-2020.

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor andel av de totala
tillgångarna som kommunen själv äger dvs. hur stor del det egna kapitalet utgörs av de totala tillgångarna.
Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga resultatet eller förändringen av det egna kapitalet,
dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt
soliditet jämfört med utgångsläget innebär en ökad lånefinansiering och på sikt högre finansiella kostnader.
Kommunens värde på tillgångarna har under 2016 ökat med 69,6 mnkr (4,63%) medan skulderna har ökat med
3,1 mnkr (0,72%). Det egna kapitalet ökade med 60,5 mnkr (5,85 %). Soliditeten ökade därmed med 0,8
procentenheter från förgående år och uppgick 2016 till 69,6 procent.
När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse (599,0 mnkr) uppgår soliditeten till
31,5 procent.
Detta visar en något förbättrad grundekonomi beroende på att tillgångsmassan har ökat mer än ökningen av

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Resultatnivån under femårsperioden 2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 30
(15) mnkr per år

Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2016-2020 ska, som genomsnitt, inte
vara lägre än 73 procent
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den totala skuldnivån. Beaktas också den sänkta pensionsskulden är grundekonomin oförändrat god. Trots att
grundekonomin är god uppfylls ej detta finansiella mål.
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Bedömning av de konkretiserade målen

Barns lärande

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

trygg miljö i och utanför skolan

Har genomförts genom att….
 utbildning till barn i grundläggande brandkunskap har skett,
 genomförda träffar för att stärka ungdomar att undvika brott och få ökad självkänsla skett,
 underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden genom att tagit emot
 ferieungdomar och deltagit i arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar,
 hälsoskyddsbesök har genomförts i skolor, förskolor och simhallar,
 samarbeta med andra kommuner och öppna barn- och ungdomshälsosamordnarmottagning,
 skapa förutsättningar för ett väl fungerande fritidsutbud för barn och ungdomar,
 i samverkan mellan förvaltningarna genomföra utbildningar och aktiviteter för att förbättra elevernas

möjligheter att nå de nationella målen,
 särskilt prioriterat kulturaktiviteter för barn och unga,

.

Staden Gislaveds kommun

Detta övergripande målområde innebär att
 Staden Gislaved upplevs – och används - som en attraktiv mötesplats av invånare och besökare.

 Konceptet Staden Gislaved upplevs och stödjer hela kommunens attraktivitet.

Har genomförts genom att….

 alla invånare som beviljas god man ska få verkställt beslutet inom en månad,

 förbättrat e-service till medborgaren,

 arbeta med olika aktiviteter för att förhindra att olyckor inträffar och begränsa skadorna vid redan

inträffade olyckor,

 öka information till allmänheten och underlätta utveckling av infrastrukturen,

 minska väntetiden för att få försörjningsstöd vid nybesök,

 införa digitala trygghetslarm,

 arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och förbättra attraktiviteten för Socialnämndens bristyrken,

 skapa förutsättningar för evenemang i form av t.ex. läger och tävlingar.

 utvecklat e-tjänster för vårdnadshavare,

 säkerställt simundervisningen,

 utvecklat befintliga mötesplatser och utveckla ett rikt och inspirerande utbud av kulturaktiviteter,
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Företagsklimat och näringslivssamverkan

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

Har genomförts genom att….
 arbetat för att ge föreningar och allmänhet snabb och bra service,

 utvecklat yrkesvuxenutbildningen, YH-utbildningar och fjärde året på teknikprogrammet för att öka

anställningsbarheten genom att matcha behov och kompetens,

 ökat samverkan mellan skolan och arbetslivet,

I tabellen redovisas de beslutade konkretiserade målen för god ekonomisk hushållning. Nio av de
konkretiserade målen är uppnådda under 2016, för de flesta övriga bedöms de ligga nära måluppfyllelse.

Konkretiserade mål för god ekonomisk hushållning

Barnperspektivet ska genomsyra de kommunala besluten och all verksamhet.

Prioritera förebyggande verksamhet för barn och ungdomar och särskilt ett väl fungerande
kultur- och fritidsutbud.

Förbättra simkunnigheten för barn och ungdomar i årskurs 6.

Fler behöriga pedagoger och fler vuxna i skolan

Vända befolkningsutvecklingen genom att främja förutsättningarna för de bofasta att bo kvar
och att öka nettoinflyttandet.

Fortsatt utvecklingsarbete för att Gislaveds kommun ska vara en del av e-samhället.

Fr.o.m. januari 2016 ska konkreta förändringar, som innebär ombyggnation av två simhallar till
annan verksamhet, genomföras.

Påbörja arbetet med underlag för en utredning för att skapa ett helt nytt bad- och simcenter
för hela Gislaveds kommun, för att ersätta våra tre nuvarande uttjänta simhallar.

Under 2016 påbörjas de konkreta förändringar av skolstrukturen som krävs för att säkerställa
integration och utveckla den pedagogiska kvaliteten med anpassning till elevunderlaget.

Minska driftskostnaderna för äldreomsorgen där frågan om kvalitet och utbud får vara en del av
sammanhanget.

Utreda att flytta tekniska kontoret/ Gislaved Energi till Grönemosse

Utveckla infrastrukturen för att stödja näringslivets behov av rörlighet för kompetens och
transporter på ett hållbart sätt.

Fördjupa samverkan med näringslivet
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Bedömning av de personalpolitiska målen

För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som arbetsgivare finns två personalekonomiska
mål angivna i mål och budget 2016.

Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som attraktiv arbetsgivare.

Måluppfyllelse:
Arbete med att utveckla processen kring lönebildning har uppnåtts. Bland annat har arbetet med löneanalyser
genomförts och förbättrats, koppling mellan löneprocessen och budgetprocessen har gjorts inom ramen för
arbetet med budget 2017.

Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet.

Måluppfyllelse
Under åren 2015 och 2016 har den största ökningen av heltidstjänster skett jämfört med de senaste tio åren. Av
alla (1 930) tillsvidareanställda kvinnor arbetar 70 % heltid. 21 % har en tjänstgöringsgrad på mellan 75-99 % och
resterande 8 % har en tjänstgöringsgrad som understiger 75 %. Innan år 2015 har tjänstgöringsgraderna för
kvinnor rört sig marginellt.

Under 2016 har andelen heltidsarbetande kvinnor ökat inom samtliga förvaltningar. Inom socialförvaltningen och
kulturförvaltningen är ökningen störst. För socialförvaltningen från 40,6 % till 49 % år 2016 och för
kulturförvaltningen från 77,8 % till 83 % år 2016.

Slutsats
Som helhet kan det konstateras att de personalpolitiska målen har en godkänd måluppfyllelse.

Stödja förutsättningar för innovation och tillväxt

Se över fordonspolicyn för miljömässigt hållbara samt säkra fordon.

Personalpolitiska mål för god ekonomisk hushållning

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

Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet
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Finansiell analys

Ekonomiskt Resultat

KOMMUNKONCERNEN
Kommunkoncernen avses kommunen samt samtliga bolag/stiftelser

Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 182,7 mnkr vilket är en ökning av resultatet med 132,2 mnkr. Denna
förbättring beror framförallt på AB Gislavedshus höga resultat år vilket förklaras av försäljning av lägenheter i
Anderstorp.

Investeringarna uppgick till totalt 192,7 mnkr vilket är en lägre nivå än 2014 men högre än 2015. De största
investerarna fördelar sig enligt följande:

Den sammanvägda bilden av resultatet för ”koncernen” är en välmående ”koncern” som har
förbättrat sin ekonomiska styrka.

För mer detaljer hänvisas till avsnitt ”Koncernbolag och stiftelser”.

KOMMUNEN

Årets resultat
Målsättning:
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt
att ett av de finansiella målen ska vara att resultatet under femårsperioden 2016-2020 ska uppgå till i
genomsnitt minst 30 mnkr per år.

Kommunens resultat blev 60,5 mnkr vilket är 30,5 mnkr bättre än det finansiella målet.

Mnkr 2014 2015 2016

Kommunkoncernens
resultat

38,8 50,5 182,7

Gislaveds kommun 10,6 24,9 60,5
AB Gislavedshus 24,1 18,3 110,5
Gislaved Energi AB 6,8 5,8 5,9
Gisletorp lokaler AB 0,7 1,0 1,3
GNAB 0 0 0
Stiftelsen Isabergstoppen -3,6 -1,0 4,1
Stiftelsen Gisleparken 0,0 0,9 -0,4
Stiftelsen Torghuset 0,3 0,5 0,8
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Fr.o.m. budget 2011 är det finansiella målet gällande för en femårsperiod vilket innebär att resultatet kan variera
över tid men det ska uppnås för femårsperioden. I samband med att kommunen gick över till
komponentavskrivning i sin helhet beslutade fullmäktige att höja det genomsnittliga resultat målet till 30 mnkr.

Med den av kommunfullmäktige antagna budgeten 2017 – 2021 som grund blir det genomsnittliga resultatet för
perioden 2016 – 2020 +25,3 mnkr. Det finansiella målet +30 mnkr som genomsnitt är därmed inte uppnått för
perioden 2016-2020.

Årets ekonomiska resultat för Gislaveds kommun uppgår till +60,5 mnkr vilket motsvarar 2,8 procent av
skatteintäkterna. Förklaringen till resultatet är framförallt att nämndernas nettokostnader har blivit 36,4 mnkr
lägre än budget. De generella statsbidraget visar ett överskott mot budget med 28,7 mnkr varav 17,4 är för ökade
kostnader i samband med flyktingströmmen. På den negativa sidan finns ökade pensionskostnader som överskrider
budgeten med 18,4 mnkr varav förändringen av pensionsavsättningen, som påverkar resultatet, är drygt 8 mnkr.
Ytterligare en negativ faktor är att skatteintäkterna blivit 4,8 mnkr lägre än budgeterad nivå.

2016 års investeringsnivå uppgår till 92,3 mnkr. De största investeringarna under 2016 har varit datorer/läsplattor
barn- och utbildningsnämnden (10,6 mnkr), Planerat underhåll på fastigheter (10,9 mnkr), Va-ledning Mossarp-
ridhusområdet (3,0 mnkr), m.m.
Gislaveds kommun har en låneskuld på 70 mnkr.
Kommunalskatten för 2016 var 22,13 procent. Genomsnittet i länet var 21,83 procent och för riket (vägt
medeltal) 20,75 procent.

För att upprätta kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i
form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste överstiga noll vilket är den lägsta
godtagbara nivån för kommunens resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den
långsiktiga kapaciteten och av den anledningen har kommunfullmäktige i Gislaveds kommun beslutat om en mer
preciserad finansiell nivå, en nivå för kommunens resultat som är så stort att kommunen klarar framtida
kostnadsökningar avseende framförallt pensioner.
Det finansiella målet innebär att resultatnivån under femårsperioden 2017-2021 ska uppgå till i genomsnitt minst 30
mnkr per år.
Relateras årets resultat till skatteintäkterna redovisar kommunen ett resultat för 2016 på 2,8 procent.
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Nämndernas budgetavvikelser inkl tilläggsanslag (mnkr)

Nämndernas budgetavvikelse eller ”överskott/underskott” avser skillnaden mellan redovisade och budgeterade
belopp.
Nämndernas verksamheter har en omslutning på totalt 1 553 mnkr vilket är en ökning i förhållande till 2014 med 50
mnkr (+3,8 %). Ökningen med 50 mnkr beror framförallt på personalkostnadsökningar vilket i sin tur är en
kombination av avtalsrörelsen samt en ökning med 78 årsanställda som är en mycket hög ökningstakt.

Av den beviljade årsbudgeten (inkl. ombudgetering från 2015) på 200,4 mnkr har 46 % använts.
Med utgångspunkt från de finansiella målen, ett resultat som ej är lägre än 30 mnkr, och att soliditetsnivån ej ska
vara lägre än 73 %, är 2016 års investeringsnivå på en nivå som långsiktigt är hållbar.
Ur ett långsiktigt perspektiv är det av stor vikt att investeringsnivån ej ligger över ca 100 mnkr om driftresultatet
skall följa det finansiella målet att resultatet skall vara 30 mnkr/år. Skall investeringsnivån vara högre än 100 mnkr
måste det finansiella målet höjas.
Ett annat viktigt mått vid analys av investeringsnivåer är skattefinansieringsgraden, som mäter hur stor andel av
investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad. 100
% innebär att kommunen har skattefinansierat samtliga investeringar som är genomförda under året och att
kommunens långsiktiga handlingsutrymme därmed förstärks.
Avskrivningsmedlen ingår i den del som har skattefinansierat investeringarna och bidrar därmed tillsammans med
årets resultat till att skapa ett utrymme för investeringar. Förhållandet mellan investeringsnivån och avskrivnings-
/resultatnivån ger en indikation på om investeringsnivån leder till påfrestningar på skuldsättningen och därmed
indirekt verksamheternas tillgång till driftkostnadsmedel.

Nämndernas budgetavvikelser, mnkr 2015 2016 Resultat % av nettobudget

Kommunstyrelsen 2,7 5,1 5,1

Överförmyndarnämnden 0,2 5,5

Räddningsnämnden 1,4 1,3 4,0

Tekniska nämnden 0,9 -0,7 -1,6

Bygg- och miljönämnden 0,4 1,0 9,1

Socialnämnden -1,1 -3,3 -0,6

Fritidsnämnden 2,0 2,9 7,7

Barn- och utbildningsnämnden 3,3 16,4 2,2

Kulturnämnden 0,8 1,2 3,8

Fastighetsnämnden 17,9 12,3 -

Totalt 28,3 36,4 3,1
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Årets investeringar
Den samlade investeringsvolymen för 2016 uppgick till 92,3 mnkr vilket är en högre nivå än 2015 (69,8 mnkr).

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

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Ett sätt att analysera förhållandet mellan kostnader och intäkter är att mäta hur stor del av skatteintäkter
och utjämningsbidragen som tas i anspråk av de löpande kostnaderna. För 2016 uppgick andelen till 96,5
procent, vilket är lägre än 2015 (98,5 procent). Detta innebär en förbättring i förhållande till föregående år.

Skatteintäkterna ökade under 2016 med 4,19 procent och nettokostnaderna ökade med 5,44procent.

Ovanstående diagram visar att skatteintäkterna för 2016 ökar mer än nettokostnaderna. En kostnadsökning som
är högre än intäktsökningen urholkar ekonomin på sikt och därför är det en fortsatt positiv förändring som sker

2014 2015 2016
Skattefinansierad
del av
investeringarna %

48,4 157,9 161,8
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2016. Den stora förändringen beror på ökade statsbidrag och kostnader i samband med den ökade andelen
flyktingar som kom.

Nettokostnadernas lägre ökningstakt 2013 och 2015 beror till viss del på att kommunen då erhöll återbetalning
från AFA. Utan denna återbetalning hade nettokostnadsökningen varit i nivå med skatteökningen.

Kostnads- och intäktsutveckling

Kostnader
För 2016 uppgick personalkostnaderna till 1 339 mnkr vilket motsvarar 66,5 procent (66,1  % år 2015) av de totala
verksamhetskostnaderna.
Övriga större kostnadsslag är varor/tjänsteköp 16 % och fastighetskostnader 5 %.

Intäkter
Av intäkterna står skatteintäkterna för 78,2 %, avgifter och ersättningar 11,0 %, statsbidrag 10,6 % och räntor 0,2
%.

Sammanfattning av ”resultat”.
Utifrån rubriken resultat har kommunens långsiktiga förutsättningar förbättrats i och med att det finansiella målet
är uppfyllt för år 2016.

Ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att investeringsnivån ej ligger över 100 mnkr/år. Om investeringsnivån
blir högre än denna nivå måste det finansiella målet avseende resultat höjas för att en bibehållet god ekonomisk
hushållning skall kvarstå.

Att enbart 46 % av investeringsanslagen har förbrukats är inte bra i och med att det skapar ett sämre
planeringsutrymme av de ekonomiska resurserna. I planeringen hade ej utnyttjade resurser kunnat användas till
andra investeringar.

Kapacitet

KOMMUNKONCERNEN

En viktig parameter för att avläsa koncernens långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen av soliditeten.
Soliditeten påverkas av en förändrad balansomslutning och hur resultatet utvecklas över tiden.
Koncernens soliditet har förbättrats och uppgår till 60,2 %. Denna förbättring beror framförallt på förbättrad
soliditet för kommunen samt AB Gislavedshus.

Förändring
2015 %

Förändring
2016 %

Intäkter 15,6 21,38

Kostnader 4,4 8,82

Nettokostnader 2,4 5,44

Skatteintäkter +
gen statsbidrag

3,3 7,72
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Det är av stor vikt att de olika bolagen som ingår i koncernen har en god soliditet. I annat fall riskerar kommunen
såsom ägare att få tillskjuta medel om bolagen får finansiella svårigheter.

Skuldsättning

Koncernens långfristiga skulder uppgår för 2016 till 446 mnkr vilket är en minskning i förhållande till 2015 då skulden var
527 mnkr.
Av koncernens samlade långfristiga skulder återfinns
67 procent i AB Gislavedshus, 10,5 procent i Gislaveds kommun, Gislaved Energi 17,2 procent samt Stiftelsen
Isabergstoppen 4,6 procent.

Den sammanvägda bilden av kapaciteten för ”koncernen” är att den har förbättrats något och är
fortsatt god vilket bl a kan avläsas av jämförelsen med soliditeten för rikets kommunala koncern var 39,8 % år
2015.

KOMMUNEN
Målsättning:
 För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige

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

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor andel av de totala
tillgångarna som kommunen själv äger dvs. hur stor del det egna kapitalet utgörs av de totala tillgångarna.
Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga resultatet eller förändringen av det egna kapitalet, dels
tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt soliditet
jämfört med utgångsläget innebär en ökad lånefinansiering och på sikt högre finansiella kostnader.
Kommunens värde på tillgångarna har under 2016 ökat med 69,6 mnkr (4,63  %) medan skulderna har ökat med 3,1
mnkr (0,72  %). Det egna kapitalet ökade med 60,5 mnkr (5,85  %). Soliditeten ökade därmed med 0,8
procentenheter från förgående år och uppgick 2016 till 69,6 procent.
När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse (599,0 mnkr) uppgår soliditeten till 31,5
procent.
Detta visar en något förbättrad grundekonomi beroende på att tillgångsmassan har ökat mer än ökningen av den
totala skuldnivån. Beaktas också den sänkta pensionsskulden är grundekonomin oförändrat god.

% 2014 2015 2016

Kommunkoncernens
soliditet

58,0 57,5 60,2

Gislaveds kommun 70,2 68,8 69,6
AB Gislavedshus 29,6 32,2 44,4

Gislaved Energi AB 49,9 46,8 43,9
Gisletorps Lokaler AB 88,0 82,0 83,0

GNAB 11,9 31,8 27,9

Stiftelsen Isabergstoppen 51,0 51,5 54,0
Stiftelsen Gisleparken 0 17,5 88,0

Stiftelsen Torghuset -17,0 -10,1 -6,2

Soliditet % 2014 2015 2016

Soliditet 70,2 68,8 69,6
Soliditet inkl totala 25,5 27,9 31,5
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Genomsnittet för landets kommuner 2015 var en soliditet på 45,98 %. Inklusive pensionsskulden uppgick
soliditeten i rikets kommuner till 21,8 procent.

Skuldsättning %

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad vilket är
motsatsen till soliditet.
Den totala skuldsättningen har ökat under perioden 2014 – 2016 vilket försämrat kommunens ekonomiska
förutsättningar. Skulderna har totalt sett ökat med 52 mnkr men tillgångarna har ökat med 165 mnkr under åren
2014 – 2016.

Långfristiga skulder
Med långfristiga skulder menas skulder som har en löptid över ett år.

Kommunen har år 2016 långfristiga skulder på 30 mnkr (tillkommer 40 mnkr som kortfristig skuld vilket förfaller under

2017) vilket är en minskning med 30 mnkr i förhållande till 2014.

Det finns en post som investeringsbidrag under långfristiga skulder motsvarande 7,9 mnkr vilket bokföringsmässigt
ligger som en långfristig skuld fram till dess att skulden skrivs av.

Sammanfattning av ”kapacitet”

Utifrån rubriken kapacitet kan kommunen på sikt skapa en bibehållet god kapacitet om soliditetsmåttet ökar till 73
%. Soliditetsmålet uppnås ej för 2016.

Det finansiella målet 73 % som genomsnitt är inte ett finansiellt mål fr o m 2017 utan ersatts av sjäv-
finansieringsgraden av investeringar (exkl affärsdrivande verksamheter) ska uppgå till 100% i genomsnitt
En låg skuldsättning innebär att av skatteintäkterna har en förhållandevis stor andel kunnat fördelas till kommunens
olika verksamheter.
I och med att soliditeten har ökat innebär det att Kapaciteten har förbättrats under 2016 och kvarstår på en hög
nivå.

Risk

KONCERNEN
En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen på kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta
drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Koncernen bör upprätthålla en sådan betalningsförmåga att
man kan betala sina löpande utgifter utan att behöva låna kortsiktigt.
Ett mått som visar den kortsiktiga betalningsförmågan är kassalikviditeten.

Koncernen redovisade 2016 en kassalikviditet på 93 % vilket är avsevärt högre än 2015. Förbättringen beror på att

pensionsskulden

2014 2015 2016
Total skuldsättningsgrad 29,8 31,2 30,4
Varav avsättningar 3,0 2,8 3,0

Varav kortfristiga skulder 23,5 24,6 24,4

Varav långa skulder 3,3 5,8 3,0



26

AB Gislavedhus omsättningstillgångar har ökat mer pga försäljning av fastigheter.

Utöver de bokförda likvida medlen fanns vid årets slut en outnyttjad checkkredit på 100 mnkr för koncernen.

En av de mer övergripande riskerna för koncernen är ränteutvecklingen avseende låneskulden 446 mnkr. AB Gislavedshus
är den del av koncernen som har störst låneskuld och därmed den enhet som har den största riskfaktorn i koncernen.
För Gislaveds kommun samt AB Gislavedshus är befolkningsutvecklingen en större riskfaktor än för övriga delar av
koncernen.

Den sammanvägda bilden av riksförhållandet för ”koncernen” är att den har förbättrats och är fortsatt
god.

KOMMUNEN

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

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

I kommunens kortfristiga skulder (totalt ca 343 mnkr) ingick en semesterlöneskuld på ca 81 mnkr som troligen
inte kommer att omsättas under det närmaste året. Om man bortser från semesterlöneskulden uppgick
kommunens kassalikviditet till 88,7 procent år 2016.
Kassalikviditeten har förbättrats sedan förgående år vilket framförallt beror på att kortfristiga skulder har ökat
avsevärt mindre än ökningen av omsättningstillgångar. Kommunen har pga inlåningsavgift hos vår bank placerat
likvida medel med ca 90 mnkr
Utöver likvida medlen hade kommunen en outnyttjad checkkredit på 60,5 mnkr vid årets utgång (100 mnkr för
kommunen och dess bolag).

Finansiell risk

Kommuner som har lån brukar analysera riskförhållandet utifrån om lånen har bunden eller rörlig ränta.
Ytterligare en riskaspekt är när lånen förfaller till betalning i och med att det då finns en teoretisk risk för att inte
kunna teckna nya lån.
För Gislaveds kommun är dessa risker ytterst små. I och med att kommunen inte har några lån med rörlig ränta
finns inte denna risk.
Tidsplanen för när lånen (70 mnkr) skall slutbetalas läggs ut över tiden för att inte lånen skall förfalla samtidigt och
för att kommunen därmed inte ska drabbas av risken att ej erhålla några förnyade lån. Denna risk är även extremt
låg i och med att kommunen är delägare av Kommuninvest i Sverige AB.

% 2014 2015 2016

Kassalikviditet 58,6 73,0 93,4

Kassalikviditet % 2013 2014 2015 2016

Inklusive semesterskuld 49,0 43,1 59,8 69,1

Exklusive semesterskuld 68,8 55,4 76,6 88,7
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Kommunens lånebild % 2013 2014 2015 2016

Lån med:
- rörlig ränta 0 0 0 0
- bindningstid på 1-5 år 100 100 100 70
- bindningstid på 5 år > 0 0 0 0

Lånen förfaller till betalning:

- Andel som förfaller inom 2 år 100 50 70 70
- Andel som förfaller inom 5 år 0 50 30 0
- Andel som förfaller om 6 år > 0 0 0 0
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Borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser
Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till 421,2 mnkr. Åtagandena avsåg till största delen kommunens
bolag. Beloppsmässigt fördelar sig åtagandena enligt nedan:

Borgensåtagandet har minskat med 31,8 mnkr under 2016 vilket framförallt beror på att Gislaved Energi AB och
AB Gislavedshus har minskat sina långfristiga skulder Även Stiftelsen Isabergstoppen har amorterat av på sina
skulder.
Borgensåtagandet per invånare uppgick 2016-12-31 till 15,3 tkr, vilket är 0,5 tkr lägre än för 2015.
Som övriga ansvarsförbindelser finns även pensionsförpliktelser intjänade före 1998 till ett belopp om 599,0 mnkr
inkl. löneskatt.

Pensionsåtaganden

Kommunens totala pensionsskuld uppgick vid utgången av 2016 till 681,7 mnkr inkl. löneskatt och återfinns under
posterna ”avsättning till pensioner”, ”kortfristiga skulder” samt ”poster inom linjen” i balansräkningen.
Pensionerna som är intjänade före 1998, exklusive särskild avtals- och visstidspensioner, redovisades som
ansvarsförbindelse under rubriken ”poster inom linjen”.
Under rubriken avsättningar återfanns de pensioner som var intjänade fr.o.m. 1998 och framåt, samt särskilda
avtals- och visstidspensioner.
Som kortfristig skuld återfanns den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL (Kollektiv Avtals Pension –
 Kommuner och Landsting) inkl. löneskatten.
Räntekostnader på den genomsnittliga pensionsskulden uppgick till 128 tkr och redovisas under finansiella
kostnader.

I förhållande till år 2013 har pensionsskulden sjunkit med 35,1 mnkr vilket framförallt beror en sänkt
ansvarsförbindelse. Under åren 2010-2012 har kommunen genomfört partiell inlösen avseende ansvarsförbindelsen
med 40 mnkr.

Hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (fr.o.m. 1998) disponeras av den anställde för eget val av
förvaltare.

Typ av gäldenär mnkr 2014 2015 2016

Kommunägda företag 437,4 450,2 418,5
Förlustansvar föreningar 3,0 2,7 2,6
Förlustansvar egna hem 0,2 0,1 0,1
Total borgensförbindelse 440,6 453,0 421,2

Total pensionsskuld mnkr 2013 2014 2015 2016

Kortfristig skuld 45,2 47,0 51,8 53,1
- varav löneskatt 8,8 9,2 10,1 10,4

Avsättning 21,4 23,4 23,5 29,6
- varav löneskatt 4,2 4,6 4,6 5,8

Ansvarsförbindelse 650,1 628,8 614,1 599,0
- varav löneskatt 126,9 122,8 119,9 116,9

S:a pensionsskuld 716,8 699,3 689,4 681,7

Finansiella placeringar 0 0 0 0
Totala förpliktelser -
placeringar 716,8 699,3 689,4 681,7
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Pensionskostnaden för lön utöver 7,5 basbelopp och för efterlevandepension har lösts med särskilt tecknade
försäkringar.
Total pensionskostnad inkl. särskild löneskatt som har belastat resultaträkningen 2016 uppgick till 104 mnkr.

Prognosen för de närmsta tre åren är att kostnaden för pensionsutbetalningar inkl. löneskatt kommer att öka 4 – 6
procent per år.

Uppgifterna om pensionsåtaganden baseras på beräkningar gjorda av Skandia, bank och försäkring per 2016-12-31.
Aktualiseringsgraden för beräkningen uppgår till 99 procent. Detta innebär att för de personer där alla

pensionsgrundande tider ej är färdigutredda (1 %) är den pensionsgrundande tiden uppskattad.
Långsiktigt innebär dessa pensionsåtaganden en risk och är en generationsfråga. Genom att betala ut hela den
avgiftsbestämda ålderspensionen, partiell inlösen samt att försäkra bort lönedelarna över 7,5 basbelopp och

efterlevandepensionen reducerades risken något. För att klara framtida pensionsåtaganden har Gislaveds kommun
beslutat att det finansiella målet skall vara 30 mnkr/år som genomsnitt. De upparbetade resultatet kommer årligen
att framgå av årsredovisningen vilket innebär att då pensionskostnaderna ökar i framtiden kommer hänvisning att

göras till det upparbetade resultatet och finansiella målet kan då sänkas.

Pensionskostnader mnkr 2013 2014 2015 2016

Pensionskostnad (inkl löneskatt) 84,8 81,1 87,4 103,0
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Känslighetsanalys

Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd olika faktorer t.ex. konjunktursvängningar,
befolkningsförändringar, volymförändringar m.m. Nedan beskrivs vilken ungefärlig inverkan några av

dessa har.
mnkr

Löneökning med 1 % 13,1
Utdebitering förändrad med 10 öre 6,0
Förändrade skatteintäkter vid en

befolkningsförändring med 100 personer 4,7
Påverkan på ränteintäkter vid förändrad

marknadsränta med 1 % 1,0
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Intern kontroll
Kommunfullmäktige beslutade 2000-10-26 § 97 om intern kontroll för Gislaveds kommun.
Enligt § 5 i ”Reglemente för intern kontroll för Gislaveds kommun” har respektive nämnd det yttersta ansvaret för
den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:

 En organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde

 Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

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

Sammanfattning av ”riskförhållande”.
Riskförhållandet har försämrats de senaste åren i och med en ökad låneskuld. För 2016 har riskförhållandet

stabiliserats vilket bl a framgår av den förbättrade kassalikviditeten och inlösen av ett lån..
Utifrån rubriken riskförhållande samt med den målsättning som är satt i mål och budget 2017 – 2020, har

kommunen goda förutsättningar att möta finansiella problem på kort och medellångt perspektiv. Den största
risken är pensionsåtagandet med en skuld motsvarande 681 mnkr. Om det finansiella målet, ett resultat som i
genomsnitt uppgår till 30 mnkr/år, uppnås kommer pensionsåtagandet att kunna hanteras med bibehållet god

ekonomisk hushållning.
Kommunens stora investeringsbehov kräver en aktiv ekonomistyrning för att inte försämra de ekonomiska

förutsättningarna. Om inte detta lyckas finns risken att kommunen måste låna ännu mer till
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investeringarna och därmed mindre driftanslag till verksamheterna.

Avstämning av balanskravet
Enligt lagregeln om balanskravet ska intäkterna i kommunen överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst
räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt
balansräkningen återställas under de närmast tre åren. Redan i förvaltningsberättelsen för det år då obalansen
uppkommit ska anges när och hur regleringen ska göras.
Realisationsvinster ska avräknas från resultatet innan avstämning görs.
För 2016 uppgår det justerade resultatet till 53,8 mnkr vilket innebär att balanskravet uppnås.

Reservernas totala nivå presenteras under not för eget kapital.

Det finns inga balanskravsunderskott från tidigare år.

Fem år i sammandrag

Balanskravsavstämning
mnkr

2013 2014 2015 2016

Årets resultat enligt
resultaträkning

32,1 10,6 24,9 60,5

Samtliga realisationsvinster -2,2 -5,3 -3,0 -6,7

Realisationsvinst enl
undantagsmöjlighet
Realisationsförlust enl
undantagsmöjlighet

1,5

Orealiserade förluster i
värdepapper
Återföring av orealiserade
förluster i värdepapper
Årets resultat efter
balanskravsjustering 31,5 5,3 21,9 53,8

Medel till konjunkturreserv
(RUR)

-17,1 0 -6,9 -37,6

Medel till pensionsreserv (RUR) -14,4 -5,3 -15,0 -16,2

Disponering från RUR 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 

   
Sammanställd
redovisning

2012 2013 2014 2015 2016 2016

     

- Antal inv 31/12 28 732 28 713 28 737 29 272 29 478 29 478
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Skattesatser %      

- Gislaveds kommun 21,65 21,99 22,13 22,13 22,13 22,13

- Jönköpings läns landsting 11 10,65 11,21 11,26 11,26 11

Skatteintäkt: kronor per invånare 48 269 49 999 49 448 51 265 54 838 54 838

             

Resultaträkning (mnkr)      

-Resultat 11 844 32 149 10 642 24 913 60 465 180 542

- Resultat enligt balanskrav 9 346 31 464 5 312 21 939 53 751  

 
   

Investeringsvolym (mnkr) 99 344 146 281 177 756 69 762
92 276 197 310

         
   

Balansräkning  
   

-Anläggningstillgångar mnkr 1 086,0 1 154 1 266 1 296
1 308 2 121

-Anläggningstillg. kr/inv 37 620 40 164 44 092 44 274
44 372 71 952

 
   

- Omsättningstillgångar mnkr 157 130 143 207
265 467

- Omsättningstillgångar kr/inv 5 439 4 527 4 977 7 078
8 990 15 842

 
   

-Eget kapital mnkr 945,9 978 989 1 034 1 094 1 558

- Eget kapital kr/inv 32 766 34 042 34 434 35 314 37 112 52 853

     

-Avsättningar mnkr 35,9 40,2 42 42 48 76

-Avsättningar kr /inv 1 244 1 399 1 470 1 445 1 628 2 578

     

-Skulder mnkr 260,5 265,7 378 428 431 946

-Skulder kr/inv 9 024 9 248 13 168 14 604 14 621 32 092

     

     

             
FINANSIELLA NYCKELTAL      

     
- Nettokostnad i %

99,40% 98,00% 99,40% 98,50% 96,45% 94,69%
av skatteintäkter

     
- Lånefinansieringsgrad 0,00% 0,00% 3,70% 6,30% 3,6% 21,0%

     
"-Soliditet i% (inkl pensionsskuld)

27,20% 25,60% 25,50% 27,90% 31,47% 37,05%

"-Soliditet i% (exkl pensionsskuld)
76,10% 76,20% 70,20% 68,80% 69,55% 60,20%



35

Framtid

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun styr verksamheten med ett aktivt arbete utifrån planeringsmodellen som
utgår från vision, prioriterade områden, konkretiserade mål, finansiella mål samt personalpolitiska mål. En ny
styrmodell är under införande 2017 för att sättas i skarpt läge 2018.
Den främsta utmaningen under den kommande planeringsperioden 2017 – 2021 blir att klara de finansiella målen
samtidigt som det finns behov av stora investeringar.

För att klara en bibehållet god grundekonomi, en kvalitativt god verksamhet samt ett stort investeringsbehov är
det nödvändigt att göra effektiviseringar och omstruktureringar av verksamheterna som sänker driftkostnaderna
med ca 30 mnkr fr.o.m. år 2017. Omstruktureringar som ska göras samtidigt som troligtvis befolkningsantalet
ökar.

Gislaveds kommun har haft ytterst stora investeringar under 2000-talet och de är stora även under de kommande
fem åren men något minskande. Stora investeringar undantränger resurser till drift av verksamheterna och därför
måste det ständigt ske en avvägning mellan resultatets storlek och investeringarnas storlek.

Dessa framtida förutsättningar ställer krav på översyn av nuvarande verksamheter både avseende kvalitet och
ekonomi. Gislaveds kommun har i dagsläget en mycket hög kvalitet inom äldreomsorgen men även inom många
andra områden.
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Ovanstående diagram visar det resultat som måste uppnås för att det finansiella målet ska bli som genomsnitt +30
mnkr/år.



37



38

Personalekonomisk översikt och analys

Under de kommande åren beräknas mer än en tiondel av Gislaveds kommuns anställda att gå i ålderspension,
samtidigt som de årskullar som kommer in på arbetsmarknaden är betydligt mindre än de som lämnar den. Detta
ställer stora krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta arbeta med strategiskt
personalarbete.

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. För att uppnå de mål som kommunen har satt för sin
verksamhet, behöver kommunen ta väl hand om sin personal. Engagerade och kunniga medarbetare är en
förutsättning för att vi ska lyckas i våra strävanden att skapa den goda verksamhet som medborgarna förväntar
sig. Därför kan vi glädja oss över att det personalpolitiska arbetet drivs framåt med fokus på ledarskap, heltid,
värdegrundsarbete och hälsa.

Det kommande generationsskiftet bland personalen ställer stora krav på att vi kan attrahera medarbetare med
rätt kompetens för framtiden. Samtidigt måste vi vara flexibla och öppna inför nya organisationsformer och
arbetssätt.

Personalekonomiska mått
Drygt 70 % av kommunens kostnader är att hänföra till personalkostnader. Antal årsarbetare var 2 500 för 2016, en ökning
med 80 årsarbetare i jämförelse med 2015 (2 420).

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och män arbetar utifrån deras anställningsavtal (vad de
har i grunden). Sjukfrånvaron baseras på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 60 dagar
eller mer.

2014 2015 2016
Heltid/d
eltid

Andel kvinnor som arbetar
heltid

59 % 64 % 70 %

Andel män som arbetar
heltid

89 % 91 % 92 %

Andel kvinnor som arbetar
75-99%

28 % 25 % 21 %

Andel män som arbetar
75-99%

5 % 4 % 4 %

Andel kvinnor som arbetar
mindre än 75 %

13 % 11 % 8 %

Andel män som arbetar
mindre än 75 %

6 % 5 % 4 %

Sjuk-
frånvaro

Total sjukfrånvaro 4,9 % 5,3 % 6,0 %

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av total
sjukfrånvaro (andel sjuka
60 dagar eller mer)

55 % 50 % 48 %
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Heltid-deltid
Av alla (1 930) tillsvidareanställda kvinnor arbetar 70 % heltid, vilket är en mycketpositiv ökning jämfört med
2015 (64 %). 21 % har en tjänstgöringsgrad på mellan 75-99 % och resterande 8 % har en tjänstgöringsgrad som
understiger 75 %. 2015 och 2016 sker den största ökningen under de senaste tio åren för kvinnors
tjänstgöringsgrader. Det är främst personal inom omsorg och vård, kost samt lokalvård som arbetar deltid.

Under 2016 har andelen heltidsarbetande kvinnor ökat inom samtliga förvaltningar. Inom socialförvaltningen och
kulturförvaltningen är ökningen störst. För socialförvaltningen från 40,6 % till 49 % år 2016 och för
kulturförvaltningen från 77,8 % till 83 % år 2016.

Hälsa
Sjukfrånvaron är 6,0 % 2016 och har ökat med 0,7 procentenheter i jämförelse med 2015 (5,3 %). Nästan hela
ökningen av sjuktimmar 2016 står socialförvaltningen för. I övrigt har fastighetsförvaltningen, tekniska
förvaltningen och fritidsförvaltningen också ökat.

På förvaltningsnivå har kulturförvaltningen fortfarande den högsta sjukfrånvaron procentuellt sett även om den
minskat jämfört med 2015, tätt följt av socialförvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen. Överlägset lägst
sjukfrånvaro har man inom fritidförvaltningen och räddningstjänsten.
Gislaveds kommun följer tyvärr den trend som finns i samhället i stort med att sjukfrånvaron ökar kraftigt.

Om hälsotalen bryts ner på åldersgrupper konstateras att det skett en ökning i samtliga åldersgrupper. Den
största ökningen återfinns i den yngsta åldersgruppen 29 år och yngre (från 3,7 % till 5,3 % 2016) och därefter i
den äldsta åldersgruppen 50 år och äldre (från 6,0 % till 6,7 % 2016). För åldersgruppen 30-49 år har det skett en
marginell ökning, från 5,3 % till 5,7 % 2016.

 

Medellön

Medellönen i Gislaveds kommun uppgick år 2016 till 26 886 kr/månad. Det är inklusive timavlönade. För
tillsvidareanställda och visstidsanställda uppgick medellönen till 28 443 kr/månad.

Medellönen år 2016 för kvinnor i Gislaveds kommun var 94 % av männens (den ovägda löneskillnaden), vilket är
en positiv ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Mellan åren 2012-2013 skedde också en
ökning om 2 procentenheter. Innan 2010 rör sig förändringen mellan åren i perioden endast med någon tiondel.
Enligt Medlingsinstitutet var kvinnors lön i procent av mäns lön 2015 i kommuner 95 % och i offentlig sektor 88
%.

Sjukfrånvaro av
tillgänglig tid per
åldersgrupp i %

2013 2014 2015 2016

Totalt för 29 år och
yngre

3,6 3,0 3,7 5,3

Totalt för 30-49 år 5,2 5,5 5,3 5,7

Totalt för 50 år och
äldre

5,0 5,0 6,0 6,7

Totalt 4,9 4,9 5,3 6,0

Sjukfrånvaro av tillgänglig tid per
kön

% Sjuk

Totalt för kvinnor 6,5

Totalt för män 3,8

Totalt 6,0
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De totala personalkostnaderna uppgår till 1 916 mnkr.

Utvecklingssamtal
I personalhandboken finns beskrivet kommunens policy om att varje lönesättande chef är skyldig att genomföra
minst ett utvecklingssamtal årligen. 83 % av de svarande i en enkätundersökning uppger att de haft
utvecklingssamtal jämfört med 79 % år 2015.

Tabell: Andelen svarande som uppger att de haft utvecklingssamtal 2014-2016 per förvaltning och totalt.

Fotnot 1: Räddningstjänstens resultat 2014 är en felmätning, då deltidsbrandmän var med i utskicket av enkäten.

Under 2017 är arbetsgivarens förhoppning att bättre kunna följa upp genomförandet av utvecklingssamtal då det
kommer att finns andra tekniska förutsättningar för detta.
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Mer detaljerad information finns redovisad i det separata personalbokslutet.
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Ekonomi

Resultaträkning

Kassaflödesanalys

Budget Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen

tkr
N
o
t

2016 2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 361 585 446 550 367 888 752 561 641 260
Verksamhetens kostnader 2 -1 851 895 -1 916 811 -1 761 394 -2 158 030 -1 956 538
Avskrivningar 3 -90 201 -88 913 -85 260 -125 151 -119 595
Verksamhetens
nettokostnader

-1 580 511 -1 559 173 -1 478 766 -1 530 620 -1 434 873

Skatteintäkter 4 1 267 507 1 262 769 1 211 999 1 262 769 1 211 999
Generella statsbidrag och
utjämning

5 324 984 353 756 288 642 353 756 288 642

Finansiella intäkter 6 4 321 4 055 4 674 113 663 1 851
Finansiella kostnader 7 -1 635 -942 -1 636 -19 026 -10 855
Resultat före extraordinära
poster

14 666 60 465 24 913 180 542 56 764

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Skatt 0 0 0 -4 -7 652
Årets resultat 14 666 60 465 24 913 180 538 49 112

N
o
t

Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen

tkr 2016 2015 2016 2015

DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN
Årets resultat 60 465 24 913 180 538 49 112
Justering för av- och
nedskrivningar

3 88 913 85 260 125 151 119 595

Förändring deponiavsättning
1
8

0 0 0 0

Förändring pensionsavsättning
1
7

6 069 65 6 069 65

Ökning/minskning andra
avsättningar

0 0 2 941 2 624

Justering för övriga ej likvid
påverkande poster

0 0 36 198 -29 063

Realisationsvinst/förlust -6 251 -2 808 -6 251 -2 808
Medel från verksamheten före
rörelsekapitalsförändring

149 196 107 430 344 646 139 525

Ökning/minskning kortfristiga
placeringar

1
3

-89 984 -5 699 -89 984 -6 592



Balansräkning

Ökning/minskning kortfristiga
fordringar

1
2

-42 181 -188 948

Ökning/minskning förråd och
varulager

1
1

-213 -143 -562 159

Ökning/minskning kortfristiga
skulder

1
9

37 344 15 126 78 751 32 693

Kassaflöde från den löpande
verksamhet

-95 034 9 284 -200 743 26 260

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i immateriella
anläggningstillgångar

0

Investering i materiella
anläggningstillgångar

-102 054 -77 605 -199 829 -115 473

Investeringsbidrag till materiella
anläggningstillgångar

804 3 412 804 3 412

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

8 942 4 431 8 942 4 431

Investering i finansiella
anläggningstillgångar

-10 216 -21 976 -17 475 -21 976

Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

10 248 701 10 248 701

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-92 276 -91 037 -197 310 -128 905

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Nyupptagna lån 6 313 33 073 6 313 45 073
Amortering av långfristiga skulder -40 589 -325 -60 223 -325
Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Minskning av långfristiga fordringar
1
0

-1 500 0 -1 500 0

Minskning av avsättningar pga
utbetalningar

0 0 0 0

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

-35 776 32 748 -55 410 44 748

Årets kassaflöde -73 890 58 425 -108 817 81 628

Likvida medel vid årets början 109 516 51 091 172 019 90 391
Likvida medel vid årets slut 35 626 109 516 63 202 172 019
Årets kassaflöde -73 890 58 425 -108 817 81 628

Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen

tkr
N
o
t

2016 2015 2016 2015

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 2 589 1 851
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekniska
anläggningar

8 1 164 685 1 156 242 1 753 184 1 705 498

Maskiner och inventarier 9 104 603 100 336 326 616 123 577
Övriga materiella
anläggningstillångar

0 0 0 200 863



Finansiella anläggningstillgångar
1
0

38 595 39 765 38 872 31 613

Summa anläggningstillgångar 1 307 883 1 296 343 2 121 261 2 063 402

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m m
1
1

3 128 3 341 5 177 5 739

Fordringar
1
2

136 523 94 342 308 995 120 047

Kortfristiga placeringar
1
3

89 984 0 89 984 0

Kassa och bank

1
4
,
1
5

35 625 109 516 63 202 172 019

Summa omsättningstillgångar 265 261 207 199 467 358 297 805

Summa tillgångar 1 573 144 1 503 542 2 588 619 2 361 207

EGET KAPITAL;
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
1
6

1 094 204 1 033 739 1 558 346 1 357 636

därav årets resultat 60 465 24 913 180 538 49 112
därav resultatutjämningsreserv 176 041 122 290 176 041 122 290

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser

1
7

29 566 23 497 29 786 23 717

Andra avsättningar
1
8

18 784 18 784 45 279 51 499

Upplupen skatteskuld 0 0 9 161 836
Summa avsättningar 48 350 42 281 84 226 76 052

SKULDER

Långfristiga skulder
1
9

46 848 81 124 445 822 506 045

Kortfristiga skulder
2
0

383 721 346 398 500 225 421 474

Summa skulder 430 589 427 522 946 047 927 519

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder

1 573 144 1 503 542 2 588 619 2 361 207

Panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden
2
1

421 245 453 002 14 191 14 323

Pensionsförpliktelser
2
2

599 019 614 114 599 019 614 114

Övriga ansvarförbindelser 0 17 000

Leasing
2
3

18 405 17 876 i.u i.u.



Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Försäljningsintäkter 29 141 28 735 132 743 148 575
Taxor och avgifter 107 083 104 961 138 107 95 638
Hyror och arrenden 35 812 38 154 200 222 194 542
Bidrag 219 982 144 970 219 982 144 926
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 47 783 48 088 47 783 48 088
Övriga intäkter 6 749 2 980 13 724 9 542
Summa verksamhetens intäkter 446 550 367 888 752 561 641 260

Jämförelsestörande intäkter
AFA, återbetalning 0 13 041 0 13 041
Reavinster 6 714 2 974 6 714 2 974

Not 2 Verksamhetens kostnader Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Löner och sociala avgifter -1 255 027 -1 156 429 -1 307 343 -1 198 120
Pensionskostnader -83 679 -70 310 -86 118 -72 566
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -2 963 -3 641 -71 958 -75 931
Bränsle, energi och vatten -42 070 -41 334 -135 731 -110 364
Köp av huvudverksamhet -203 389 -166 998 -207 118 -166 457
Lokaler och markhyror -27 498 -26 323 -11 916 -11 142
Lämnade bidrag -62 701 -67 989 -60 551 -67 989
Övriga kostnader -239 484 -233 370 -277 295 -253 969
Summa verksamhetens kostnader -1 916 811 -1 761 394 -2 158 030 -1 956 538

Jämförelsestörande kostnader
Nedskrivningar -2 705 5 648 2 987
Utrangeringar -7 887 -7 887

Not 3 Avskrivningar Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 -243 -221
Avskrivningar byggnader och anläggningar -54 515 -54 620 -88 972 -87 212
Avskrivningar maskiner och inventarier -26 511 -27 935 -33 697 -35 149
Nedskrivning/utrangering -7 887 -2 705 -2 239 2 987
Summa avskrivningar -88 913 -85 260 -125 151 -119 595

Not 4 Skatteintäkter Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Preliminär kommunalskatt 1 267 744 1 212 434 1 267 744 1 212 434
Preliminär slutavräkning innevarande år 1 211 1 235 1 211 1 235
Slutavräkningsdifferens föregående år -6 011 -2 220 -6 011 -2 200
Mellankommunal inkomstutjämning -175 550 -175 550
Summa skatteintäkter 1 262 769 1 211 999 1 262 769 1 211 999

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Inkomstutjämningsbidrag 270 108 238 252 270 108 238 252
Strukturbidrag 0 2 986 0 2 986
Införandebidrag 0 0 0 0
Kostnadsutjämningsbidrag 10 097 8 614 10 097 8 614
Regleringsbidrag/avgift -998 -1 112 -998 -1 112
Avgifter för LSS-utjämning -5 728 -6 897 -5 728 -6 897



Fastighetsavgift 45 687 44 636 45 687 44 636
Övriga statsbidrag 34 590 2 163 34 590 2 163
Summa generella statsbidrag och utjämning 353 756 288 642 353 756 288 642

Not 6 Finansiella intäkter Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Ränta likvida medel 162 82 266 113
Ränteintäkter kundfordringar 92 125 145 190
Borgensavgift 1 241 1 337 32 32
Övriga finansiella intäkter 5 1 140 112 303 1 140
Utdelning aktier 2 555 1 990 917 1 466
Summa finansiella intäkter 4 055 4 674 113 663 1 851

Not 7 Finansiella kostnader Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Räntekostnader, lån -374 -485 -18 161 -9 609
Övriga finansiella kostnader -440 -1 019 -737 -1 114
Ränta pensionsskuld -128 -132 -128 -132
Summa finansiella kostnader -942 -1 636 -19 026 -10 855

Not 8 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen

tkr 2016 2015 2016 2015
Redovisat värde vid årets början 1 156 242 1 147 212
Investeringar 70 983 48 641
Försäljningar -1 776 -1 231
Utrangering -7 731
Nedskrivning 0 -2 705
Återförda nedskrivningar 0 0
Markvärde översyn anläggningar 2015 0 20 092
Omklassificering av anläggningar -12 917 60 894
Avskrivningar -54 515 -54 620
Årets aktivering av pågående investeringar -7 614 -73 966
Redovisat värde vid årets slut 1 142 672 1 144 317
Pågående investeringar vid årets slut 22 013 11 925

Summa redovisat värde vid årets slut 1 164 685 1 156 242 1 753 184 1 705 498

Anskaffningsvärde 1 896 165 2 030 652
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -753 493 -886 335
Bokfört värde 1 142 672 1 144 317
Bokfört värde pågående investeringar 22 013 11 925
Summa bokfört värde 1 164 685 1 156 242 1 753 184 1 705 498

Avskrivningstider 0 - 60 år 0 -50 år 0 - 60 år 0 -60 år

Not 9 Maskiner och inventarier Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Redovisat värde vid årets början 100 336 100 454
Investeringar 31 065 26 697
Försäljningar -916 -392
Utrangering -156
Nedskrivning 0 0
Återförda nedskrivningar 0 0
Omklassificering av anläggningar 785 1 511
Avskrivningar -26 511 -27 934



Redovisat värde vid årets slut 104 603 100 336 326 616 123 577

Anskaffningsvärde 291 701 265 058
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -187 098 -164 722
Summa bokfört värde 104 603 10 336 326 616 123 577

Avskrivningstider 3 - 20 år 3 -20 år 3 -20 år 3 -20 år

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Aktier 672
Gislaveds Kommunhus AB 10 348 10 348
A-ringen 0 100 0 100
Kommunsamköp AB 3 3 3 3
Gislavedshus AB 0 8 250 0 0
Gislaved Industrilokaler AB 0 1 100 0 1 100
Gislaved Energi Koncern AB 0 500 0 0
Gislaved Energi AB 0 50 0 0
Gislaved Näringsliv AB 0 50 0 50
Smålands Turistråd 30 30 30 30
Andelar
Andel i Business Gnosjöregionen AB 6 6
Andel i övriga föreningar 630 604 630 1 624
Andel i Kommuninvest ekonomisk förening 23 356 23 356 23 356 23 356
Bostadsrätter 703 703 703 703
Grundfondskapital
Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044 1 044
Stiftelsen Gisleparken 1 100 1 100 1 100 1 100
Stiftelsen Torghuset 375 375 375 375
Summa aktier och andelar 37 595 37 265 37 595 29 113

Långfristiga fordringar 277
Lån A-ringen AB 1 559 3 059 1 559 3 059
Lån Gisleparken 500 500 500 500
avgår osäkra fordringar -1 059 -1 059 -1 059 -1 059
Summa långfristiga fordringar 1 000 2 500 1 277 2 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 38 595 39 766 38 872 31 613

Not 11 Förråd Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Tekniska kontorets förråd 2 528 2 051 2 528 2 501
Asfaltskross tekniska 600 840 600 840
Övrigt, förråd 0 0 2 049 2 398
Summa förråd 3 128 3 341 5 177 5 739

Not 12 Fordringar Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Kundfordringar 18 516 15 631 30 730 23 306
Statsbidragsfordringar 38 571 25 473 68 571 25 473
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 44 769 20 970 63 055 36 581
Övriga kortfristiga fordringar 34 667 32 268 176 639 34 687

Summa fordringar 136 523 94 342 308 995 120 047

Not 13 Kortfristiga placeringar Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Korträntefond Nordea 40 006 0 40 006 0



Korträntefond Swedbank 25 000 0 25 000 0
Penningmarknadsfond Swedbank 25 000 25 000
Värdereglering kortfristiga placeringar -22 0 -22 0
Summa kortfristiga placeringar 89 984 0 89 984 0

Not 14 Kassa och bank Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Kassa 48 103 3 183 242
Bank 35 577 109 413 60 018 171 777
Summa kassa och bank 35 625 109 516 63 202 172 019

Not 15 Koncernkonto Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Kommunens andel 40 377 109 411 40 377 109 411
Stiftelsen Gisleparken -6 085 -5 872 -6 085 -5 872
Stiftelsen Isabergstoppen 0 0 0 0
Gislaved Energi AB och G Energiring AB 10 535 19 243 10 535 19 243
AB Gislavedshus 5 584 40 145 5 584 40 145
Gisletorp Lokaler AB, tidigare A-ringen AB 638 754 638 754
Gisletorp Lokaler AB, tidigare Gislaved
Industrilokaler AB

2 373 6 992 2 373 6 992

Gislaved Näringsliv AB 1 044 725 1 044 725
Summa koncernkonto 54 466 171 398 54 466 171 398

Not 16 Eget kapital Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Anläggningskapital 1 212 685 1 172 937 1 591 213 1 481 305
Rörelsekapital -118 481 -139 198 -32 867 -123 669
Summa 1 094 204 1 033 739 1 558 346 1 357 636
varav pensionsbuffert 82 593 66 248 82 593 66 248
varav konjunkturbuffert 93 448 55 862 55 892 55 862

Not 17 Avsättningar för pensioner Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Specifikation - Avsatt till pensioner
Särskild avtals/ålderspension 11 618 8 686
Förmånsbestämd/kompl.pension 90 96
Ålderspension 11 328 9 154
Pension till efterlevande 757 973
Summa pensioner 23 794 18 909
Löneskatt 5 772 4 588
Summa avsatt till pensioner 29 566 23 497 29 786 23 712

Antal visstidsförordnande
Politiker 13 13 i.u.
Tjänstemän 0 0 i.u

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 23 497 23 432
Nya förpliktelser under året
Nyintjänad pension 2 304 114
Ränte- och basbeloppsuppräkning -4 241 152
Ändring av försäkringsteknisk grund 0
Pension till efterlevande 0
Övrig post 8 107 426
Årets utbetalningar -1 286 -640



Förändring löneskatt 1 185 13
Summa avsatt till pensioner 29 566 23 497 29 786 23 717

Aktualiseringsgrad 99 % 99 % i.u

Not 18 Andra avsättningar Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Avsatt till återställande av deponi
Redovisat värde vid årets början 18 784 18 784
Nya avsättningar 0 0
Ianspråktagande avsättningar 0 0
Outnyttjade belopp som återförs 0 0
Förändring av nuvärdet 0 0
Summa andra avsättning 18 784 18 784 54 440 51 499

Not 19 Långfristiga skulder Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Lån i banker och kreditinstitut 30 000 70 000 428 974 494 921

Förutbetalda intäkter som regleras över
flera år
Anslutningsavgifter 6 652 3 490 6 652 3 490
återstående antal år (vägt snitt)
Investeringsbidrag 10 196 7 634 10 196 7 634
återstående antal år (vägt snitt)
Summa långfristiga skulder 46 848 81 124 445 822 506 045

Not 20 Kortfristiga skulder Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Leverantörsskulder 59 650 41 643 94 568 72 721
Personal, källskatt o arbetsgivaravgifter 44 113 41 369 46 950 43 805
Personal, pensionskostnader 42 700 41 675 42 933 41 894
Övertid och semesterlöneskuld 84 820 80 696 88 113 83 778
Förutbetalda skatteintäkter 6 011 2 019 6 011 2 019
Kalkning och landskapsvård 423 415 31 426 415
Förutbetalda intäkter 50 445 72 013 74 826 93 324
Upplupna kostnader 12 421 13 674 19 770 19 530
Moms 3 536 2 992 4 987 3 240
Skuld VA-kollektivet 0 0 0 0
Kortfristigt lån 40 000 30 000 46 228 31 270
Övriga skulder 39 623 19 902 44 413 29 478
Summa kortfristiga skulder 383 742 346 698 500 225 421 474

Not 21 Borgensåtagande Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Kommunägda bolag och stiftelser
Gislavedshus AB 304 793 320 631 0
Gislaved Energi AB 76 500 89 000 0
Stiftelsen Isabergstoppen 25 761 29 048 0
Stiftelsen Torghuset 11 500 11 500 11 500 11 500
Summa kommunägda bolag 418 554 450 179 11 500 11 500

Egnahem och småhus 115 151 115 151

Föreningar och övriga
Hestra Medborgarhus 676 733 676 733
Gislaveds Folkets hus 904 925 904 925



Driftsredovisning

Anderstorps Folkets hus 996 1 014 996 1 014
Summa föreningar och övriga 2 576 2 672 2 576 2 672
Summa borgensåtagande 421 245 453 002 14 191 14 323

Not 22 Pensionsförpliktelser som ej tagit
upp bland skulder och avsättningar

Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen

tkr 2016 2015 2016 2015
Ingående ansvarförbindelse 494 217 506 066 494 217 506 066
Aktualisering 6 885 108 6 885 108
Ränteuppräkning 5 142 -3 249 5 142 -3 249
Basbeloppsuppräkning 0 0 0 0
Ändringar av försäkringsteknisk grund 0 5 316 0 5 316
Pensionsutbetalningar -18 827 -18 942 -18 827 -18 942
Övrig post -5 348 4 918 -5 348 4 918
Summa pensionsförpliktelse 482 069 494 217 482 069 494 217
Löneskatt 116 950 119 897 116 950 119 897
Utgående ansvarförbindelse 599 019 614 114 599 019 614 114

Not 23 Leasing Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015
Ej uppsägningsbara operationella
leasingavtal
Minimileasingavtal
med förfall inom 1 år 5 779 4 864 i.u i.u.
med förfall mellan 1-5 år 4 063 3 764 i.u i.u.
med förfall senare än 5 år 0 0 i.u i.u.

9 842 8 628 i.u i.u.

Finasiella leasingavtal vars avtalstid
överstiger 3 år
Nuvärdet av minimileasingavgifterna
med förfall inom 1 år 3 029 2 314 i.u i.u.
med förfall mellan 1-5 år 5 534 6 934 i.u i.u.
med förfall senare än 5 år 0 0 i.u i.u.

8 563 9 248 i.u i.u.

Budget Bokslut Avvikelse Använt % Bokslut
tkr 2016 2016 2015
Kommunstyrelsen 100 561 95 619 4 942 95,1 87 210
Överförmyndarnämnden 3 248 2 868 380 88,3 2 909
Räddningsnämnden 32 277 31 001 1 276 96,0 30 132
Barn- och utbildningsnämnden 752 801 736 364 16 437 97,8 723 747
Tekniska nämnden 40 143 40 798 -655 101,6 40 429
Socialnämnden 579 937 583 242 -3 305 100,6 562 095
Fritidsnämnden 37 372 34 477 2 895 92,3 35 667
Fastighetsnämnden 1 376 -10 424 12 299 -17 939
Kulturnämnden 30 980 29 813 1 167 96,2 27 861
Bygg- och miljönämnden 11 471 10 424 1 047 90,9 10 858
SUMMA NÄMNDER 1 590 166 1 553 683 36 483 97,7 1 503 049





Investeringsredovisning

Större investeringsprojekt

Investeringsredovisning Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
2016 2016 2015

Kommunstyrelsen 6 131 9 234 -3 103 4 570
Överförmyndarnämnden 0 0 0 0
Räddningsnämnden 4 561 1 307 3 254 8 336
Barn- och
utbildningsnämnden

16 812 15 347 1 465 9 794

Tekniska nämnden 36 680 30 310 6 370 19 934
Socialnämnden 6 313 2 834 3 479 3 153
Fritidsnämnden 2 789 2 109 680 4 715
Fastighetsnämnden 122 349 29 497 92 852 22 608
Kulturnämnden 4 380 1 247 3 133 1 152
Bygg- och miljönämnden 433 422 11 0
Summa investeringar 200 448 92 308 108 140 69 762
därav
Skattefinansierad
verksamhet

182 476 76 399 106 077 57 126

Avgiftsfinansierad
verksamhet

17 972 15 909 2 063 12 636

Budget Bokslut Totalt t o m
tkr 2016 2016 2016

Datorer,lästplattor, barn-
och utbildningsförvaltning

11 803 10 595 35 041

Reinvesteringar (planerat
underhåll fastigheter)

15 000 10 899 15 000

Prästgården Anderstorp
- ombyggnad förskolan

1 879 1 646 1 879

Gisle fsk (Rönnen),
Nyetablering

2 000 1 871 2 000

Ekbacken fsk2,
Nyetablering

1 435 1 043 1 435

Gata - Torsgatan
anderstorp

2 000 1 602 2 000

VA ledning Mossarp-
Ridhusområde

3 700 3 461 3 700



Nämnderna

Kommunstyrelsen

Driftredovisning

Programområden inom nämnden

Uppgift
Kommunstyrelsen omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision, valnämnd, och
kommunstyrelsens programområden: Politiska ansvarsområden, Myndighetsutövning, Kommunledning,
Personalenheten, Utvecklingsenheten, Mark- och exploateringsenheten, Ekonomienheten, Kansli- och
informationsenheten, It-enheten och Kontaktcenterenheten.

Kommunallagen styr kommunfullmäktige och kommunstyrelsens verksamhet.

Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten i ärenden ”av principiell beskaffenhet eller av annan

Andel av kommunens driftbudget

Namn Parti

Ordförande Marie Johansson (S)

Förvaltningschef Malin Aronsson

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 118 536 130 727 130 857 -130

./, intäkter -31 245 -30 166 -35 438 5 272

Nettokostnader 87 291 100 561 95 419 5 142

Nettoinvesteringar 4 570 6 131 9 234 -3 103

(nettokostnader) tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016

Politiska ansvarsområden 10 544 10 110 10 148 -38

Myndighetsutövning 14 18 12 6

Kommunledning 3 918 5 224 4 699 525

Personalenheten 9 705 11 307 8 715 2 592

Utvecklingsenheten 14 318 18 930 14 978 3 952

Mark- och Exploateringsenheten 4 803 4 010 9 458 -5 448

Ekonomienheten 21 174 18 579 17 724 855

Kansli- och Informationsenheten 9 100 14 874 13 246 1 628

IT-enheten 13 716 12 958 12 261 697

Kontaktcenter 4 551 4 178 373

Totalt 87 291 100 561 95 419 5 142



större vikt”. Revisionen lyder direkt under kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt
över nämndernas och de kommunala företagens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för
demokratiutveckling, samhällsutveckling inkl miljö samt kommunens ekonomi och organisation/
arbetsgivarfrågor.

Valnämnden ska enligt vallagen organisera och genomföra val och folkomröstningar.

Kommunstyrelsekontorets sex enheter utgör stab och stöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och valnämnden och får sina uppdrag - stadigvarande och tillkommande - av dessa.
Kommunstyrelsekontoret har både koncern- och kommunövergripande uppgifter.
Kommungemensamma administrativa funktioner ingår också.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen anser att den i allt väsentligt och på ett positivt sätt har bidragit till god ekonomisk
hushållning med kommunens resurser, då huvuddelen av målen har uppfyllts eller är aktiva som
pågående eller är långsiktig verksamhet samt att en rad tillkommande uppdrag dessutom har kunnat
genomföras. Detta har skett med god marginal inom ramen för erhållen budget.

De aktiva och pågående mål som inte är avslutade är pågående processer där processerna är större än
året eller har det förekommit en försening i processen.

Det finns en stelhet i målstrukturens hantering, knuten till kalenderåret, som gör att omprioriteringar på
nämndnivå inte kan leda till revideringar under löpande år, trots återkoppling. Detta leder till att den
redovisade måluppfyllelsen blir sämre än vad som är realistiskt att förvänta.

Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen redovisar för hela sin verksamhet ett överskott på 5 142 tkr.

Överskottet beror dels på att det funnits en del vakanta tjänster och sjukskrivningar inom förvaltningen.

En del projekt har ej startats på grund av prioritering av annan verksamhet. Intäkterna för nämnden har
varit större än väntat. Det är framförallt PEOH-intäkten som beror på att kommunen har fått fler
visstidsanställda än budgeterat. Enheten har lånat ut personal till annan verksamhet eller sålt tjänster till
andra kommuner och fått intäkter som ej var budgeterade.

Konsultkostnaderna har varit mindre än väntat. Detta beror på att det förväntade införandet av ett nytt
ekonomisystem inte går enligt plan. En förstudie är gjord och förvaltningen behöver göra en del
förbättringsåtgärder innan den går in i ett nytt alternativt uppgraderat system.

Fastigheten Anderstorps-Hult 1:21, 1:22 förvärvades av kommunen 2013. Syftet med köpet var dels att
fastigheterna låg strategiskt vid motorbanan i Anderstorp samt det fanns misstanke om föroreningar
inom fastigheten. Då de miljöundersökningar som gjorts inom fastigheterna inte har något
exploateringssyfte så utrangeras kostnaden om 311 tkr som har legat i anläggningsregistret och flyttas till
driften.

Fastigheterna Fägerhult 2:6 o Bölaryd 1:8 köptes av kommunen för 5 430 tkr en del såldes sedan vidare
under 2009 för 720 tkr, vilket betyder ett restvärde på 4 710 tkr. Idag i anläggningsregistret ligger det två
markvärden varav ett är fel och detta utrangeras vilket betyder att det belastar driften.

Investeringsredovisning
Kommunstyrelseförvaltningen överskrider sin investeringsbudget med 3 121 tkr.

Kostnaden för köp av mark blev större än budgeterat samtidigt som försäljning av mark blev mindre än
budgeterat.

Markförsäljningar Fyra bostadstomter, industrimark i Broaryd, Hestra och Smålandsstenar samt mark
till flerbostadshus till Smålandsstenar



Markköp Markbyte med Bröderna Kristen Gemenskap innebär både ett köp för kommunen och en
försäljning, inköp av mark för gc-väg samt ett markbyte med en småhustomt i Smålandsstenar.

Projekt Sunnaryd En ny bygga iordningställdes innan sommaren, blev dyrare än beräknat

Saneringsplan Åtterås 2:137 Projektet är överflyttat till driften

Detaljplaner och utredningar: överskott då detaljplaner inte utförts i den omfattningen som
beräknat

Exploatering överskott

Byte av ekonomisystem är påbörjat, men framflyttat då en del rutiner behöver hanteras innan ett
nytt ekonomisystem kan vara på plats.

Personal
Den 1 november 2016 hade kommunstyrelseförvaltningen totalt 81 tillsvidareanställda, varav 16 män och
65 kvinnor. Därutöver var 1 män och 6 kvinnor, totalt 7, vikarier för någon av de tillsvidareanställda som
var tjänstlediga. 7 män och 6 kvinnor, totalt 13 medarbetare, hade sk. allmän visstidsanställning. Det är i
första hand projektanställningar, på hel eller deltid, eller medarbetare som provar annat arbete men har
en visstidsanställning i botten (de är inte dubbelräknade!) Totalt fanns således 101 personer anställda vid
november månads början.

Personalpolitiska mål
Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och män arbetar utifrån deras
anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid.
Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 60 dagar eller mer.

Resultat

Kommunstyrelseförvaltningens totala sjukfrånvaro uppgick 2016 till 5,8 %, vilket är en minskning jämfört
med 2015. Långtidssjukskrivningarna har den med blivit lägre men utgör fortfarande den största delen av
sjukskrivningarna.

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,7 % 4,8 % 6,6 % 5,8 %

Långtidsfrånvaro
Andel långtidssjuka av
total sjukfrånvaro

35,1 % 71,8 % 68,9 % 64,5 %

Medarbetar-
samtal

Andel anställda som
haft medarbetarsamtal

Ej jämförbart 76 % 85 % 91 %

Heltid/deltid
Andel kvinnor som
arbetar heltid

90,9 % 93 % 95 % 96 %

Andel män som
arbetar heltid

100 % 100 % 100 % 100 %

Andel kvinnor som
arbetar 75-99 %

3,6 % 1,8 % 0 % 1 %

Andel män som
arbetar 75-99 %

0 % 0 % 0 % 0 %

Andel kvinnor som
arbetar mindre än 75
%

5,5 % 5,2 % 4,9 % 3 %

Andel män som
arbetar mindre än
75 %

0 % 0 % 0 % 0 %



91 % av medarbetarna har haft utvecklingssamtal med sin närmaste chef jämfört med 85 % året innan.

Andelen heltidsanställningar ökar och nästan alla inom kommunstyrelseförvaltningen har
heltidsanställning.

Analys och slutsatser

Tyvärr uppnår inte kommunstyrelseförvaltningen styrtalet att sjukfrånvaron inte ska överstiga 4,8 %.
Förklaringen till den högre sjukfrånvaron ligger fortfarande i en hög andel av långtidssjukfrånvaro. Av det
ökade antalet sjuktimmar har långtidssjukskrivningarna kvar sin andel, dvs, relationen till kort och
medellånga sjukskrivningar består. Liksom 2015 finns bland dessa en handfull medarbetare med heltids-
eller partiell sjukskrivning på grund av psykosociala orsaker samt utmattningssyndrom. I gruppen
långtidssjukskrivna finns även olycksfall och fysiska åkommor och som inte är arbetsrelaterade.

Kommunstyrelseförvaltningen uppnår styrtalet att minst 90 % av de anställda ska haft utvecklingssamtal.
De sju anställda som inte haft utvecklingssamtal uppger att detta beror på att de nyligen börjat sin
anställning, de har fått ny chef, att det inte varit på arbetsplatsen pga ledighet eller att tiden bokades om
till januari.

Heltidsmåttet för kvinnor i förvaltningen har ökat under året från 95 % till 96 %. Detta är en ökning om
1 procentenheter. Sysselsättningstalet (100 %) för männen är oförändrad sedan 2012. Alla anställda har i
sin grundanställning 100 % och de 4 % i statistiken är de tjänster där den anställde har partiell
sjukersättning och där arbetsgivaren med anledning av detta inte kan anställa på heltid

Miljö
Den förändring av organisation och arbestsätt som pågått under året på kommunstyrelse-förvaltningen
och träder i kraft 2017 har också medfört förändringar i hur det övergripande miljöarbete bedrivs.
Åtgärdsarbete av genomförandekaraktär har överförts eller förberetts att överföras till andra
förvaltningar. Det gäller bland annat stöd till förvaltningarna när det gäller den interna avfallshanteringen
och arbetet med kalkning av sjöar och vattendrag. Ansvaret för dessa frågor tas vid årsskiftet över av
fastighets- och serviceförvaltningen respektive tekniska förvaltningen.

Under 2016 antogs ett nytt åtgärdsprogram för klimat- och energistrategierna som omfattar
åtgärdsarbete tom 2017. I det praktiska arbetet har utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar fortsatt
genom etableringen av ny laddstation i Gislaved. Kommunen har också deltagit i projekt Green Charge II
där huvudfrågorna har varit att ta fram en gemensam upphandling av laddsystemlösningar samt att
studera på möjligheterna för deltagande aktörer att uppnå det regionala målet om fossilfri fordonsflotta.
Det har resulterat i ett arbete som studerar möjligheterna komplettera gas- och eldrift av kommunala
fordon med biodiesel.

Under 2016 har en nulägesanalys tagits fram för de kemikalier som finns i den kommunala
organisationen. Samtliga förvaltningar har varit involverade i arbetet. Då barn och unga är den grupp som
ofta är extra utsatta har fokus lagts på dem. Syftet med nulägesanalysen har varit att ta fram prioriterade
områden inför kemikalieplanen som kommer att tas fram under 2017-2018.

Årets fokus under miljöombudsutbildningen har varit hållbart resebeteende. Ombuden har även fått en
genomgång av kemikaliearbetet som drivs inom den kommunala organisationen.

Förvaltningen har deltagit i det regionala miljömålsarbetet där bland annat ett nytt åtgärdsprogram,
Vattnets miljömål har antagits. Kommunstyrelseförvaltningen har varit fortsatt delaktigt i arbetet med
den kommunala va-planeringen, som under året resulterat i en antagen va-plan.

Kalkning av sjöar och vattendrag har genomförts som planerat under året. Värt att notera är att en viss
utökning av våtmarkskalkning har gjordes under året för att motverka de fortfarande kraftiga
försurningseffekterna i kommunen. När det gäller biologisk återställning så fortsatte arbete med att ta
fram en vattendom för Rasjön. Mark- och miljödomstolen avslog dock i december kommunens ansökan.



Inom efterbehandlingsarbetet har under året en huvudstudie för fd Lacko tagits fram och en ansökan
gjorts till SGU om att myndigheten ska överta huvudmannaskapet för det fortsatta saneringsarbetet.
SGU har ställt sig positiv till ansökan. Vidare har markmiljöundersökningar påbörjats i stationsområdet
och banvallen i Anderstorp, vid två tidigare industriområden i Anderstorp och i ett område i Gislaved.
Efterbehandlingsarbete har också genomförts vid fd Västbo Transport Smålandsstenar.

När det gäller den framtida avfallshanteringen så förändrades förutsättningarna inom det
mellankommunala utvecklingsarbetet i länet under året. Det är nu de fyra GGVV-kommunerna som
avser att bilda ett gemensamt kommunalförbund för avfallshanteringen. Utsortering av matavfall kommer
att påbörjas under 2018.

Kommunens miljöstipendium 2016 tilldelades Madelaine Kastberg, Gislaved, för sin studie över
drivkrafterna för utveckling av gröna strategier inom plastföretagen i GGVV-regionen.

Intern kontroll
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört alla kontrollmoment som ingår i internkontrollplanen.

För 2016 finns fyra negativa kontrollmoment (rött). Åtta st kontrollmoment har fått ett positivt utfall
(grönt,) och två st är delvis godkända (gult). Av dessa två som delvis är godkända har man i momentet
"Kontroll av att nämndsprotokoll följer antagna riktlinjer för säker hantering av personuppgifter”, "felet"
är åtgärdat efter genomförd kontroll.

Totalt sett är 6 kontrollmoment inte gröna. En anledning till att det är så många är att
kommunstyrelseförvaltningen har en stor mängd kontrollmoment som förvaltningen inte själv styr över.
Trots detta är upplevelsen att det finns en ökad medvetenhet kring intern kontroll. Rutinerna för hur vi
ska jobba med våra interna kontrollmoment behöver systematiseras. Förvaltningen ska under 2017
arbeta med hur vi ska få vår internkontroll att utvecklas.

Förvaltningen har bl.a. blivit medveten om att det finns problem i organisationen med att följa
representationsreglerna. Det syns också att det är svårt få många av våra inköpare att veta att man
betalar rätt pris för varor och tjänster som vi köper. Internkontrollen har därför visat på de brister som
finns. Dessa brister kommer förvaltningen att arbeta med att förbättra.

Framtid
Flera större förändringsprocesser på kommunstyrelseförvaltningen har inletts under 2016. Mest
genomgripande är den omorganisation på kommunstyrelseförvaltningen som kommer träda i kraft jan
2017. Omorganisationens syfte är att kommunstyrelsens roll ska vara mer renodlad med fokus på
uppsiktsplikten och uppföljning. Det kommer att krävas ett annorlunda arbetssätt med mer samarbete
och ett processorienterat arbetssätt. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att tydliggöra roller och
höja kompetenser. Omfördelning och omprioritering av arbetsuppgifter inom förvaltningen men också
mellan förvaltningar har skett. Utöver detta kommer också en central bemanningsenhet för hela
kommunen att starta 16 jan 2017 och organisatoriskt hamna under personalenheten. Under året har ett
intensivt arbete pågått för att möjliggöra detta. För att lyckas med heltidsprojektet är detta mycket
viktigt och förmodligen av avgörande betydelse om man lyssnar till andra kommuners erfarenheter. Den
gemensamma IT-driftsorganisationen som skulle träda ikraft 1 jan 2017 är framflyttad till 24 april 2017.
Att samordna kompetens och resurser inom IT-driften är nödvändigt för att kommunen ska kunna
arbeta vidare med digitaliseringsarbetet på mer strategisk nivå.

En ny styrmodell har arbetats fram under året. Styrmodellen bygger på delaktighet och tillit, med fokus
på de vi är till för. Under åren som kommer, kommer styrnings- och ledningsfrågorna att utvecklas
vidare med särskilt fokus på att bredda de uppföljningarna som görs i nämnderna. Inför planeringen 2018
kommer arbetet hanteras enligt den nya styrmodellen. Styrmodellen innebär att planering och
uppföljning ska ske så nära medarbetarna som möjligt. Detta möjliggörs genom färre mål och en



uppföljning av grunduppdraget istället. Planeringen och uppföljningen sker på varje nivå inom
organisationen. Tidigare har det varit för många mål, på flera olika nivåer, vilket medför mindre styrning
då prioriteringen görs långt ute i verksamheten, bortom politiskt inflytande. Att sätta mål och/eller att ge
inriktningar är mycket viktigt politiskt arbete och bör rimligtvis innebära större påverkan på
verksamheternas innehåll. Att arbeta med mindre detaljstyrning och mer med ständiga förbättringar är
viktigt i detta arbete. Arbetet med att utveckla styrnings- och ledningsfrågorna kommer att fortlöpa
under kommande år och omfattar också utbildning av kommunens chefer och stödpersoner under 2017.
Som en del i den nya styrningen kommer de ekonomiska styrprinciperna att arbetas igenom med start
2017. Styrmodellen kommer att implementeras stegvis fram till 1 januari 2019.

Inom chef och ledarskap har en chefsöverenskommelse arbetats fram med tydlig koppling till lön. Det
kommunikativa ledarskapet har påbörjats och kommer att arbetas med framåt. Detta är en nyckel för att
vår styrning och ledning ska fungera.

Under 2016 har också förutsättningarna för bildandet av en koncern gjorts med bolagen och ett
moderbolag, Gislaveds kommunhus AB. Denna koncern träder ikraft 1 januari 2017. En ny företagspolicy
och bolagsordningar har arbetats fram. I maj 2017 fattas beslut om nya ägardirektiv för alla bolag.

Några av de utmaningar kommunstyrelsen ser framåt är b la den ökade digitaliseringen, behovet av
bostadsbyggande och kompetensförsörjningen.



Överförmyndarnämnden

Ekonomisk information

Uppgift
Överförmyndaren ska bevaka underårigas, funktionsnedsattas och äldre personers rätt i samhället samt
att se till att de som inte klarar sina personliga angelägenheter eller sina ekonomiska problem får hjälp
med detta.

Ekonomiskt resultat
Nämndens kostnader har varit lägre än budgeterat. Det är framför allt överskott på nämndens
utbildningar som är orsaken.

Utökning av EKB-tjänst vid kansliet i Värnamo har finansierats inom befintlig ram.

Utfallet för externa förvaltartjänsten är lägre än budget. Överförmyndarverksamheten har blivit mer och
mer komplex så nämnden tog till extra vid budgetarbetet då det var svårt att förutse framtiden.

Överskott även på kostnader och intäkter för Gode män p g a färre utbildningar än planerat och lägre
arvoden och större intäkter från huvudmän.

Ensamkommande barn
Denna verksamhet ska finaniseras helt av statliga medel. I verkligen har Social förvaltningen fått
finansiera ca 250 tkr av verksamheten, detta eftersom ensamkommande barn i vissa ej erhållit en särskild
tillförordnad vårdnadshavare i tid.

Trots detta redovisats ett utfall på ca 200 tkr. Detta beroende på att rutinerna kring återsökning av
kostnader bygger mycket på manuell hantering. En hantering gör att kostnader är svåra att placera på
rätt år.

Andel av kommunens driftbudget

Namn Parti

Ordförande Liz Melin (M)

Förvaltningschef

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 4 493 4 848 6 883 -2 035

./, intäkter -1 584 -1 600 -3 813 2 213

Nettokostnader 2 929 3 248 3 070 178



Måluppfyllelse
Två av tre nämndmål är grönmarkerade i samband med delårsbokslutet. Det tredje nämndmålet som
gäller att alla ensamkommande barn som erhållit PUT (Permanent uppehållstillstånd) ska tilldelas en
särskild tillförordnad vårdnadshavare inom en månad är fortsatt ej uppnått. Några enstaka killar har fått
SFV men inte många alls. Dessutom har socialtjänsten valt att inte lyfta ärenden om SFV där
huvudmannen blir myndig inom några månader efter PUT/TUT. Förklaringen till beslutet är att hela
processen har upp till 6 månader och de hinner fylla 18 år innan ett domstolsbeslut kommit.

Framtid
Då det är ett allt mer komplicerat samhälle vi lever i kan vi se att behovet av hjälp ökar. Det är svårt att
klara sig själv när man inte förstår allt, vi blir också allt äldre och anhöriga flyttar. Till de enkla uppdragen
kan vi just nu klara att hitta godemän

Det som inte är positivt för vår verksamhet är all den negativa massmediala uppmärksamhet som varit
senaste tiden.

Det blir också allt fler som behöver hjälp som har psykiska diagnoser, missbruk och familjekonflikter. Till
de uppdragen krävs det kunskaper som är svåra för frivilligarbetande lekmän att utföra. Detta gör att vi
ibland måste anlita företag som jobbar professionellt, vilket också kommer att belasta kommunen
ekonomiskt.

Det är ett antal nya lagförslag som troligtvis kommer att träda i kraft under 2016 och som till viss del
kan komma att påverka överförmyndarverksamheten. Vi följer detta med spänning.

Då nämnden endast har ett års erfarenhet, är det fortfarande mycket som är ovisst. Vi känner oss trygga
inför 2017 och lägger fokus på att vår verksamhet ska bli mer känd. Vilket gör att vi troligtvis får lättare
att hitta nya ställföreträdare.



Räddningsnämnden

Driftredovisning

Programområden inom nämnden

Uppgift
Nämndens ansvar omfattar trygghets- och säkerhetsområdet med den kommunala räddningstjänstens
uppgifter i centrum. Utöver räddningstjänst ingår även samordning inom krisberedskapsområdet och
inom kommunens interna skydd.

Tryggheten ska ökas genom att med olycksförebyggande och skadeavhjälpande åtgärder medverka till att
antalet bränder och andra olyckor samt skador därav fortlöpande minskar. Detta ska särskilt gälla skador
på människor, miljö, oersättlig egendom och annan egendom av högt värde. Samhällets förmåga att
förebygga och hantera extraordinära händelser ska stärkas.

Måluppfyllelse
Varje år ska 25% av alla kommunanställda i våra kommuner genomgå brandskyddsutbildning och hjärt-
lungräddning. Räddningstjänsten har tillhandahållit utbildningstillfällen men dessvärre har ett stort antal
tillfällen ställts in på grund för få deltagaranmälningar. Både i Gnosjö och Gislaved är förvaltningarnas
närvaro lågt, mellan 37-55% beroende på kommun och utbildning.

De operativa insatserna har ökat med 20% mot år 2015. Räddningstjänsten har larmats på 707 händelser
under år 2016 mot 585 under år 2015. De största anledningarna till detta är att antalet onödiga
automatlarm har ökat markant. De flesta av automatlarmen är knutna till ett fåtal objekt.
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö har också bistått andra kommuner vid större händelser, vilket
medfört en högre intäkt än väntat men då har också personalkostnaden ökat.

Glädjande är räddningstjänstens arbete inom integration. Det har genomförts träffar där nyanlända och
heltidspersonal har utbytt erfarenheter kring räddningstjänstens arbete och förebyggande brandskydd,
genomfört en praktisk utbildning och haft gemensam måltid. Träffarna har fått bra respons både hos

Andel av kommunens driftbudget

Namn Parti

Ordförande Niclas Palmgren M

Förvaltningschef Johan Nilsson

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 46 073 47 637 47 106 531
./, intäkter -15 941 -15 360 -16 105 745

Nettokostnader 30 132 32 277 31 001 1 276

Nettoinvesteringar 3 836 4 561 1 353 3 208

(nettokostnader) tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016

Nämnd 67 137 51 86

Räddningstjänst 30 162 32 140 31 025 1 115

Krisberedskap -97 0 -75 75

Totalt 30 132 32 277 31 001 1 276



personalen och besökarna. Träffar mellan räddningstjänstens deltidspersonal och nyanlända är
inplanerade under år 2017. Även ett flertal utbildningar för nyanlända har genomförts i samarbete med
ideella föreningar och enskilda nyckelpersoner.

Under året har krisberedskapsarbetet pågått med framtagandet av planer, stödmaterial till funktioner
och genomförande av övningar. Primärt har fokus legat på Gnosjö vad gäller övning.

Under året har ett stort arbete lagts på att skapa förutsättningar för genomförandet av att förlägga yttre
befäl i beredskap istället för i jour. Förberedelserna har varit både administrativa som praktiska. Ett stort
antal rekryteringar har genomförts.

 

Ekonomiskt resultat
 Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 1276 tkr, efter återbetalning till Gnosjö kommun på

392 tkr.

Nämnden redovisar ett överskott på 86 tkr. Det beror på lägre kostnader för arvoden.

Räddningstjänsten redovisar ett överskott. Det beror bland annat på sjukskrivningar som inte ersatts av
vikarier och kapitalkostnader pga ej genomförda investeringar. Några andra parametrar som har
påverkat resultatet är ett stort antal onödiga automatiska brandlarm, ett flertal insatser utanför
kommunen där vi har haft personal och försäljning av fordon.

Krisberedskapen redovisar ett överskott på 75 tkr, verksamheten finansieras med bidrag från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap och köpt tjänst av Gnosjö kommun.

Investeringsredovisning
Investeringarna i två utryckningsfordon till Reftele och Burseryd har inte genomförts utan begärs
ombudgeterade till år 2017. Bilarna är beställda men inte levererade. Stora delar av
reinvesteringsutrymmet har använts till att förnya materiel och annan utrustning.

 

Personal
Förvaltningen har ett stort behov av rekrytering av deltidsbrandmän. Detta har resulterat i flera
aktiviteter för att öka antalet sökande. Det har gett delvis bra resultat men bristen är fortfarande
oroveckande.

Under hösten har ett stort antal interna och externa rekryteringar genomförts. En orsak till det är den
omorganisation som innebär att de som innehar den operativa rollen Yttre befäl kommer from 1 januari
2017 ha beredskap i hemmet istället för jour på räddningsstationen i Mossarp. På så vis ökas
dagtidsuttaget och såväl chefer som brandingenjörer kan nyttjas i rollen utan att den dagliga närvaron
och därmed verksamheten drabbas lika hårt.

  

Personalpolitiska mål
Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och män arbetar utifrån deras
anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid.
Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 60 dagar eller mer.

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,5 1,6 2,9 2,9

Långtidsfrånvaro
Andel långtidssjuka av
total sjukfrånvaro

71,8 71,9 35,3 58,9

Medarbetar-
samtal

Andel anställda som
haft medarbetarsamtal

Finns inget
jämförbart

Felmätning 85,75 77



Inledning

Resultat

Sjukfrånvaron
Den totala sjukfrånvaron inom räddningstjänsten är mycket låg i förhållande till andra förvaltningar inom
kommunen. Däremot har andelen långtidssjuka av den totala sjukfrånvaron ökat markant med 23,6
procentenheter. Det är dock på individnivå och icke arbetsrelaterad sjukskrivning.

Utvecklingssamtal
Av medarbetarna har 77 procent haft sitt utvecklingssamtal. Detta beror på att ny enhetschef började i
slutet av hösten och har medvetet avvaktat med utvecklingssamtalen.

Heltid/deltid

Andelen kvinnor som arbetar heltid är 100 %. Andelen män som arbetar heltid är 96 %. Andelen män
som arbetar mindre än 75 % är 4 % vilket motsvarar en person.

 

Analys och slutsatser

Sjukfrånvaron

Då förvaltningen har få anställda resulterar ett fåtal medarbetares sjukfrånvaro denna höjning. En
anledning till att sjukfrånvaron är lägre på räddningstjänsten än på övriga förvaltningar kan vara att
personalen ibland arbetar fler timmar på färre dagar än inom många andra arbetsplatser. En
korttidssjukdom mellan arbetspassen registreras inte. Den kraftiga ökningen i % omfattar enstaka
medarbetare och handlar inte om arbetsrelaterad sjukskrivning.

Miljö
Räddningstjänsten har under året investerat i nya mer miljövänliga fordon. Källsortering har skett enligt
centrala direktiv med bra resultat.

Utifrån ett insatsperspektiv sker det en kontinuerlig dialog kring risker med släckvatten.

Intern kontroll
Fastlagd internkontrollplan har följts och ingår som en del i det dagliga arbetet.

Framtid

resultat

Heltid/deltid
Andel kvinnor som
arbetar heltid

66,7 75 100 100

Andel män som
arbetar heltid

96,4 96,8 96,3 96

Andel kvinnor som
arbetar 75-99%

33,3 25 0 0

Andel män som
arbetar 75-99%

0 0 0 0

Andel kvinnor som
arbetar mindre än 75
%

0 0 0 0

Andel män som
arbetar mindre än
75 %

3,6 3,1 3,7 4



Samhällsutvecklingen går mot ökad segregation, fler äldre som bor hemma, ökad psykisk ohälsa,
klimatförändringar och ökade ekonomiska klyftor. Behovet av upplevd trygghet kommer att öka i
framtiden. Integration och mångfaldsarbete, som en del i ett socialt hållbart samhälle, är och kommer
framöver, att bli en ännu mer viktigare fråga för Räddningstjänsten.

Utmaningen för räddningstjänsten framöver är att vara en brygga mellan det offentliga och olika
samhällsgrupper. Ett sätt är att ha kontakter med olika föreningar, genomföra utbildningar till
kommunanställda och andra, marknadsföra räddningstjänsten som en bra arbetsplats oavsett etnisk
bakgrund. Att förstå behovet hos den som tar emot vår service blir allt viktigare och mer komplext. Här
behövs utbildning, förebyggande arbete och inte minst nyfikenhet.

Under år 2017 kommer SOS Alarm att få möjligheter att larma närmaste hjälpare till en olycka i
Gislaved och Gnosjö kommuner. Denna tekniska grund möjliggör att annan kommunpersonal eller
personal inom upphandlade tjänster kan respondera på ett larm för att snabbast möjligt hjälpa den
nödställde. På så sätt minskas både det personliga lidandet och samhällets skadekostnader.

Hotbilden mot nationen är högre nu än på många år. Hoten kommer såväl från nationer, grupper och
individer. Genom att påbörja planeringen för ett civilt försvar ökas även vår förmåga att motstå och
återhämta oss efter händelser som beror på klimatförändringar eller störningar i våra infrastrukturer
(vägar/järnvägar, el, finansiella system, mm).

Vi ser att rekryteringen av deltidsbrandmän fortsättningsvis som en utmaning. Trenden med mer
pressade levnadsmönster och en mer styrd arbetsmarknad kommer inte att minska. Arbetet med att se
flexibla lösningar fortsätter.



Tekniska nämnden

Driftredovisning

Programområden inom nämnden

Uppgift
Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden under 2016

 Väghållning med gatubelysning,
 Torg, parker och tätortsnära skog
 Vattenförsörjning och avloppsbehandling
 Renhållning
 Kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet

Tekniska nämnden ansvarar också för de uppgifter som kommunfullmäktige särskilt beslutar om.

 Måluppfyllelse
Arbetet fortsätter med att bygga ut cykelvägsplanens intentioner i kommunen. Utbyggnaden under året

Andel av kommunens driftbudget

Namn Parti 2,7 %

Ordförande Jörgen Karlsson S

Förvaltningschef Peter Edvinsson

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 140 765 144 994 139 470 5 524

./, intäkter -100 336 -104 851 -98 672 -6 179

Nettokostnader 40 429 40 143 40 798 -655

Nettoinvesteringar -19 934 -36 680 -30 310 6 370

(nettokostnader) tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016

Adm/Nämnd 5 276 4 952 4 783 169

Väghållning 26 642 26 837 27 782 -932

Park 8 451 8 314 8 223 91

Miljö 60 40 10 30

Vatten och avlopp kostnad 44 236 45 500 41 046 4 454

Vatten och avlopp intäkt -44 236 -45 500 -41 046 -4 454

Renhållning kostnad 20 445 20 410 20 230 180

Renhållning intäkt -20 445 -20 410 -20 230 -180

Totalt 40 429 40 143 40 798 -655



är ca1000meter gång och cykelväg, huvudsakligen i samband med om byggnad av Torsgatan i
Anderstorp, Storgatan i Reftele och Torggatan i Gislaved.

Tekniska förvaltningen har arbetat fram en VA-plan som klargör utbyggnadsbehovet av vatten och
avlopp utanför samhällena i Gislaveds kommun, klart 2016. Investering i ny vattentäkt fortgår för att
säkra framtidens vattenförsörjning.

Målet att tillhandahålla ett gott och tjänligt vatten till våra kommuninvånare är uppfyllt.

Tekniska nämnden mål angående upprustning av minst en lekplats per år är utfört genom reinvestera i
flera lekplatser i kommunen. I samband med planeringen inför uppförandet av lekplatserna i Hestra har
tekniska kontoret haft verksamhetsdialog med samhällsföreningen för att arbeta fram bra förslag till bra
placeringar av en ny lekplats. Under 2016 har en medborgardialog med samhällsföreningar i
Smålandsstenar, Hestra, Reftele och Burseryd angående hantering av julbelysning utmed Trafikverkets
vägar. AMO:s KUL-Projekt har varit igång under vi har haft halv bemannat på OSA. Dessa två
omständigheter tillsammans har medfört att målet med att underlätta för ungdomar att komma in på
arbetsmarknaden ligger i fas.

Tekniska nämnden har mål som gäller information till allmänheten på kommunens hemsida. Delar av
målet har genomförts på ett bra sätt men behovet av att förbättra informationsflödet finns.

Ekonomiskt resultat
 Årets resultat blev ett underskott på 655 tkr kopplat till förändrade redovisningsprinciper för

avskrivningar av gator och vägar. Dessa ökade kapitalkostnader är mer än dubbelt så mycket som det

negativa resultatet vilket innebär att driftverksamheten inom tekniska istället gett överkott.

Intäkter för den skattefinansierade verksamheten blev 96 % av budgeterat ( 92 % fg år) och kostnader
99 % av budgeterat ( 99% även fg år)

Program ”Nämnd/Administration/intern service” har gett ett överskott på ca 169 tkr.

Program ”Väghållning” gick med underskott 945 tkr beroende på nya avskrivningsprinciper.
Kapitalkostnader gav ett underskott på 2 349 tkr gentemot budgeterat. En fiktiv budgetkompensation för
ökade kapitalkostnader på grund av ändrade redovisningsprinciper skulle då resultera i att Väghållningen
istället gjort ett plus-resultat på 1 404 tkr.

Program ”Park/OSA/Tätortsnära Skog” har gett ett överskott på 91 tkr vilket är kopplat till högre
skogsintäkter än budgeterat

Program ”Miljö” har gjort ett resultat på plus 30 tkr

Program ”Renhållning/Avfall” har gett ett underskott på 718 tkr, vilket var något bättre än
augustiprognosen. Ingen intäktsränta på avsatta medel för täckning av deponi har tillgodogjorts
Renhållningen 2016. Tillgängliga medel från årets resultat och tidigare års överskott för övertäckning av
Mossarpstippen uppgår till totalt 19 086 tkr.

”Vatten och avlopp” har gjort ett överskott om 5 141 tkr som regleras mot va-kollektivets fond (UB
2016-12-31 = - 2 326 tkr).

Investeringsbudget

Under verksamhetsåret 2016 har tekniska nämnden främst haft kostnader för följande va- projekt:

Nya ledningar Mossarp/Ridhusområdet Gislaved; Kväverening ARV Gislaved; Tokarp/Fryebo Anderstorp
Relining och nya serviser Karl-Johansgatan Gislaved och nya ledningar och serviser Lida by i Burseryd.

Samt Gata- och park- projekten: Industriområde Hestra Ådalen; Parkeringsplats Mårtensgatan Lådan 2,
Gislaved; GC-väg och reinvestering körbana Torsgatan, Anderstorp; Ny körbana Karl-Johansgatan,
Gislaved



Nettokostnaden totalt för tekniska förvaltningens investeringar är 30 310 tkr

Investeringsredovisning
Under året har vi förbrukat 86% (31 546tkr) av budgeterade investeringsmedel, att jämföra med åren
tidigare 71% 2015, 90% - 2014 och 52% - 2013. Den största delen är gjord i egen regi.

Cykelvägsutbyggnad

Anläggandet av ny gång och mellan Karl-Johansgatan och Paradisgatan är utförd året för att slutför ett
viktigt gång- och cykelstråk mellan centrum och Trastenområdet.

Torsgatan i Anderstorp har byggts ut med gång- och cykelväg för att få ett säkert stråk mellan
Ekenskolan och Töråsskolan.

Storgatan i Reftele har under hösten byggts ut med en cykelväg. Projektet är ett samarrangemang mellan
kommunen och trafikverket.

Karl-Johansgatan i Gislaved

Ny gatusektion utmed Karl-Johansgatan för förbättra möjligheten att gå utmed gatan. Etapp planterades
en ny rad med lindar, i stället för dem som förstörde trottoaren. Nu valde vi att anlägga växtbäddar med
skelettjord för att få en längre livslängd och mer utrymme för rötterna under mark.

Lekplatser i kommunen

Årets lekplatsutrusning är utförd i Hestra tillsammans med samhällsföreningen. Placeringen är utförd vid
Angsjön.

Ny anläggande av återvinningscentral och parkering

Under året har området Lådan i Gislaved byggts om till parkeringsplats med möjlighet att ladda elbilas i
projektet har även en ny återvinningscentral byggts.

Utbyggnad av industriområdet Ådalen i Hestra

Nytt industriområde med Ådalen är utbyggt i Hestra med 60ha.

VA objekt

En ny vattentäkt är under framtagning i Gislaved. Totalt tre nya brunnar har borrats 2015-2016, där både
kvalitet och kvantitet är utmärkt bra.

Kväverening etapp 1, har installerats i Gislaveds reningsverk. Utvärdering av reningen pågår.

En pumpstation vid Griftegården i Gislaved har renoverats då arbetsmiljön i pumpstationen var mycket
dålig.

Ny utbyggnad av vatten och avlopp har gjorts i området Lida i Burseryd, Fryebo i Anderstorp och
ridhusområdet i Gislaved.

  

Personal
Fokusering på att vara en attraktiv arbetsgivare är fortsatt viktig så att vi kan rekrytera de
yrkeskategorier som behövs för vår verksamhet. Det är främst ingenjörstjänster som är extremt svåra
att rekrytera. Under 2016 har vi rekryterat två ingenjörer och fortsatt behov att rekrytera en ny
trafikingenjör, ny stabschef och en ny gatuchef. Rekryteringarna fortgår in i 2017 års verksamhet.

Tekniska kontoret har under det senaste året fokuserar på arbetsmiljön och ledarskapet.
Medarbetarsamtal och lönesamtal ser vi som en mycket viktig del i utvecklingen av våra medarbetare
och chefer. Under året har förvaltningen fortsatt att utveckla delar organisationen för att skapa bra
förutsättningar för varje chef/arbetsledare får möjlighet att genomföra ett arbete med kvalité.



Personalpolitiska mål

Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och män arbetar utifrån deras
anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid.
Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 60 dagar eller mer.

Den totala sjukfrånvaron på tekniska förvaltningen har ökat med 2,5 procent från föregående år.
Långtidssjukfrånvaron på förvaltning har också ökat med 34,7 procent från föregående år.

Andel anställda som svarat på enkäten om de haft utvecklingssamtal är 40 personer. Många har därför
valt att inte svara på enkäten. Av dem som har svarat uppger 30 personer att de haft utvecklingssamtal
under 2016 vilket motsvarar 75 procent av de svarande. Medan 10 personer, 25 procent uppger att de
inte haft utvecklingssamtal. Detta visar en försämring jämfört med föregående år.

På tekniska förvaltningen har andelen kvinnor som arbetar deltid minskat kraftigt från 7,14 till 2 procent.

Analys och slutsatser

Sjukfrånvaron har mer än dubblerats från föregående år men ligger fortfarande under arbetsgivarens
riktmärke på 4,8 procent. Framför allt handlar det om långtidssjukskrivningar. Eftersom förvaltningen är
relativt liten får enstaka sjukfall stort genomslag.

Andelen utvecklingssamtal har minskat. En naturlig förklaring till detta kan vara att en av cheferna på
tekniska använt sig av arbetsgivarens exitstrategi och har klivit av sitt ledarskap. Personalgruppen har
istället haft avslutningssamtal i väntan på den nya chefen.

På tekniska förvaltningen har alla anställda rätt att arbeta heltid och möjlighet att arbeta deltid.

Miljö
Tekniska nämnden har stor påverkan i kommunens miljöarbete.

Genom anläggande av nya gång- och cykelvägar har miljön rent allmänt förbättrats samt en säkrare

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 4,3 2,1 2,0 4,5

Långtidsfrånvaro
Andel långtidssjuka av
total sjukfrånvaro

63,9 11,1 12,7 47,4

Medarbetar-
samtal

Andel anställda som
haft medarbetarsamtal

- 100 80,6 75

Heltid/deltid
Andel kvinnor som
arbetar heltid

91,7 92,3 92,85 98

Andel män som
arbetar heltid

100 100 100 100

Andel kvinnor som
arbetar 75-99%

8,3 7,7 7,15 2

Andel män som
arbetar 75-99%

0 0 0 0

Andel kvinnor som
arbetar mindre än
75%

0 0 0 0

Andel män som
arbetar mindre än
75 %

0 0 0 0



trafikmiljö för oskyddade trafikanter skapats.

Åtgärder för att minska energiförbrukningen har under året genomförts i den allmänna gatubelysningen
genom samarbete med Gislaved Energi AB. Vid uppförande av ny belysning har vi satsat på energieffektiv
led belysning som dimras ned till 50% effekt under viss tid på natten utan att känslan blir otrygg.

Tillgängligheten till naturupplevelser i de tätortsnära skogarna har under året förbättrats genom
ungdomsprojektarbete i samverkan med arbetsförmedlingen och kommunens
arbetsmarknadsorganisation.

Arbetet med undersökning av gamla deponier har påbörjats genom framtagande av en inventerings plan
för att MIFO klassa våra deponier. Arbetet pågår under 2016 och 2017.

Intern kontroll
Tekniska nämnden har under året antaget en ny handlingsplan för internkontroll med följande punkter i
fokus.

 Ekonomi/Budgetuppföljning
 Målarbete
 Avtalstrohet
 Va-verksamhet
 Delegation
 Säkerhet
 Upphandling

Punkterna följs upp fortlöpande under året och lyfts till novembernämnden för analys och fortsatt
hantering. Ingen ny internkontroll punkt för 2017.

Framtid
Attraktiviteten i en kommun är mycket viktig och tekniska nämnden har som målsättning att Gislaveds
Kommun ska bli ännu attraktivare. Tekniska nämndens investeringar har fokus på vår Vision 2040.

För våra yngsta kommuninvånare kommer en fortsatt upprustning av våra lekplatser och uppbyggnad av
cykelbanor att ske successivt under de närmaste åren.

Gislaveds kommun har en låg olycksstatistik för oskyddade trafikanter. Det är viktigt att det arbetet får
fortsätta och resultera i ytterligare investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder.

Tekniska nämnden har from 2017-01-01 tagit över ansvaret angående kommunens exploateringsmark. I
uppdraget ska vi hantera samhällets utbyggnad av bostads- och industritomter samt utveckla kommunens
reservmarken på ett kostnadseffektivt sätt.

VA-verksamheten kommer under de närmaste åren att arbeta med framtagande av VA-plan (både inom
och utom verksamhetsområden) och saneringsplan (förnyelse av uttjänta ledningar). Under utblicken har
man beslutat att öka förnyelse takten till

Kraven på våra vatten- och avloppsreningsverk kommer att bli större och problemet med slam måste
också lösas på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt.

Viktigt att Vi arbetar med vattentillgång vid torka och hantera dagvattenfrågan vid skyfall.

Arbeten med återställning och avslutande täckning av Mossarptippen kommer att ta en hel del resurser i
anspråk. Förhoppningsvis ska den av länsstyrelsen godkända avslutningsplanen kunna genomföras under
planerad tid och finansieras med de medel som avsatts för ändamålet.

Alla gamla nedlagda avfallsdeponier, 32stycken, som finns inom kommunen undersöks om det finns
föroreningar som behöver åtgärdas. Några kommer sannolikt att kräva extra täckning. Vissa kanske till
och med måste saneras, vilket i så fall kommer att medföra en hel del kostnader då inga statsbidrag utgår
för sanering av gamla kommunala deponier.



Arbetet med att se över kommunalförbund med Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo pågår. Beslut angående
fortsatt arbete antas under 2017.

Det är viktigt för framtiden att Gislaveds kommun är en attraktiv arbetsgivare och erbjuder attraktiva
miljöer och mötesplatser så att vi även fram ledes kan locka kompetent arbetskraft till jobb och boende i
Gislaved.



Bygg- och miljönämnden

Driftredovisning

Programområden inom nämnden

Uppgift

Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar planläggning, bygglov,
bygganmälan, alkoholtillstånd samt bostadsanpassning med stöd av plan- och bygglagen, alkohollagen
samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Nämnden är även kommunens myndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor och livsmedel med stöd av bl.a.
miljöbalken och livsmedelslagen.

Vidare ansvarar nämnden för framtagning av grundläggande kartor och geografiska databaser (GIS) och
svarar för den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Om man sammanfattar nämndens huvuduppdrag så är det att främja en hållbar utveckling så att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö och hälsa.

Måluppfyllelse
Bygg-och miljönämnden har kommunens myndighets- och serviceansvar för de uppgifter som faller inom
Plan- och bygglagen, miljö- och hälsoskyddslagstiftningen, livsmedelslagstiftningen,

Andel av kommunens driftbudget

Namn Parti

Ordförande Niclas Palmgren M

Förvaltningschef Susanne Norberg

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 22 720 23 554 23 107 447

./, intäkter -11 862 -12 083 -12 683 600

Nettokostnader 10 858 11 471 10 424 1 047

Nettoinvesteringar 925 433 422 11

(nettokostnader) tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016

Nämnd 503 542 484 58

Administration 3 780 3 580 3 838 -258

Bygg- och planenheten 1 086 846 206 640

Kart- och mätenheten 853 1 092 585 507

Miljöenheten 2 374 2 784 2 294 490

Bostadsanpassning 2 262 2 627 3 017 -390

Totalt 10 858 11 471 10 424 1 047



smittskyddslagstiftningen och alkohollagen. Därutöver ansvarar nämnden för kontroll av försäljning av
receptfria läkemedel.

För att bidra till att nå kommunens vision arbetar bygg- och miljönämnden långsiktigt med sin
verksamhet. Inom samtliga verksamhetsområden pågår det förbättringsarbete i syfte att öka
servicegraden och informationen.

Det största enskilda projektet är avloppsinventeringen som omfattar hela kommunen.

Målet är att Gislaveds kommun ska vara ett hållbart samhälle med god miljö och god bebyggd miljö.

Verksamheten har genomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot uppfyllelse av de
konkretiserade målen. Uppsatta mål för 2016 kan därför delvis anses vara uppfyllda. Bokslutet visar en
god måluppfyllelse och att verksamheten har genomförts inom de ekonomiska ramarna. Bygg- och
miljönämnden anser sig därför uppfylla kravet på en god ekonomisk hushållning

Ekonomiskt resultat
Bokslutet visar ett positivt resultat på 1 047 tkr.

Ökade intäkter med 600 tkr samt att personalkostnadernas utfall blev 1 665 tkr lägre än budgeterat,
bidrar till att nämndens överskott. Vakanser i samband med barnledigheter och vakanser vid längre
sjukskrivningar är förklaringen till de lägre personalkostnaderna. Ett underskott på kontot för
bostadsanpassningsbidrag, - 390 tkr minskar nämndens överskott. Ett underskott på kontot
material/tjänster balanserar också nämndens överskott, de ökade kostnaderna på kontot är till
övervägande del kostnader för personal som inte är anställda i kommunen.

Investeringarna under 2016 är utnyttjade, nämnden har satsat på en uppdatering av
ärendehanteringssystemet för att underlätta digital ärendehantering.

Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med en god ekonomisk hushållning.

Investeringsredovisning
Investeringarna under 2016 är utnyttjade för att täcka en uppdatering av ärendehanteringssystemet för
att möjliggöra en digital ärendehantering.

Personal
Åtgärder för att förbättra de synpunkter som fanns i den föregående medarbetarenkäten har gjorts även
under detta året, främst har målen förtydligats genom en tydligare tillsyns- och verksamhetsplan.

Förvaltningen har under året satsat på kompetensutveckling. Detta är något som syns i den kartläggning
som gjorts över utbildningskostnader. Förvaltningen har valt att prioritera webbaserade utbildningar, där
så har varit möjligt, dels för att få så tids- och kostnadseffektiva utbildningar som möjligt dels för att det
varit bra ur ett miljöperspektiv. Även personalmöten har använts för kompetensutveckling. Samtlig
personal har vid något tillfälle under året tagit del av planerad kompetensutveckling.

Personalpolitiska mål

Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och män arbetar utifrån deras
anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid.
Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 60 dagar eller mer.

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,1 3,1 7,1 7,0

Långtidsfrånvaro
Andel långtidssjuka av
total sjukfrånvaro

19,8 0 52,7 68,5



Förvaltningen har säkerställt att 100% av personalen har haft utvecklingssamtal. Denna siffra är de som har svarat på enkäten.

Bygg- och miljöförvaltningen är en relativt liten förvaltning, och under 2015-2016 har två medarbetare
varit långtidssjukskrivna utan koppling till arbetsmiljön. Detta faktum gör att sjukfrånvaron är
missvisande.

Samtliga medarbetare på förvaltningen arbetar i den omfattning de önskar. Ett antal medarbetare har valt
att begära tjänstledigt på del av tjänst.

Miljö
Nämndens möjligheter att verka för en minskad miljöbelastning i samhället finns både i den rådgivning
och i den tillsyn nämnden bedriver.

En inte oväsentlig del av resurserna har under året tagits i anspråk för handläggningen av mark-
föroreningsfrågor i samband med detaljplanearbete.

Bygg- och miljöförvaltningen har som en uttalat mål att inventera enskilda avlopp i syfte att fler åtgärdar
bristfälliga avlopp. Detta för att minska den miljöbelastning som bristfälliga avlopp utgör.

Nämnden har en halvtidstjänst som energi- och klimatrådgivare och har genom denna möjlighet att
verka för en övergång till mer koldioxidneutral uppvärmning.

Bygg- och miljöförvaltningen väljer att i största möjligaste mån resa kollektivt inom kommunen, men
även regionalt och nationellt. Man väljer dessutom när så är möjligt webb-baserade utbildning för att
spara tid, pengar och miljö.

 

Intern kontroll
Internkontroll har genomförts enligt den beslutade internkontrollplanen för 2016. Inga avvikelser som
föranleder några åtgärder har påträffats. Kontrollområden har varit delegationsuppdrag, redovisning
delegationer, uträkning och debitering av mät - och kontrolluppdrag, nybyggnadskartor, planuppdrag
samt bygglovsavgifter samt efterlevnaden av personuppgiftlagen. Kontrollerna har skett genom stickprov
och avstämningar. Leverantörsfakturor och löneunderlag granskas kontinuerligt och det ekonomiska
utfallet av verksamheten följs upp varje månad. Samt att delårsbokslut upprättas per 31 mars och 31
augusti. I samband med delårsboksluten följs också den årliga planeringen upp för att säkerställa att
syftet med verksamheten bedrivs enligt uppställda mål.

Framtid
Den pågående samhällsomvandlingen medför en ökad mängd arbetsuppgifter och utmaningar, ställer allt

Medarbetar-
samtal

Andel anställda som
haft medarbetarsamtal

100 90 91,67 73 *

Heltid/deltid
Andel kvinnor som
arbetar heltid

76,19 76,19 86 90

Andel män som
arbetar heltid

91,67 90 100 100

Andel kvinnor som
arbetar 75-99%

4,76 4,76 9 5

Andel män som
arbetar 75-99%

0 0 0 0

Andel kvinnor som
arbetar mindre än 75%

19,5 5 5 5

Andel män som
arbetar mindre än
75 %

8,33 8,33 0 0



större krav på en effektiv administration, modern teknik. Gislaveds kommun är en kommun med ett
starkt näringsliv, vilket också medför ett utökat behov av service och tillsyn från myndigheten till
näringsidkare.

Gällande Plan- och bygglag (PBL) innebär ett ökat rättskydd för dem som söker bygglov samt förenklade
processer avseende den fysiska planeringen.

Det nya regelverket om bygglovsbefriade åtgärder medför en förändrad administration vid handläggning
av ärenden och ett ökat behov av modernisera och effektivisera handläggningsrutiner vid förvaltningen.

En viktig fråga för de kommande åren är kompetensförsörjningen till Bygg- och miljöförvaltningen.
Effektivare handläggning kräver moderna datoriserade metoder och digitalisering av handläggningen så
långt det är möjligt.

Bygg- och miljönämnden ska i sitt uppdrag ha god dialog med medborgarna och andra intressenter samt
ge bra service med hög tillgänglighet. En utmaning i framtiden är att visa att detta finns och utveckla
dialogen än mer.



Socialnämnden

Driftredovisning

Programområden inom nämnden

Uppgift
På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av vård,
omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har
det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, omsorgen om
funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka, hälso- och sjukvård, flyktingfrågor och
integration.

Socialnämnden har också uppgiften att leda och samordna de arbetsmarknadsåtgärder som ligger inom
nämndens ansvarsområde, samt att leda och samordna samverkan med andra nämnder i syfte att skapa
en helhetssyn i arbetsmarknadsfrågor.

Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och
utveckling av verksamheten.

Måluppfyllelse
Under 2016 har arbetet bedrivits med inriktning mot att uppfylla kommunfullmäktiges mål,
socialnämndens mål samt målen för de interna processerna. Ett antal mål har karaktären att gälla under
en längre period och för dessa är det på så vis även vid årets slut svårt att bedöma dem som helt
uppfyllda. Några av dessa mål kommer att finnas kvar för 2017. Utifrån rådande omständigheter anser
socialnämnden sig uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning.

Andel av kommunens driftbudget

Namn Parti

Ordförande
Maria Gullberg
Lorentsson

M

Förvaltningschef
Carina Helgesson-
Björk

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 698 036 742 792 764 588 -21 796
./, intäkter -135 941 -162 855 -181 346 18 491

Nettokostnader 562 095 579 937 583 242 -3 305

Nettoinvesteringar 3 153 6 313 2 834 3 479

(nettokostnader) tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016

Kansli- och utvecklingsenhet 16 016 27 826 17 411 10 415
Individ- och familjeomsorg 101 987 120 733 114 554 6 179
Vård och omsorg 319 355 305 540 309 974 -4 434
Funktionshinder och Stöd 124 737 125 838 141 303 -15 465

Totalt 562 095 579 937 583 242 -3 305



Ekonomiskt resultat
Resultatet för 2016 för socialnämndens samlade verksamheter är totalt -3 305 tkr vilket motsvara
mindre än 1 % avvikelse gentemot budget. Socialnämnden tog i budget 2016 beslut om anpassningar av
verksamheten på totalt 23,1 mnkr och med det som utgångspunkt får det ses som ett gott resultat. De
sammanfattande orsakerna till underskottet beror på anpassningar som inte gett helårseffekt, ökade
behov och kostnader för funktionshinderverksamheten samt enheter/områden med obalanser.

Socialnämnden har under året haft kostnader för flyktingmottagandet som inte kunnat återsökas från
migrationsverket. Det gäller kostnader för försörjningsstöd till flyktingar samt kostnader för drift av
evakueringsboendet Johan Orre. Totalt motsvarar det 3 312 tkr. Socialnämnden har i tidigare under året
aviserat att man avser att komma tillbaka i bokslutet med begäran om att få dessa kostnader täckta av de
statliga flyktingmedlen för 2016 vilket man nu kommer att göra.

Socialnämnden tog i budget 2016 också beslut om omfördelningar mellan de olika programområdena för
att möta de obalanser som sågs i 2015 års bokslut. Den omfördelning har till viss del fallit väl ut men
ytterligare omfördelning har gjorts i 2017 års budget. Under året har socialnämnden även tagit ett antal
andra beslut om åtgärder utifrån rådande ekonomiskt läge.

 Lokala riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning

 Ekonomiska uppföljningar varje månad; förutom januari, juni samt december

 Genomlysning av myndighetsutövning inom SOL och LSS

 Översyn av lokalanvändningen

 Omfördelningar mellan de olika programområdena i budget 2017

 Infört strikt anställningsprövning av alla tillsvidaretjänster, projektanställningar och längre vikariat

under 2016.

 Infört strikt prövning av inköp av material och tjänster samt totalstopp av bokningar av externa

kurser, konferenser och utbildningar under 2016.

 Genomföra en utredning av kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten i egen regi samt ta fram en

plan för att komma tillrätta med underskotten och nå ekonomisk balans 2017

Under året har insatser till personer med funktionsnedsättning som ansöker om insatser utifrån LSS (Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade) fortsatt att öka och med det kostnaderna för
verksamheten. Detta har hanterats med omfördelning och utökning av ram i budget 2017. En översyn
pågår gällande om en del av de ökade behoven delvis kan täckas med statliga medel från
migrationsverket men är ännu inte klarlagd.

Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott på 10 415 tkr. Den största delen av överskottet
handlar om de medel som var avsatta för att balansera anpassningskostnaderna inom programområde
vård och omsorg.

Individ- och familjeomsorgen har totalt ett överskott om 6 179 tkr. Vuxenstöd har ett överskott på
5 601 tkr. Överskottet beror på minskade placeringar i externa HVB-hem för vuxna, samt minskade
placeringar för vuxna i familjehem. En förändring av arbetssättet har varit en betydande faktor som gett
önskade effekter. Insatser till barn och familj visar däremot ett budgetunderskott på 3 269 tkr.
Underskottet beror på ökade placeringskostnader för barn och unga. Fler barn än tidigare har haft
behov av en placering och kostnaderna per plats har också ökat.

Försörjningsstödsverksamheten gällande flyktingar visar en negativ budgetavvikelse om 2 997 tkr. Detta
beror på att kostnaderna ökar för försörjningsstöd till flyktingar då etableringsersättningen upphört för
många nyanlända. Kostnaderna för övrigt försörjningsstöd har minskat och ger ett budgetöverskott vilket



innebär att försörjningsstödet totalt ger ett litet överskott.

Arbetsmarknadsorganisationen visar en totalt en positiv budgetavvikelse på 3904 tkr. Det beror på att
vakanser där vikarier inte har tillsatts, färre anställda i arbetsmarknadsanställningar, färre i offentligt
skyddade anställningar än budgeterat samt att tolkservice har genererat ett budgetöverskott om
2 285 tkr på grund av fler tolkade timmar.

Kostnaderna för mottagandet av ensamkommande barn visar, trots att man inte kunnat öppna
verksamhet i egen regi i den takt som planerats, så har verksamheten kunnat bedrivas inom ramen för
den ersättning som man fått från migrationsverket. Återkommande förändrade förutsättningar har under
året påverkat ekonomin och kommer påverka den ekonomiska utvecklingen framöver. Under året har
det varit många externa placeringar då planerade boenden inte startats som planerat. Att kommunens
egna boenden under året bedrivit verksamheten kostnadseffektivt och att många av barnen är
familjehemsplacerade i släktinghem är en annan faktor som påverkat resultatet.

Ersättningar från Migrationsverket angående ensamkommande barn har inte återsökts under året
gällande belagda platser och därför har uppbokningarna hanterats med försiktighet vid bokslutet. Detta
innebär att nämnden kan erhålla mer ersättning från staten än det som är uppbokat i bokslutet för 2016
vilket då kan komma behöva hanteras i budget 2017.

Vård- och omsorg redovisar ett negativt resultat på -4 435 tkr vilket är ett mindre underskott än
förväntat och visar att de beslutade anpassningarna kunnat genomföras något snabbare än planerat.
Totalt har 42 vårdbostäder avvecklats på Solbacka, Östergården och Lugnet. Helårseffekten på
anpassningen är beräknad till drygt 14 mnkr varav 10 mnkr beräknats som effekt 2016.

Hemtjänsten redovisar ett underskott om -5 082 tkr. Antalet utförda timmar har i snitt under året ökat
något och varit ca 270 timmar/dygn. En översyn av kostnadsutvecklingen är påbörjad och en plan för att
komma i ekonomisk balans 2017 ska tas fram.

Funktionshinder och stöd redovisar totalt ett budgetunderskott på -15 464 tkr. Gruppbostäder och
daglig verksamhet har ett litet budgetöverskott och är i ekonomisk balans. Korttidsverksamheten och
personlig assistans redovisas ett underskott med -7 488 tkr. Under 2015-2016 har det skett en stor
ökning av beslutade timmar, framförallt inom personligassistans. Korttidsinsatserna och insatser för
personer med omfattande behov har också ökat.

Bistånd och stöd redovisar ett underskott på -8 416 tkr. Underskottet beror på att antalet externa
placeringar har ökat, då behoven inte kunnat tillgodoses på annat sätt samt att fler hemtjänsttagare valt
privat utförare av hemtjänst. Kostnaderna för utskrivningsklara patienter ökade under en period i
samband med omställning vid minskning av antalet platser på vård- och omsorgsboende. Det har också
tillkommit nyapersonligassistans ärenden i privat LSS, externt boendestöd och daglig verksamhet vilket
medfört ökade kostnader. Trots att biståndshandläggarna arbetat hårt för att följa upp beslut och
omförhandla kostnader på köpta platser, så har budgeten för externa placeringar inte kunnat hållas.

  

Investeringsredovisning
Socialnämndens investeringar visar ett överskott på 3 479 tkr (budget 6 313 tkr). Av dessa utgörs 2 000
tkr av projekt med senare driftstart; nya lokaler för hemvården i Gislaved, Granatens korttidsboende
LSS. Resterande överskott utgörs av fördröjning av planerade IT-satsningar.



Personalpolitiska mål

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och män arbetar utifrån deras
anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid.
Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 60 dagar eller mer.

Resultat

Både den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron ökar vilket är allvarligt, även om ökningen inte
är specifik för socialförvaltningen utan en generell trend. I Gislaveds kommun är socialförvaltningen en av
de förvaltningar som har högst sjukfrånvaro, dock är sjukfrånvaron i jämförelse med andra kommuner
låg. Många av långtidssjukskrivningarna går inte att påverka då de inte är arbetsrelaterade.

Den totala sjukfrånvaron ökar vilket är i linje med kommunen i övrigt och i linje med utvecklingen på
övriga arbetsmarknaden. Sjukfrånvaron var 8,1% vilket kan ses som en tämligen hög siffra, och är en
ökning från föregående år. Ökningen jämfört med föregående år är 1,4 procentenheter.
Långtidssjukfrånvarons andel ökar marginellt från föregående år, men ligger ändå klart under snittet
under åren 2013-2014.

Andelen som haft utvecklingssamtal har ökat med 6,5 procentenheter till 81,52 procent vilket är positivt
men det är en bit kvar till målet på 91 procent.

Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat med 9 procentenheter vilket innebär att 49 procent av
kvinnorna i verksamheten arbetar heltid.

Analys och slutsatser

Ökningen av sjukfrånvaron är i linje med ökningar inom hela arbetsmarknaden, men kan också delvis
tänkas bero på personalanpassningar kopplat till omstrukturering inom vård och omsorg, vilket medfört
en ökad arbetsbelastning på många arbetsplatser under 2016. Svårigheter att hitta vikarier pga rådande
arbetsmarknadsläge kan också medföra att stressen i arbetet ökar. Långtidssjukfrånvarons andel jämfört
med 2015 har ökat marginellt, men är ändå klart lägre än den var under åren 2013 och 2014.

Andelen som uppger att de haft medarbetarsamtal har ökat sedan 2015. Det kan även förmodas att en
ökad total personalomsättning gjort att många medarbetare börjat sina anställningar efter den period på
året då medarbetarsamtal hålls vilket kan vara en av orsakerna till att målet inte uppnåtts.

Socialförvaltningen har under året medverkat och finaniserat uppstarten och planeringen av införandet av
en kommungemensam bemanningsenhet. Verksamheten har startat i januari 2017.

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016
Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 5,8 % 6,2 % 6,7 % 8,1 %

Långtidsfrånvaro
Andel långtidssjuka av
total sjukfrånvaro

55,9 % 57,3 % 48 % 50,3 %

Medarbetar-
samtal

Andel anställda som
haft medarbetarsamtal

91 % 75,1 % 81,52 %

Heltid/deltid
Andel kvinnor som
arbetar heltid

31,2 % 35 % 40,6 % 49 %

Andel män som
arbetar heltid

65 % 58,8 % 66,7 % 76 %

Andel kvinnor som
arbetar 75-99%

46,2 % 45,1 % 41 % 37 %

Andel män som
arbetar 75-99%

20 % 22,1 % 19 % 14 %

Andel kvinnor som
arbetar mindre än 75
%

22,5 % 20 18,4 % 14 %

Andel män som
arbetar mindre än
75 %

15 % 19,1 % 14,3 % 10 %



I socialförvaltningen gäller valfri sysselsättningsgrad. Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat med
cirka 9 procentenheter och därmed jobbar nära hälften av alla kvinnor heltid, vilket är glädjande. Även
andelen män som arbetar heltid har ökat. Sysselsättningsgraderna för både män och kvinnor har
generellt ökat. Sammantaget kan förmodligen stora delar av ökningarna antas vara relaterade till
heltidsprojektet, och är glädjande ur ett jämställdhetsperspektiv.
 

Miljö
Fastighetsnära insamling är införd och upplevs fungera bra i de flesta av förvaltningens verksamheter. Vad
gäller inköp av ekologiska livsmedel ligger kvar på samma nivå som 2015, 32 procent. För sju av åtta
tillagningskök utgör andelen ekologiska livsmedelsinköp mer än 30 procent. Förvaltningen arbetar på
många sätt för att minska resandet i bil och miljöombud finns på samtliga enheter/områden.

Intern kontroll
Förvaltningens interna kontrollarbete bygger på en process bestående av riskanalyser, framtagande av
intern kontrollplan, planering och utförande av kontroll och rapportering. 2016 års kontrollplan
innefattar fyra kontrollmoment inom områdena kärnverksamhet, administration samt IT och
verksamhetssystem. Kontrollmomentet under IT och verksamhetssystem bedöms helt uppnått då
behörighetskontroll för Magna Cura har genomförts två gånger under året. Inom området administration
finns kontrollmoment om ny postrutin och utsedda registratorer på enheter/verksamheter/områden,
detta kontrollmoment är uppnått. Kopplat till området kärnverksamhet finns kontrollmoment om
rutiner för kontroll att genomförandeplaner upprättas och hålls uppdaterade. Även detta
kontrollmoment är uppnått då samtliga enheter har rutiner för att säkerställa att genomförandeplaner
finns och är uppdaterade. I arbetet med interna samverkansrutiner, som är ytterligare ett
kontrollmoment kopplat till området kärnverksamhet, har det uppmärksammats behov av ytterligare
samverkansrutiner. Arbetet med dessa pågår.
 

Framtid
Socialnämnden ser både möjligheter och svårigheter i gjorda prioriteringar och omfördelningar av
befintlig verksamhet för 2017 och utblicksperioden. I likhet med föregående år bygger också 2017 års
verksamhet på interna omfördelning av resurser och prioriteringar, vilka behöver omhändertas i det
kommande mål- och budgetarbetet för 2018 och framåt.

För att klara verksamheten inom de ekonomiska ramar som finns i utblicken 2018 och framåt, bedömer
socialnämnden att det kommer krävas avvägningar och prioriteringar mellan olika verksamhetsområden
och verksamhetens innehåll och omfattning.

Socialnämnden har inför 2017 tagit beslut om omfördelningar mellan de olika programområdena för att
möta de tidigare obalanserna. Samtliga programområden bedöms ha bättre förutsättningar att nå
uppsatta ekonomiska och verksamhetsmässiga mål 2017-2018. Socialnämnden har dock en fortsatt oro
för utvecklingen avseende insatser till personer med funktionsnedsättning, utvecklingen av
försörjningsstöd kopplat till utträde ur etableringen samt långsiktigt ökade kostnader kopplat till
befolkningsutvecklingen med allt fler äldre.

För att möta invånarnas behov framöver utan alltför stora kostnadsökningar finns det ett antal områden
som man behöver fokusera på framöver.

Det är viktigt att fördjupa arbetet med att stärka invånarnas möjlighet att, oavsett ålder eller andra
begränsade faktorer, leva ett självständigt liv med makt och inflytande över sitt eget liv. Detta görs
genom att fortsätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och hållbart samhälle tillsammans
med alla andra aktörer, vare sig de är offentliga, privata eller frivilliga.

Den avancerade sjukvården utförs idag allt mer utanför sjukhusen. Denna utveckling kommer att
fortsätta även framöver och detta kommer att leda till en successiv förskjutning av ansvaret från den



landstingskommunala sfären till den primärkommunala. Forskning visar att denna utveckling är positiv
utifrån ett invånarperspektiv då man tillfrisknar snabbare och bibehåller sin självständighet i större
utsträckning. För den kommunala sektorn innebär denna förskjutning behov av en mer specialiserad
kompetens samt behov av ökade resurser för denna verksamhet. Välfärdsteknologi kan användas på
olika sätt, bl.a. i medicinskt syfte och för att underlätta vardagen och bidra till självständigare liv.
Tekniken kan bl.a. förenkla kommunikationen mellan personal och med brukare. Tillsyner och
bedömningar kan göras på annat sätt än via fysiska besök och läkemedel kan hanteras med tekniska
lösningar o.s.v. Med införande av ny teknik och nya tjänster kan verksamheten delvis effektiviseras,
samtidigt som säkerheten kan ökas t.ex. med digitala larm. Ytterst blir tekniken ett sätt för
verksamheten att kunna möta ökat antal äldre. Under utblicksperioden måste det finnas med medel för
utvecklingen av e-hälsa, särskilt med inriktning på e-hemtjänst. Det måste också finnas medel för att
bygga ut bredband och fibernät så att kommuninvånarna kan få del av nya tjänster.

Gislaveds kommun har under de senaste åren tagit emot många flyktingar och nyanlända. Den stora
utmaningen är att kunna integrera de nyanlända så snabbt som möjligt in i samhället, så att de får ett
arbete och därmed också blir självförsörjande. Arbetslöshetsstatistiken visar att det finns många lediga
jobb, men att det fortfarande är många som är utan arbete. Man kan konstatera att de som har utländsk
bakgrund i högre grad är arbetslösa än personer som är födda i Sverige. Det är samtidigt svårt för
företagen att rekrytera kvalificerad personal. Det är viktigt att arbeta aktivt med bostadsfrågan så att
befolkningen ökar och företagen får personal till sina lediga jobb och väljer att vara kvar i kommunen.

Att kunna rekrytera och bibehålla medarbetare och chefer med rätt kompetens är en viktig
framgångfaktor för alla verksamheter. Redan idag finns svårigheter att rekrytera medarbetare till
socialförvaltningens olika verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmaste åren och samtidigt
kommer antalet pensionsavgångar öka. Detta sammantaget innebär att behovet av nyrekrytering
kommer fortsätta att vara stort. Det är viktigt att intensifiera arbetet med projektet Attraktiv
arbetsgivare, men också noggrant följa, analysera och planera kompetensförsörjningen framöver.



Fritidsnämnden

Driftredovisning

Programområden inom nämnden

Uppgift
Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånarna goda förutsättningar för en positiv och
meningsfylld fritid. Samhällsutvecklingen har medfört att många former av fysisk aktivitet har förskjutits
från vardagen till fritiden. Fysisk aktivitet är ofta hänvisad till särskilda tidpunkter, särskilda lokaler,
speciellt arrangerade platser eller naturområden. Fritidsnämnden är i detta sammanhang mycket viktig.
För att säkerställa ett brett utbud av aktiviteter tillhandahåller fritidsnämnden anläggningar samt ger
bidrag till föreningar och organisationer. Insatserna är viktiga för att främja en god folkhälsa i
befolkningen.

Fritidsutbudet bidrar också till en positiv bild av Gislaveds kommun och gör kommunen attraktiv att
verka och bo i. En viktig aspekt är att kunna erbjuda både barn och vuxna ett bra fritidsutbud i
närområdet. Spontanidrottandet har generellt länge minskat, men en ökning har nu skett. Detta är något
som fritidsnämnden har tagit fasta på och under ett par år tillbaka anlagt olika typer av
när/spontanidrottsplatser runt om i kommunen. Senaste tillskottet är ett utegym och hinderbana i
området Gisle. Fritidsnämnden arbetar också med att göra naturen mer attraktiv för alla människor att
vistas i. Detta görs genom att skapa förutsättningar för motionsspår, vandringsleder och kanotleden
Nissan.

Genom fritiden marknadsförs kommunen på ett positivt sätt och detta stödjs av fritidsnämnden.
Föreningars olika arrangemang i form av läger/cuper/tävlingar lockar årligen hit flera besökare.

Andel av kommunens driftbudget

Namn Parti

Ordförande Tommy Stensson S

Förvaltningschef Anna Gamlén

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 48 244 48 961 45 765 3 196

./, intäkter -12 577 -11 589 -11 288 -301

Nettokostnader 35 667 37 372 34 477 2 895

Nettoinvesteringar 4 715 2 789 2 109 680

(nettokostnader) tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016

Nämnd 426 399 324 75
Fritidsverksamhet 27 985 27 208 24 937 2 271
Föreningsstöd 7 256 9 765 9 216 549

Totalt 35 667 37 372 34 477 2 895



Måluppfyllelse
De uppställda målen för fritidsnämnden handlar mycket om att skapa förutsättningar och möjligheter för
en meningsfylld fritid i form av fysiska aktiviteter och rekreation samt ett rikt föreningsliv.
Fritidsnämnden prioriterar målgruppen barn och ungdomar och det genomsyrar verksamheterna. Det
sker bland annat genom sammanställning av aktiviteter till lovprogram för skollovslediga barn- och
ungdomar och utgör en förutsättning för föreningsbidrag.

Under 2016 har fritidsnämnden hanterat en stor simhallsförändring. Kontinuerliga dialoger har hållits
mellan fritidsförvaltningen och föreningsliv samt mellan fritidsförvaltningen och andra berörda
förvaltningar. Detta för att hantera konsekvenser på simhallsverksamheten och ombyggnation till annan
verksamhet i fd simlokaler. Vad gäller konsekvenser kring den nya simhallsverksamheten har samarbetet
med barn- och utbildningsförvaltningen bidragit till en god grund för fortsatt simundervisning och
möjlighet till hög måluppfyllelse av simkunnighet. Simkunnighetsmålen har inte uppnåtts under 2016. En
orsak är att definitionen av simkunnighet är för högt ställd då undervisningen numera äger rum för
elever i årskurs 1 samt att flera barn saknar förutsättningar i form av vattenvana.

Vad gäller ombyggnation till annan verksamhet i fd simlokal i Smålandsstenars sim- och sporthall har
förutsättningarna ändrats under året. Arbete fortgår för en nybyggnation av en sporthall i anslutning till
befintlig anläggning.

Fritidsnämnden har under 2016 och inom ramen för ett rikt fritidsutbud kompletterat anläggningar med
en handikappsramp vid ett kommunalt friluftsbad samt ett utegym & hinderbana vid området Gisle. Båda
investeringarna har fått positiva vitsord från allmänheten och har redan visat sig välbesökta. Vad gäller
fritidsnämndens mål om att påbörja arbetet med underlag för en utredning kring en ny bad- och
sportanläggning tog arbetet fart i slutet av 2016 med planering av en medborgardialog.

Fritidsnämndens uppfattning är att verksamheten under 2016 har genomförts på sådant sätt att
betydande steg har tagits mot måluppfyllelse. De uppställda målen för 2016 kan därför anses, mer eller
mindre, vara uppfyllda. Bokslutet visar en god måluppfyllelse och att verksamheten har genomförts inom
de ekonomiska ramarna. Fritidsnämnden anser sig därför uppfylla kravet på en god ekonomisk
hushållning.

Ekonomiskt resultat
2016 års ekonomiska resultat blev ett överskott på 2 895 tkr för fritidsnämnden. Budget för 2016
planerades med en stor förändring i pipeline samt en lägre budget än tidigare år. Utfallet visar också en
lägre nettokostnad än 2015. Skillnaden beror på den simhallsförändring som fritidsnämnden har hanterat
mellan 2015 och 2016. Under året har också nya verksamheter tillkommit för fritidsnämnden i form av
drift av bowlinganläggning och stuguthyrning i Gisle. Konsekvenserna från förändringen samt de
nytillkomna verksamheterna har inneburit flera nya arbetsprocesser inom nämndens
verksamhetsområden som inte har satt sig än.

Det finns flera större avvikelser från budgetramarna som föranlett resultatet för 2016. Verksamheterna i
Anderstorps sim- och sporthall fick under början av året en annan utgång än ursprungsbeslutet.
Simhallen stängdes i kommunal regi ett antal månader senare än planerat och Hälsolyftet lämnades över i
föreningsdrift. Dessa båda förändringar syns i utfallet.

I beslut om simhallsförändring fanns också ambition om nya verksamheter i de fd simhallslokalerna med.
Dessa kräver ombyggnationer. Planer kring nybyggnation av sporthall i anslutning till Smålandsstenars
sim- och sporthall är i gång. Det har hittills inte inneburit några högre hyreskostnader för
fritidsnämnden.

Fritidsnämndens kostnader för personal visar ett överskott för 2016. Förklaringen är främst att
fritidsnämnden sent på året erhöll en del av kommunens statliga bidrag för integrationsarbete för att
underlätta för nyanländas möjlighet till simkunnighet samt träning för alla på Hälsolyftet i Smålandsstenar.



Dessa projekt fortgår under 2017 och personalkostnader för projektanställning kommer således först
belasta 2017 års budget.

Fritidsnämndens programområde "föreningsbidrag" innehåller en rad olika bidrag. Vissa bidrag såsom
drift- och lokalbidrag bygger på föreningarnas aktivitetsgrad. Fritidsnämndens normer för kommunala
bidrag anger en trappa där bidraget reduceras i förhållande till deltagaraktiviteter. Häri finns ett
överskott. Även bidraget för trafikpolicy och ledarutbildningsbidrag har inte använts fullt ut.

En annan orsak till fritidsnämndens överskott är lägre kapitalkostnader. Bland fritidsnämndens större
investeringar för 2016 kan nämnas handikappsramp på fríluftsbadet Kyrksjön, Bårarayd som invigdes i
början av sommaren. En ny när/spontanidrottsplats i form av utegym & hinderbana i området Gisle
anlades under senhösten. Arbetet med att successivt byta ut armaturerna på kommunens elljusspår har
fortsatt. Under året har byte ägt rum på motionsspåren i Gislaved och Broaryd. Vad gäller investering av
bassängtäckning till Hörsjöbadet och administrativt system genomfördes dessa inte under 2016.

  

Investeringsredovisning
Fritidsnämndens investeringar redovisar ett överskott på 680 tkr.

Investeringen av en handikappsramp på fríluftsbadet Kyrksjön, Bårarayd invigdes i början av sommaren
och fick stor positiv uppmärksamhet.

En ny när/spontanidrottsplats i form av utegym & hinderbana i området Gisle anlades under senhösten.
Valet och typ av redskap för utegym & hinderbana grundades av en praktikant på fritidsförvaltningen som
genom en undersökning hos unga tjejer på Gislaveds gymnasium fick en fingervisning om vad man önskar
sig. Fritidsförvaltningen har fått positiv respons för att unga fick vara med och bestämma i projektet.

Arbetet med att successivt byta ut armaturerna på kommunens elljusspår har fortsatt. Under året har
byte ägt rum på motionsspåren i Gislaved och Broaryd.

Vad gäller investering av bassängtäckning till Hörsjöbadet och administrativt system genomfördes dessa
inte under 2016.

Personal
Antalet anställda vid fritidsförvaltningen var vid utgången av 2016 32 tillsvidare anställda, fördelat på 12
män och 20 kvinnor. Förvaltningen lämnar ett år med en stor personalomsättning och omorganisation
bakom sig. Både förvaltningschef och anläggningschef har tjänstgjort sina första helår och successivt
kommit in i rutinerna.

Under 2016 har förvaltningen arbetat mycket med konsekvenser av simhallsförändringen. Året inleddes
med övertalighet som den största konsekvensen. Därefter har förändringen påverkat hela förvaltningen
och medfört nya konstellationer i alla förvaltningens arbetsgrupper. Under året fick fritidsnämnden också
ansvar för två nya verksamheter, bowling och stuguthyrning i Gisle, och därmed två nya medarbetare.
Under året har förvaltningen också hanterat två långtidssjukskrivningar.

Under 2016 har förvaltningen satsat på utbildningar, främst i servicegruppen för att säkra kompetens då
medarbetare med lång erfarenhet erbjöds förtida uttag till förmån för yngre och övertaliga medarbetare.
En rad insatser kring den psykosociala arbetsmiljön har också gjorts.

 

Personalpolitiska mål

Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och män arbetar utifrån deras
anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid.
Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 60 dagar eller mer.



Den totala sjukfrånvaron för fritidsförvaltningens personal har ökat med 0,2 procentenheter sedan 2015,
men mellan 2013 och 2016 års utfall skiljer det flera procentenheter i positiv riktning. Under 2016 har
förvaltningen dessutom genomgått en stor verksamhetsförändring. Parallellt har förvaltningen aktivt
jobbat med förbättring av den psykosociala arbetsmiljön.

Andelen långtidssjuka av total sjukfrånvaro har ökat något från föregående år men utgör en av de lägsta
nivå mellan åren 2013-2016. Den huvudsakliga orsaken till resultatet antas beror på det faktum att ett
par medarbetare har varit långtidssjukskrivna under året.

Andelen anställda som har haft medarbetarsamtal är en missvisande siffra som hänvisar till en
undersökning där det inte finns garanti att alla svarar. I årets utfall har 22 av förvaltningens 32 anställda
svarat.

Andelen kvinnor som arbetar heltid har successivt ökat under perioden 2013-2016. Andelen män som
arbetar heltid håller sig på en motsvarande nivå. Man ska beakta att en enskild individ i förvaltningen
medför stor skillnad på resultatet. Utfallet är sammantaget bra utifrån kommunens arbetsgivarpolitik.

Under 2016 har förvaltningen haft en välfungerande samverkan med facket på områdesnivå, där
områdeschef och fackliga representanter från förvaltningens arbetsplatser medverkar. Skyddsronder har
utförts två gånger under 2016 och åtgärder har vidtagits utifrån det som har framkommit.

Miljö

Fritidsnämndens miljöarbete har under 2016 fortsatt haft sin inriktning på energieffektivisering. Arbetet
sker i samarbete med fastighetskontoret och föreningslivet för att tillse att anläggningar drivs på
energisnålt sätt. Dessutom råder en strävan efter mer energieffektiv belysning genom t.ex. installation av
rörelsesensorer, dimringsfunktioner och LED belysning.
Under året har förvaltningen fortsatt arbetet utifrån handlingsplan för att byta ut armaturer successivt på
elljusspåren. Utbyte av kvicksilverlampor är av högsta prioritet, därefter utbyte av

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 5,1 % 4,2 % 2,7 % 2,9 %

Långtidsfrånvaro
Andel långtidssjuka av
total sjukfrånvaro

72,5 % 69,8 % 45,9 % 48,1 %

Medarbetar-
samtal

Andel anställda som
haft medarbetarsamtal

100 % 90 %

Heltid/deltid
Andel kvinnor som
arbetar heltid

55,5 % 68,1 % 71,42 % 75 %

Andel män som
arbetar heltid

77,78 % 77,78 % 78,57 % 75 %

Andel kvinnor som
arbetar 75-99%

5 % 4,55 % 4,76 % 5 %

Andel män som
arbetar 75-99%

5,5 % 5,56 % 0 % 0 %

Andel kvinnor som
arbetar mindre än
75%

35 % 27,27 % 23,8 % 20 %

Andel män som
arbetar mindre än
75 %

16,6 % 16,6 % 21,42 % 25 %



högtrycksnatriumlampor.
Under 2016 har kommunen inlett ett kemikaliearbete med samverkan på förvaltningsövergripande nivå.
Arbetet ska utmynna i en kemikaliestrategi för Gislaveds kommun. I ett första skede har
fritidsförvaltningen gjort inventering av samtliga kemikalier som används i verksamheterna samt
badleksaker och gymnastikredskap som finns i verksamheterna och som kan innehålla gifter.
Fritidsnämndens generella strategiska miljöarbete har under 2016 avhandlats kontinuerligt på ett
systematiserat och strukturerat sätt av anläggningschef. Det har även gjorts en revidering av
förvaltningens egenkotrollplan. Enligt riktlinjer från nationella och lokala mål samt strategier gällande
energi- och klimatarbete så kommer fritidsnämnden på sikt se över möjligheten att konvertera
användandet av olja till

Intern kontroll
Internkontroll är en förutsättning för tillförlitlig verksamhet och ett syfte är att förebygga och hantera
risker. Under 2016 har fritidsförvaltningen arbetat med två internkontrollsområden. Det har handlat om
vattenrening för att skapa tydlighet, ordning och reda i syfte att säkerställa en god vattenkvalitet. Det har
också handlat om förebyggande av stölder i fritidsnämndens anläggningar inom ramen för attraktiv och
trygg anläggning. Internkontrollen visar att när problem inom områdena har observerats har åtgärder
gjorts.

Vattenrening: Rutiner har säkerställts bland medarbetarna. Det handlar dels om ansvarsfördelning för att
dagliga vattenprover tas samt ansvarsfördelning så att stickprover initieras och tas. Även rutiner för
riskbedömningar har tagits fram efter internkontrollen. En del av detta är riskbedömning utifrån
badgästens synvinkel. Här har interkontrollen initierat rutiner för tillbudsrapportering. Interkontrollen
har också medfört förbättringar kring uppföljning av rapporter och avvikelser. För att öka förståelse
kring värdet av god vattenrening har alla berörda medarbetare inom förvaltningen genomgått en
grundläggande utbildning i vattenrening under 2016. Förvaltningen planerar för en fördjupad
utbildningsinsats för ett par medarbetare inom området.

Förebyggande av stölder: Vid identifiering av nuläge kunde förvaltningen konstatera att antalet stölder är
få. Interkontrollen har således tittat på förutsättningarna för att motverka generella risker.
Internkontrollen konstaterar att förvaltningen har goda förutsättningar med bland annat hänglåssystem i
Gislebadets omklädningsrum och att hänglås finns att köpa i receptionen, mindre värdeskåp för mobil
och plånböcker i Gisle Sportcenterns entré samt på Hörsjöbadet. Internkontrollen har initierat att fler
mindre värdeskåp har satts upp i olika anläggningar. Inom ramen för förebyggande av stölder har också
information lyfts fram. Förvaltningen lägger stor vikt att informera besökare hur de säkrast förvarar sina
ägodelar. Interkontrollen har initierat att skyltar om ansvar har satts upp i olika anläggningar. Inom
ramen för internkontrollsområdet har också rutiner säkerställts för att hantera eventuella stölder.

 

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

Fritidsnämndens verksamhetsområden bidrar till attraktiva livsmiljöer där människor vill bo, vistas och
verka. Detta medför att fritidsverksamheter och anläggningar ska vara efterfrågade och välskötta. I
kommunen finns ganska god tillgång på olika typer av idrottsanläggningar, men behovet av
underhållsinsatser är stort. Under 2016 fick fritidsnämnden erfara att idrottsanläggningar, enligt
kommunens invånare, är viktiga att bestå samt väcker engagemang för förnyelse. Fritidsnämnden har ett
stort ansvar för att utveckla arbetet med att ta fram underlag för en ny bad- och sportanläggning i
kommunen.

Fritidsnämnden har en framtida utmaning att finna ett attraktivt fritidsutbud som attraherar stillasittande



ungdomar och uppmuntrar ungdomar i allmänhet och tjejer i synnerhet att stanna kvar inom
föreningslivet. För den skull ska anläggningar vara ändamålsenliga, upplevas trygga samt lätta att ta sig till.
Satsningen på spontanidrottsplatser ska fortsätta. En aktuell idé är att etablera utomhusgym och
"hinderbanor" på strategiska platser.

Attraktivitet handlar också om att möjliggöra och skapa förutsättningar för läger, cuper, elitmatcher och
ungdomsturneringar av olika slag. Dessa evenemang ger inte bara kommuninvånare positiva upplevelser
utan attraherar också många turister och ger positivt bidrag för näringslivet.

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

Ideella föreningar har en viktig position i vårt samhälle eftersom de bidrar med positiv utveckling för
såväl samhälle som individ. Generellt finns en bild av att föreningsengagemanget minskar och
föreningarna har svårt att rekrytera nya krafter. Många föreningar i Gislaveds kommun har bekymmer
att rekrytera barn och ungdomar till sina verksamheter. I flera föreningar är invandrarungdomar dåligt
representerade. Integration med stöd av föreningslivet är ett område som fritidsnämnden och
föreningslivet behöver ta gemensamt krafttag kring. Föreningslivet med sin stora varians kan underlätta
den nyanländas sociala etablering i kommunen. Nyanländas erfarenhet av föreningsliv kan dock variera
samtidigt som föreningar kanske inte har en vana att ta emot nyanlända till sin förening.

Ett annat generellt problem för föreningslivet är bristen på ledare och styrelsefunktionärer.
Fritidsnämnden har i dag vetskap om att flera av kommunens största föreningar leds utan ordförande.
Fritidsförvaltningen behöver fortsätta att aktivt samarbeta med SISU och Smålandsidrotten med flera för
att hitta olika uppslag och idéer för att stötta föreningslivets ideella grunder.

Det är sammantaget väsentligt att ha ett fortsatt starkt ekonomiskt stöd till föreningslivet så att
föreningarna kan utvecklas och hållas levande.



Barn- och utbildningsnämnden

Driftredovisning

Programområden inom nämnden

Uppgift
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn, ungdom
och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna, undervisning i svenska för invandrare, och regleras i Skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar
även för tillämpliga delar i motsvarande fristående verksamheter.

Uppgifter som regleras i Skollagen 29 kap. § 9 gällande "Information om icke skolpliktiga ungdomar" har
överförts från nämndens ansvarsområde till socialnämnden.

Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, uppdragsutbildning inom gymnasieskolan
samt eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående högskolekurser samt

Andel av kommunens driftbudget

Namn Parti

Ordförande Bo Kärreskog S

Förvaltningschef Mats Spånberg

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 819 535 833 593 873 065 -39 472

./, intäkter -95 788 -80 792 -136 701 55 909

Nettokostnader 723 747 752 801 736 364 16 437

Nettoinvesteringar 9 794 16 812 15 347 1 465

(nettokostnader) tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016

Förskola, pedagogisk omsorg,
fritidshem, förskoleklass

208 481 216 345 216 089 256

Grundskola 300 738 306 914 303 034 3 880

Grundsärskola 11 814 12 546 12 087 459

Fritidsgårdar 2 493 2 905 2 583 322

Gymnasieskola 130 870 130 859 129 263 1 596

Gymnasiesärskola 3 899 5 181 4 042 1 139

Vuxenutbildning 12 701 14 855 9 245 5 610

Högskolan på hemmaplan 788 952 963 -11

Musikskolan 13 719 14 878 14 407 471

Nämnd och administration 10 507 10 957 11 044 -87

Gemensamma verksamheter 27 737 36 409 33 607 2 802

Totalt 723 747 752 801 736 364 16 437



därutöver uppdragsutbildning och liknande verksamhet för den kommunala organisationens behov.

Nämnden ansvarar vidare för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare (2010:197).

Personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten ingår
också i nämndens ansvarsområde.

Måluppfyllelse
Övergripande uppdrag och verksamhetsbeskrivning

 Ökad måluppfyllelse är det övergripande långsiktiga målet.
 Den pedagogiska verksamhetens kvalitet och utveckling säkerställs genom att verksamheterna

systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar utbildningen, från central nivå
ner på enhetsnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras.

 Grundläggande demokratiska principer och förhållningssätt säkerställs i en aktiv plan för
likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling.

 Verksamheterna präglas av en utvecklande och inkluderande lärmiljö, där varje skolform utgör
en viktig del i det livslånga lärandet.

Måluppfyllelsen varierar inom nämndens verksamheter.

Andelen elever i årskurs 1 som bedöms klara avstämning A i Nya Språket lyfter! motsvarar 92,8 %.

I årskurs 6 är andelen elever med minst betyg E i svenska, engelska och matematik 85,5-91,5 % medan

resultaten i svenska som andraspråk ligger på 42,5 %. Simkunnigheten i årskurs 6 uppgick till 91,6 %.

Målet att eleverna i grundskolan ska vara behöriga till ett nationellt gymnasieprogram har inte uppfyllts.

Behörigheten har minskat från 81,3 % till 78,7 % 2016. Om nyanlända elever inom fyra år och elever

med okänd bakgrund inte räknas med är dock andelen 85,5 % 2016 mot 84,7 % 2015. Meritvärdet för

årskurs 9 har ökat något från 209,9 till 210,5. Fortlöpande insatser har riktats mot grundskolan genom

fortbildning inom flera områden. Målet att avgångseleverna på nationella program inom gymnasieskolan

ska ha gymnasieexamen motsvarade 70,9 %, samtidigt ökade jämförtalet vid ansökan till högskolan från

14,19 till 14,58.

I elevenkäten "Elevernas skola" anger 87-89 % av eleverna i årskurserna 2, 5 och 8 att de känner sig

trygga i skolan.

Andelen elever på grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning som fullföljer kurs och

når minst lägsta betygsnivån uppgår till 79 %. 96 % av eleverna som avslutar den högsta nivån på SFI (3D)

har betyget E eller högre.

Nämnden anser sig uppfylla en god ekonomisk hushållning då verksamheten trots en kraftig barn- och

elevökning under året redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. Fördelningen av resurserna har riktats

mot de behov som varit mest angelägna.



Ekonomiskt resultat
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ett positivt resultat med 16 437 tkr. De särskilda
integrationspengar på 7 950 tkr som nämnden erhöll under 2016 men som även avser projekt för 2017
gör ett överskott med knappt 5 000 tkr.

 Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklass redovisar ett positivt resultat på drygt

250 tkr. Kvarstående medel från särskilda integrationspengar på 1 100 tkr bidrar till att

programmet hamnar på ett positivt resultat. Verksamheterna har under året haft fler barn och

elever än budgeterat. Förskolan har haft i snitt 58 barn fler placerade och dessutom 29

asylsökande barn. Förskoleklassen har haft 10 fler elever samt 8 asylsökande. Fritidshemmen har

i genomsnitt haft 25 fler barn placerade under året.

 Grundskolans program redovisar ett överskott med knappt 3 900 tkr. Grundskolan har haft i

genomsnitt 43 fler elever som är mantalsskrivna än enligt budget samt 89 asylsökande.

Överskottet beror dels på lägre kapitalkostnader för IKT-planen med knappt 1 000 tkr, dels på

vakanser inom Elevhälsan 1 500 tkr.

 Grundsärskolan redovisar ett överskott med drygt 450 tkr. Överskottet består till största delen

av lägre materialkostnader.

 Fritidsgårdar redovisar ett positivt resultat på drygt 300 tkr. Överskottet består i sin helhet av

lägre personalkostnader.

 Gymnasieskolans program redovisar ett positivt resultat med knappt 1 600 tkr. Gislaveds

Gymnasium står för drygt 450 tkr. BUN-IT står för knappt 500 tkr och beror på lägre

personalkostnader. De interkommunala kostnaderna visar på ett överskott med knappt 650 tkr.

 Resultatet för gymnasiesärskolan är drygt 1 100 tkr. Överskottet beror dels på att man har

högre interkommunala intäkter än budgeterat med knappt 800 tkr, dels har man under året

minskat med 2 elever och därmed organisationen, vilket ger ett överskott avseende

personalkostnader med drygt 350 tkr.

 Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på drygt 5 600 tkr. SFI står för 2 500 tkr av

överskottet beroende på högre statsbidrag för fler elever och att organisationen inte har utökats

i motsvarande grad. Totalt överstiger de externa intäkterna budget med drygt 5 100 tkr.

 Musikskolan redovisar ett positivt resultat med 471 tkr. Kvarstående medel från särskilda

integrationspengar på 566 tkr gör att det blir överskott istället för underskott på -95 tkr.

 Gemensamma verksamheter redovisar ett positivt resultat på 2 800 tkr. I resultatet ligger

outnyttjade medel från särskilda integrationspengar på knappt 3 300 tkr. Skolskjutsarna redovisar

ett underskott på drygt -3 150 tkr, varav 1 500 tkr avser oreglerade kostnader för 2015.

Kostnader för badresor har övertagits från skolområdena från och med 2016, vilket har medfört

ökade kostnader med cirka 400 tkr. Förändrade turer, pulsprojekt samt utökade turer i norra

delen av kommunen bidrar även till underskottet. Poolen gör ett överskott med drygt 800 tkr.

Gemensamma fastighetsåtgärder visar ett överskott på 900 tkr. Den retroaktiva

avgiftskontrollen ger ett överskott på drygt 700 tkr.

Investeringsredovisning



Barn- och utbildningsnämnden har för år 2016 beviljats ett investeringsutrymme på totalt 16 812 tkr. Av

nämndens totalt tilldelade investeringsnivå har 15 347 tkr förbrukats.

Ombudgetering begärs, dels med 1 230 tkr för kvarvarande investeringsutrymme avseende inköp av

lärplattor, dels 220 tkr för möbler och inventarier till matsal på Töråsskolan.

Personal
De personalpolitiska målen inom barn- och utbildningsförvaltningen har en relativt god måluppfyllelse.

Den totala sjukfrånvaron ligger på samma nivå som de senaste 5-6 åren, korttidsfrånvaron ökar något

medan långtidsfrånvaron är den klart lägsta under de senaste fyra åren. Sjukfrånvaron ligger fortsatt klart

under det gemensamma kommungemensamma målet. Andelen tillsvidareanställda medarbetare som

arbetar heltid har också ökat och personalutskottets mål inom heltidsprojektet har uppnåtts.

Rekryteringsbehovet av personal inom alla kategorier ökar dels beroende på en fortsatt utökning av

verksamheten, dels beroende på pensionsavgång och dels beroende på en viss ökad rörlighet. De olika

lärarkategorierna blir i allt större utsträckning bristyrken men rekryteringsbehovet ökar också bland

andra yrkeskategorier. Konkurrensen om de utbildade ökar alltmer vilket kräver nya och effektivare

insatser för att säkerställa en hög kvalitet och en god arbetsmiljö.

Inom den s.k. karriärlärarreformen har ytterligare ett drygt tiotal förstelärare och en lektor tillsatts

under året.

Under året har Arbetsmiljöverket genomfört inspektion på skolor i Gislaveds kommun.

Arbetsmiljöverket granskade sex olika skolor och genomförde en övergripande inspektion. I

inspektionsmeddelandet uppmärksammar Arbetsmiljöverket särskilt rektorernas och pedagogernas

arbetsbelastning samt omfattningen av IT-stress. Åtgärder kring de särskilda påpekandena ska redovisas i

maj 2017. När det gäller Arbetsmiljöverkets övriga synpunkter anser man att Gislaveds kommun har

vidtagit åtgärder eller har genomarbetade handlingsplaner. Barn- och utbildningsförvaltningen har under

hösten kartlagt de utpekade områdena inom ramen för det pågående OSA-arbetet och en åtgärdsplan

ska redovisas i början av 2017.

Den statliga satsningen ”Lärarlönelyftet” innebar att 225 legitimerade pedagoger fick ett genomsnittligt

lönelyft med 2 500 kronor/månad. Medarbetarna och cheferna använde ett självskattningsmaterial kring

det pedagogiska uppdraget som underlag för att så långt som möjligt skapa en rättfärdig urvalsgrund. Ett

fortsatt arbete med att förtydliga gällande lönekriterier och lönestrukturer kommer vara angeläget.

Riktade kompetensinsatser sker inom flera områden. Samtliga skolor har i och med detta år deltagit i

första delen av Matematiklyftet. Särskilda satsningar sker på att arbeta med ett språkutvecklande

arbetsätt i alla ämnen och verksamheter. Satsningar görs på att egna medarbetare utbildar sig till

speciallärare, specialpedagoger och förskollärare. Under året har en högskoleutbildning i Svenska som

andraspråk startats med ett 25-tal medarbetare. Vår egen GETT-mässa med pedagoger inom kommunen

som utbildar kollegor för att utveckla lärandet med stöd av digitala lärverktyg har även genomförts 2016.

Liksom tidigare år har nytillträdda förstelärare genomgått en processledarutbildning.

Ett antal chefer har deltagit i UGL och nya rektorer och förskolechefer genomgår den statliga

rektorsutbildningen. De flesta cheferna har påbörjat en utbildning i systematiskt kvalitetsarbete och de

kommungemensamma utbildningarna. Några rektorer har påbörjat rektorslyftet.

Under året har åtta nya rektorer och förskolechefer rekryterats. En rektor har bytt skolområde och fyra

biträdande rektorer har tillsatts.



Personalpolitiska mål
Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och män arbetar utifrån deras
anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid.
Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 60 dagar eller mer.

* Varav 61 % av alla tillsvidareanställda har besvarat frågan.
** Varav 80,79 % (850/1 052) av alla tillsvidareanställda har besvarat frågan.

Resultat

 Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procentenheter från 2015.

 Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har minskat med 4,9 procentenheter

från 2015. Totalt har långtidssjukfrånvaron minskat med 4,2 procentenheter sedan 2013.

 Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat med 2,83 procentenheter vilket är ny högsta nivå

(2013-2015), för männen har det ökat med 1,59 procentenheter i förhållande till 2015 års

resultat, vilket också är ny högsta nivå.

 Andelen kvinnor som arbetar 75-99 % har minskat med 2,78 procentenheter sedan 2015, för

männen har det minskat med 0,24 procentenheter. Totalt har andelen kvinnor som arbetar 75-

99 % minskat med 4,58 procentenheter sedan 2013 medan männen har ökat med 1

procentenhet.

 Andelen kvinnor som arbetar mindre än 75 % har minskat med 0,04 procentenheter sedan 2015,

för männen är det en ökning med 0,52 procentenheter jämfört med föregående år. Totalt sett

har det skett en minskning för kvinnor med 1,3 procentenheter och 2,59 procentenheter för

män från 2013.

 758 av 1 045 anställda, 72,5 %, svarade på enkäten om utvecklingssamtal inom barn- och

utbildningsförvaltningen. En minskning med 101 svarande från föregående år. Av de som har

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 4,3 3,9 4,3 4,5

Långtidsfrånvaro
Andel långtidssjuka av
total sjukfrånvaro

48,7 50,0 49,4 44,5

Medarbetar-
samtal

Andel anställda som
haft medarbetarsamtal

Finns inget
jämförbart

resultat
82 * 79,06 ** 72,4

Heltid/deltid
Andel kvinnor som
arbetar heltid

81,13 81 84,17 87,0

Andel män som
arbetar heltid

94,41 96,1 96,27 96,0

Andel kvinnor som
arbetar 75-99%

13,58 14,1 11,78 9,0

Andel män som
arbetar 75-99%

0 1,3 1,24 1,0

Andel kvinnor som
arbetar mindre än 75%

5,3 5 4,04 4,0

Andel män som
arbetar mindre än
75 %

5,59 2,6 2,48 3,0



svarat att de inte har haft utvecklingssamtal (16,6 % av de svarande, dvs. 125 personer en

minskning från 2015 med 4,34 procentenheter eller 54 personer) uppger man följande orsak till

detta:

o Jag började min anställning under 2016 och då hade mina kollegor redan haft sina samtal:

10,24 % en ökning från 2015 med 3,53 procentenheter.

o Jag började nyligen min anställning: 3,15 % en minskning från 2015 med 3

procentenheter.

o Vi har under 2016 fått ny chef: 14,96 % en ökning från 2015 med 2,67 procentenheter.

o Jag har inte varit på arbetsplatsen under 2016 då jag studerat, varit sjuk eller

föräldraledig: 8,66 % en ökning från 2015 med 0,84 procentenheter.

o Annan orsak: 62,99 % en minskning med 2,37 procentenheter jämfört med 2015.

Analys och slutsatser

Den ökade sjukfrånvaron återfinns till största delen bland förskollärare och lärare och rör
korttidssjukfrånvaron mellan dag 2 och dag 14. Vikariebristen har ökat vilket också påverkar övrig
personal. Osäkerheten om vikarie finns på plats eller inte stressar personalen. Vi kan också se att även
om långtidssjukfrånvaron har minskat har antalet rehabiliteringar på grund av psykosomatiska sjukdomar
där stress ingår ökat, från 6 individer under 2015 till 10 individer 2016.

Det ökade antalet kvinnor i heltidstjänst är sannolikt en effekt av ett mer aktivt arbete för heltidstjänster
i Gislaveds kommun.

Under 2016 har ett stort arbete genomförts kring lärarlönelyftet. I anvisningarna som gick ut i samband
med de samtal som skulle hållas inför lärarlönelyftet informerades rektorer och förskolechefer om att
samtalen skulle genomföras i form av utvecklingssamtal. Med tanke på den omfattande genomgång med
djupgående samtal mellan medarbetare och chefer förväntades antalet genomförda utvecklingssamtal ha
ökat 2016 jämfört med 2015. Analysen av resultatet landar dels i att de minskade antalet anställda som
genomförde enkäten kan bero på det missnöje som uppstod i samband med lärarlönelyftet, dels att det
minskade antalet genomförda utvecklingssamtal kan vara ett resultat av bristande kommunikation mellan
chef och anställd. Det kan vara så att de anställda inte har blivit tydligt informerade om att de samtal
som hölls i samband med lärarlönelyftet var i form av utvecklingssamtal och att de anställda trott att
utvecklingssamtalen skulle hållas därutöver. Rörligheten bland cheferna kan också ha påverkat samtalen.
9 av 35 chefer har bytt område eller nyrekryterats under 2016.

Miljö
I undervisningen på förskolan, grundskolan, fritidshem och gymnasieskolan har man arbetat med hållbar
miljö på olika sätt. Förskolan har bl.a. städdagar, alla verksamheter källsorterar och bilpoolen används i
den utsträckning som det går.

Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med Giftfri miljö i förskolorna och har gjort en
karläggning över material och ålder på leksaker och viss inredning. En förskola har ansökt hos Håll
Sverige rent om att få Grön flagg.

Andelen ekologiska livsmedel inom barn- och utbildningsförvaltningen har ökat något från föregående år
(39,48 %, 39,34 5 2015).



Intern kontroll
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-03-02, §16, att godkänna intern kontrollplan 2016. I
kontrollplanen ingår tre särskilda granskningsområden:

 Frånvaro i gymnasieskolan.

 Lärarlösa och inställda lektioner i gymnasieskolan.

 Kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier, enligt Skollagen 6 kap. § 10.

I intern kontrollplan 2016 ingår 14 kontrollmoment. Uppföljningen visar att 8 kontrollpunkter har
positivt svar (grön), 5 delvis positivt svar (gul) samt 1 kontrollpunkt negativt kontrollsvar (röd).

Positivt kontrollsvar visas på följande kontrollpunkter: Anmälan och rapportering av kommunal
delegation, uppföljning av frånvaro i grundskolan och gymnasieskolan, att betalning sker i
överensstämmelse med ingångna avtal och att inköpsavtal följs, att krisplan uppdateras, att skyddsrond
och utrymningsövning genomförs, samt att förskolechef/rektor anmäler kränkande behandling,
trakasserier och sexuella trakasserier till huvudmannen.

Kontrollpunkter som delvis redovisar brister är följande: Uppföljning av lärarlösa och inställda lektioner i
gymnasieskolan, behörighetsadministration vid avslutad eller byte av anställning, tillbudsrapporter vid
olycksfall samt hot och våld, utredningar och vidtagna åtgärder vid kränkande behandling, trakasserier
och sexuella trakasserier följer Skollagen, samt mätning av matsvinnet.

En kontrollpunkt visar negativt kontrollsvar och det är årlig uppdatering av dokumenthanteringsplan.

Framtid
Gislaveds kommun står inför flera utmaningar för att säkerställa en likvärdig utbildning för alla barn och
elever. De kommande åren innebär utmaningar såväl när det gäller elevernas måluppfyllelse som ökat
antal barn och elever, som kompetensförsörjningen av behörig personal. Den generella bristen på
utbildade pedagoger men också bristen på andra yrkeskategorier och vikarier kräver särskilda insatser
för att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen. Insatser för att vidareutbilda befintlig personal är en
åtgärd och nya grepp för att nyrekrytera personal behöver initieras.

Förändringen av skolstrukturen i Gislaved och Smålandsstenar till F-3 och 4-6-skolor är en insats för att
stärka kompetensen och öka såväl likvärdigheten som måluppfyllelsen för våra elever. Insatser för att
stärka våra 7-9-skolor genom det treåriga programmet ”Inkluderande lärmiljöer” är en strategisk
satsning för att utveckla det pedagogiska arbetet och därmed öka elevernas behörighet till gymnasiets
nationella program. En kontinuerlig översyn av skolorganisationen är nödvändig för att möta elevernas
behov och rättigheter utifrån gällande styrdokument.

En fortsatt satsning på språkutveckling inom alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning är
prioriterad, dels beroende på antalet ökande nyanlända dels beroende på de sjunkande resultaten i
elevernas läsförståelse. Satsningar på kunskaper, bl.a. i ämnet Svenska som andraspråk, men också på
språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och ett ökat stöd genom digitala lärverktyg. Skolnärvaro är en
viktig förutsättning för goda skolresultat. Gemensamma insatser tillsammans med andra såsom
socialförvaltningen, Region Jönköpings län och övriga aktörer behövs för att stärka stödet till våra barn
och deras vårdnadshavare. En fortsatt förstärkt och utvecklad elevhälsaorganisation är betydelsefull i det
främjande och förebyggande arbetet för att skapa förutsättningar för goda skolresultat. Satsningen på
familjecentralerna och de öppna förskolorna är en viktig insats i det förebyggande arbetet med våra barn
och i kunskapen om och relationerna med vårdnadshavarna. En ökad satsning på praktiknära
forskningsinsatser, där karriärlärarna kommer vara en viktig resurs, behövs för att stärka
skolutvecklingen.

Flera forskningsresultat visar att ett aktivt och utvecklat ledarskap har stor betydelse för ett ökat lärande



och en högre måluppfyllelse. En fortsatt översyn av ledningsorganisationen och chefernas uppdrag och
förutsättningar är angeläget. Tydligare fokus, styrning och struktur av de olika verksamhetsområdena kan
bidra till större uthållighet och förbättrade resultat.

Det ökade behovet av förskoleplatser innebär att projekten för nya lokaler i Anderstorp och Gislaved är
högprioriterade. Efterfrågan kan innebära att ytterligare insatser behöver göras i fler tätorter.

Gymnasiets utmaningar för att förbättra resultaten och samtidigt behålla bredden av olika program och
inriktningar kräver såväl ekonomiska prioriteringar som ett fortsatt skolutvecklingsarbete. En särskild
utmaning är att ge våra nysvenskar en god grund för vidare studier. En fortsatt satsning på kultur, teknik,
entreprenörskap och internationellt utbyte förutsätter att samverkan med olika intressenter kan
utvecklas. Musikskolans och Kulturplatåns verksamheter är viktiga partners för att stärka den estetiska
profilen. Skolans samarbete med näringslivet och Teknikcollege är av stor vikt. Satsningen på Vårdcollege
kan öka elevernas anställningsbarhet men också stärka utbildningskvaliteten inom Vård- och
omsorgsprogrammet på ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningens framtida utmaningar är att klara ett ökat antal studerande inom såväl grundvux,
gymnasievux och SFI som ett resultat av det ökade antalet nysvenskar och unga vuxna som behöver
komplettera sina gymnasiestudier. Utmaningen innebär ett fortsatt behov av en flexibel organisation men
eventuellt också en utbyggnad. Ytterligare statsbidrag för att möta dessa satsningar är av stor betydelse.
Ett fortsatt samarbete inom GGVV-regionen är viktigt för att stärka utbudet av såväl gymnasial som
eftergymnasial utbildning. Högskolan på hemmaplan (Hph) är en strategisk resurs för att möta
utbildningsbehov för näringsliv och övriga förvaltningar.



Kulturnämnden

Driftredovisning

Programområden inom nämnden

Uppgift
Kulturnämnden ska med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program ansvara för
kommunens biblioteksverksamhet, den allmänkulturella verksamheten, föreningsstöd och
konsumentinformation.

Måluppfyllelse
Kulturnämndens verksamhet och bidragsgivning ger förutsättningar för upplevelser, eget skapande och
bildning. Biblioteken ska främja läsning, eget skapande och intresset för självstudier och utbildning på alla
nivåer. Detta uppnås genom läsfrämjande insatser och en utvecklad programverksamhet med
möjligheter till möten mellan kommuninvånare, artister, konstnärer och föredragshållare.

Ett annat viktigt mål är att barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva och vara delaktiga i
kommunens kulturliv. Målet nås genom ett stort utbud av professionella kulturprogram och skapande
verksamheter som vänder sig till att barn och ungdomar.

För att bidra till att nå kommunen vision arbetar kulturnämnden långsiktigt med sin verksamhet. Inom
samtliga verksamhetsområden pågår det projekt och verksamhetsutveckling vars genomförande
omsluter flera år i långtidsbudgeten. Det största projektet är Glashuset/Kulturplatå, som i sig genererar
andra delprojekt. Syftet är att implementera dessa projekt i den nya kreativa mötesplatsen efterhand
som den färdigställs. Målet är att Gislaveds kommun ska vara synonymt med ord som kultur, kreativitet,
utveckling och öppenhet.

Verksamheten har genomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot uppfyllelse av de
konkretiserade målen. Uppsatta mål för 2016 kan därför anses vara uppfyllda. Bokslutet visar en god

Andel av kommunens driftbudget

Namn Parti 1,9 %

Ordförande Ylva Samuelsson S

Förvaltningschef Magnus Jonsson

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 32 182 35 037 34 190 847

./, intäkter -4 321 -4 057 -4 377 320

Nettokostnader 27 861 30 980 29 813 1 167

Nettoinvesteringar 1 152 4 380 1 247 3 133

(nettokostnader) tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016

Nämnd 246 198 214 -16

Kulturverksamhet 26 033 29 090 27 963 1 127

Föreningsanslag 1 582 1 692 1 636 56

Totalt 27 861 30 980 29 813 1 167



måluppfyllelse och att verksamheten har genomförts inom de ekonomiska ramarna. Kulturnämnden
anser sig därför uppfylla kravet på en god ekonomisk hushållning.

Ekonomiskt resultat
Bokslutet visar ett positivt ekonomiskt resultat på 1 167 tkr. Intäkterna ökade med 320 tkr och
kostnaderna blev 847 tkr lägre än budgeterat. De ökade intäkterna har främst uppstått inom
verksamheterna Kulturplatån, + 57 tkr i form av hyresintäkter och entréavgifter, och
barnkulturverksamheten, + 232 tkr på grund av statsbidrag som har fördelats om från barn -och
utbildningsnämnden till kulturnämnden.

På kostnadssidan är det främst tre områden som bidrar till överskottet. Kapitalkostnader inom
biblioteksverksamheten blev lägre än budgeterat beroende på att flytten av Smålandsstenars bibliotek till
Torghuset flyttades fram till 2017. För det andra visar bibliotekets personalkostnader ett överskott på
grund av uppkomna vakanser. Den tredje verksamheten som visar ett större överskott är anslaget till
kulturprojekt. Främsta skälet till det är att förstudien för ett projektet, "Internationella teatern Trasten",
inte genomfördes som planerat. Det är också värt att notera att anslaget till studieförbunden visar ett
mindre överskott beroende på att anslaget till lokaler inte har använts fullt ut.

Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med en god ekonomisk hushållning.

Investeringsredovisning
Investeringarna under 2016 uppgick till 1 247 tkr och är fördelade mellan biblioteken 67 tkr,
Kulturplatån 981 tkr, konstinköp 156 tkr och Gislaveds konsthall 43 tkr.

Bibliotekens investeringar har använts för att köpa in möbler till Gislaveds bibliotek. Kulturplatån har
främst investerat i scenteknik till Stora salen i Glashuset, men även i möbler och inventarier till kontor
och verksamhetslokaler. Konstinvesteringen under 2016 var skulpturgruppen "Tribun" av Jennifer
Forsberg på Ölmestadsskolan i Reftele. Gislaveds konsthall utrustades med en ljudanläggning med
tillbehör för föreläsningar.

Investeringsbudgetens visar ett överskott på 3,1 miljoner kronor, varav biblioteket står för drygt 2,2
miljoner, konstanslaget 540 tkr, Kulturplatån 219 tkr och reinvesteringar 94 tkr. Anledningen till
bibliotekets överskott är främst att Smålandsstenar bibliotek flyttar in i Torghuset först 2017, vilket har
fördröjt den planerade investeringen. Konstanslaget visar ett överskott av två skäl. Dels har medel varit
avsatta för en utsmyckning i den kommande sporthallen i Smålandsstenar, vars ombyggnation inte har
påbörjats. Dessutom togs beslut under 2016 att konstverk upp till 25 tkr köps in på driftsbudgeten,
vilket medförde att investeringskostnaderna blev lägre än beräknat.

Personal
I november 2016 hade kulturförvaltningen 30 tillsvidareanställda varav 20 kvinnor och 10 män.
Förvaltningen har satsat på kompetensutveckling och omvärldsbevakning under året i form av kurser,
konferenser och studieresor. Även personalmöten har använts för kompetensutveckling. Samtlig
personal har vid något tillfälle under året tagit del av planerad kompetensutveckling.

Personalpolitiska mål

Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och män arbetar utifrån deras
anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid.
Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 60 dagar eller mer.



Kulturförvaltningens totala sjukfrånvaro 2016 ligger på 8,4 procent. Det är en minskning med 0,4
procent. Statistiken för den totala sjukfrånvaron visar på en hög siffra i förhållande till kommunens styrtal
på 4,8 procent. Den totala sjukfrånvaron slår statistiskt mycket hårdare i en mindre förvaltning med
färre anställda än en större förvaltning. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit med 11,9 procent och svarar
fortfarande för majoriteten av den totala sjukfrånvaron i förvaltningen.

Gislaveds kommun har antagit ett gemensamt styrmått vad gäller utvecklingssamtal, att alla
tillsvidareanställda ska ha haft utvecklingssamtal med sin chef under året. En enkät skickades därför ut till
samtliga tillsvidareanställda efter årsskiftet, för att få statistik kring denna fråga. Av 30 anställda har 21
stycken svarat på enkäten. Av dem uppger en person att hen inte haft utvecklingssamtal under 2016 på
grund av sjukdom.

Andelen kvinnor och män som arbetar heltid har ökat på förvaltningen. Förvaltningen har under året
arbetat aktivt med att minska antalet deltidstjänster enligt det politiska beslutet att heltid ska vara en
rättighet och deltid en möjlighet.

Analys och slutsatser

Den totala sjukfrånvaron för kulturförvaltningen har minskat sedan förra årets mätning. 2016 hade
förvaltningen 3 stycken långtidssjukskrivna varav 2 stycken som är helt sjukskrivna. Långtidsfrånvaron har
också minskat då en av de långtidssjukskrivna är tillbaka i arbete. Den befintliga långtidssjukfrånvaron i
förvaltningen har sin grund i såväl fysiska och psykiska orsaker.

95 procent av de svarande har haft ett utvecklingssamtal under 2016. En person anger att hen inte haft
utvecklingssamtal och där finns en giltig orsak.

Kulturförvaltningen har löst frågan med heltid till alla anställda och med deltid som möjlighet till 2017.

Miljö
Miljöarbetet i förvaltningen har innefattat programverksamhet på biblioteken och Gislaveds konsthall i
form av föreläsningar och utställningar med olika miljöteman. Aktiviteter har även genomförts inom
kulturmiljö. I största möjligaste mån sker resor kollektivt inom kommunen, men även regionalt och
nationellt. Inom ramen för konsumentinformation har aktiviteter genomförts för att sprida kunskap kring

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 7,3 9,6 8,8 8,4

Långtidsfrånvaro
Andel långtidssjuka av
total sjukfrånvaro

73,0 70,5 66,9 55

Medarbetar-
samtal

Andel anställda som
haft medarbetarsamtal

Finns inget
jämförbart

resultat
95 90,91 95

Heltid/deltid
Andel kvinnor som
arbetar heltid

78,95 80 77,8 83

Andel män som
arbetar heltid

85,71 85,7 87,5 90

Andel kvinnor som
arbetar 75-99%

10,53 10 11,1 6

Andel män som
arbetar 75-99%

14,29 14,3 12,5 10

Andel kvinnor som
arbetar mindre än 75%

10,53 10 11,1 11

Andel män som
arbetar mindre än
75 %

0 0 0 0



sambandet mellan produkter och miljö 

Intern kontroll
Internkontrollen under 2016 har innefattat områdena föreningsbidrag, konstsamling, avtalstrohet och
måluppfyllelse av kulturnämndens beslut. Kontrollen visar inga avvikelser som föranleder några direkta
åtgärder, förutom inom området avtalstrohet. Till stora delar följs gällande inköpsavtal, men det finns
avvikelser som måste ses över och rättas till 

Framtid
Kulturnämndens främsta utmaningar de närmsta åren är att öka integrationen, inkluderingen och
tillgängligheten i kulturlivet, samt att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler för de
kulturområden som saknar sådana i dag.

Utvecklingen av Glashuset (tidigare projekt Mötesplats Gisle) är en strategisk satsning för att kunna anta
de utmaningar som kulturverksamheten står inför. Tillsammans med övriga aktiviteter i området Gisle
har verksamheterna i Glashuset en tydlig bäring på vision 2040 och de två prioriterade målområdena,
”Barns lärande” och ”Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun”. Nuvarande plan är att en
reviderad version av etapp två ska stå färdig med nya danssalar och personalutrymmen under 2018/19.
Den gemensamma mötesplatsen i Glashuset, som var en av grundidéerna i ursprungsprojekt, kan
troligen inte genomföras på grund av de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Med mötesplatsen
försvinner en tänkt lösning på ett ofta framfört behov, inte minst från ungdomar och unga vuxna i
kommunen. De lokalbehov som är utpekade i etapp tre kvarstår. Besluten om hur dessa ska hanteras
kommer att vara avgörande för de verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar inom
teater/drama och bild och form, samt för framtidens möjligheter att arrangera program inom
scenkonstområdet.

En grundläggande förutsättning för barns lärande är barnens läsförmåga. Ett av bibliotekens prioriterade
områden är läsfrämjande insatser för barn och unga. Det utvecklingsarbete som biblioteket idag bedriver
inom läsfrämjande insatser riktade mot barn, ungdomar och mot vuxna med annat modersmål än
svenska, måste fortsätta och säkerställs inom utblicksperioden. Läsfrämjandearbetet påverkar såväl
barnens resultat i skolan som möjligheterna till en fungerande integration i samhället.
Hösten 2017 flyttar Smålandsstenars bibliotek in i det som tidigare var banklokler i Torghuset. Det
innebär nya och förbättrade möjligheter för biblioteksverksamheten, samtidigt som Torghusets roll som
mötesplats stärks. Den nya lokaliseringen av biblioteket öppnar upp för en intressant utveckling av ett
kulturcentrum i den södra delen av Gislaveds kommun.

Under perioden 2016 – 2018 får kommunen ett ansenligt bidrag från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor (Mucf) för att anordna sommaraktiviteter för unga (6 år – 15 år) i samarbete med
civilsamhället. Sommaren 2016 visade att behovet och intresset är stort från både barn och föräldrar.
Gislaveds kommun bör planera för hur denna verksamhet ska finansieras och bedrivas när det statliga
bidraget upphör.



Fastighetsnämnden

Driftredovisning

Programområden inom nämnden

Uppgift
Fastighetsnämnden är en intern serviceorganisation som tillhandahåller lokaler och service till övriga
nämnder i kommunen.

Fastighetsnämnden svarar för att i de lokaler som kommunen äger ska den primära verksamheten (skola,
omsorg, fritid, kultur mm) kunna bedrivas med tillräckliga ytor, en bra miljö samt med en service som
överensstämmer med brukarnas förväntningar.

Uppdraget ska genomföras rationellt och ekonomiskt. Dessutom ska fastigheterna underhållas så att
kapitalförstöring undviks.

Uppdraget innebär också att nämnden ansvarar för nybyggnad samt om- och tillbyggnad av kommunens
skolor, förskolor, särskilda boenden mm för övriga nämnders behov.

Andel av kommunens driftbudget

Namn Parti

Ordförande Lisbeth Åkestrand M

Förvaltningschef Patrik Johansson

tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 243 176 243 198 244 598 -1 400

./, intäkter -261 115 -241 822 -255 521 13 699

Nettokostnader -17 939 1 376 -10 923 12 299

Bruttoinvesteringar 122 349 34 935 87 414

Nettoinvesteringar 22 608 122 349 29 497 92 852

(nettokostnader) tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016

Administration 9 829 10 829 11 394 -565

Hantverkare -181 -434 -80 -354

Fastigheter -22 198 -5 316 -17 649 12 333

Städning -4 620 -3 103 -3 562 459

Tvätt -142 -100 -220 120

Fordonsservice -848 -300 -1 241 941

Transporter 221 -100 72 -172

Service åt hyresgäster 0 -100 363 -463

Totalt -17 939 1 376 -10 923 12 299



När lokaler blir överflödiga är det fastighetsnämndens ansvar att hitta andra hyresgäster till lokalerna
eller avyttra fastigheterna.

Servicen till kommunens övriga förvaltningar består till största delen av lokalvård. Men
fastighetsförvaltningen tillhandahåller dessutom tvätt, fordonsservice, transporter och
vaktmästeritjänster.

Måluppfyllelse
Fastighetsnämndens roll i den kommunala organisationen medför att de kortsiktiga målen till stor del
handlar om att genomföra investeringsprojekt, som oftast initierats av andra. Inför 2016 har nämnden
dessutom några konkretiserade mål samt fastighetsnämndens egna målsättningar.

Inför 2016 var målsättningarna bland annat att bygga om Åsenskolans C-hus till förskola. Simhallarna i
Anderstorp och Smålandsstenar skulle avvecklas och byggas om till sporthallar. Projekteringen av etapp
två på Glashuset skulle genomföras och även en tillbyggnad av Solkullens förskola i Hestra skulle
genomföras. Dessutom hade fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra ytterligare mindre investeringar
i andra fastigheter.

Flera av de större investeringarna har av olika anledningar inte genomförts. Upphandlingen av C-huset
resulterade i få anbud som dessutom var dyrare än budgeterat. Det medförde att projektet behövde
omarbetas och minskas. Dessutom köptes Prästgården i Anderstorp in och resurser lades på en
ombyggnad av den fastigheten till förskola. Planerna för Glashuset förändrades också under året och
även det projektet måste omarbetas med en lägre ambitionsnivå. Efter överenskommelse med
föreningar i Anderstorp överläts driften av simhallen till föreningarna. I Smålandsstenar förs en
diskussion avseende hur sim- och sporthallen ska förändras. Därför har inte ombyggnaderna av
simhallarna påbörjats. I Hestra har inte behovet motiverat att tillbyggnaden av Solkullens förskola
påbörjats. Men på grund av ökat behov i Gislaved och Burseryd har fastighetsnämnden investerat i
moduler som är färdigställda under hösten 2016.

Insatserna avseende planerat underhåll på fastigheterna har förändrats under 2016. En följd av
övergången till komponentavskrivning är att planerat underhåll betraktas som reinvestering och
finansieras i investeringsbudgeten. En del avseende oplanerade åtgärder respektive utbyte som inte
motsvarar en hel komponent är kvar i driftbudgeten. För reinvesteringar avsattes 15 mnkr varav drygt
10,9 mnkr förbrukats. På driftbudgeten är drygt 13 mnkr förbrukade. Totalt har fastighetsnämnden
satsat ca 23,9 mnkr i underhåll och reinvesteringar vilket motsvarar ca 115 kr/m². Av större insatser kan
nämnas Gisle sportcenter, Töråsskolan, Isabergsskolan och Gyllenforsskolan.

Ett annat viktigt mål är att klara verksamheten inom de ekonomiska ramar som ges av hyresintäkter och
inkomster från serviceuppdrag. Verksamheten ger ett betydande överskott, även om man exkluderar
reavinster på fastighets- och maskinförsäljningar samt ej utfört underhåll. Därför finns det fog för att
påstå att måluppfyllelsen är god. Men frågan är om kvalité har varit tillräcklig. Fastighetsnämnden gör
regelbundet en enkätundersökning bland de interna hyresgästerna med attityderna till nämndens service.
Svaren ges på en 9 gradig skala och medelvärdet vid enkäten 2016 var 6,41. Motsvarande värde 2013 var
6,59 och 6,46 2014 och 2015 var det 6,44. Trenden är svagt sjunkande men resultatet är ändå på en
mycket bra nivå. En ny enkät kommer att göras 2017.

Fastighetsnämnden har också en tydlig målsättning att verksamheten ska bedrivas effektivt. Lokalvården
är personalintensiv och förvaltningen har under 2016 ökat intäkterna på grund av fler uppdrag samt att
personalen arbetat mer i andra verksamheter. Men kostnaderna har inte ökat lika mycket.

Ett av de viktigaste konkretiserade målen för fastighetsnämnden handlar om att prioritera investeringar
riktade till barn och ungdom. Dessutom ska nämnden tillhandahålla bra lokaler med god inom- och
utomhusmiljö som dessutom ska vara säkra och trygga. Enligt fastighetsförvaltningens attitydbarometer
från våren 2016 är uppfattningen om inom- och utomhusmiljön mellan 5 och 7 på en 9-gradig skala.



Uppfattningen om utomhusmiljön överträffar målet medan uppfattningen om inomhusmiljön inte når upp
till målsättningen. Beträffande säkerheten genomförs revisions-besiktningar regelbundet, brandlarm och
sprinkleranläggningar besiktigas också inom max var 15 månad. Även lekplatsernas säkerhet på, skolor
och förskolor, besiktigas varje år. I stort sett alla larm har övervakade ledningar för att säkerställa
larmöverföringen.

Andra konkretiserade mål avser miljö och energi. Under året har fastighetsnämnden beslutat att ansluta
flera fastigheter i Smålandsstenar till fjärrvärme under 2017. Dessutom för förvaltningen diskussioner om
utbyggnad och anslutning till fjärrvärme även i Anderstorp. Brandstationen i Burseryd som helt värms
med olja har sålts under 2016. Därmed borde oljan minska i omfattning till nära 0 men på grund av
problem med gaspannan vid Nordinskolan/Sporthallen i Smålandsstenar har ca 50 m³ eldningsolja
använts där under året. Trots det utgör oljan en mycket liten del av fastighetsnämndens
energiförbrukning mindre än 2 %. Fjärrvärme står för 45 %, el för 38 % och biogas för 15 %.

Till 2020 ska fastighetsnämnden minska energiförbrukningen i fastigheterna mätt i kWh/kvm. Det
innebär en förbrukning om 168 kWh/kvm. 2016 är förbrukningen, normalårskorrigerat, 187 kWh/kvm
vilket endast är en minskning med 2 kWh. Det är en för liten minskning för att kommunen ska kunna nå
målet 2020. Kommande år måste investeringarna i energibesparande åtgärder öka.

 

Ekonomiskt resultat
Resultatet för 2016 är +12,3 mnkr.

Intäkter överstiger budget med 13,7 mnkr varav 3 mnkr är omföring av personalkostnader inom
förvaltningen. De externa är i stort sett lika med budget men det finns stora avvikelser. Externa bostads-
och lokalhyror är ca 4,5 mnkr lägre än budgeterat. Det beror på vakanser till följd av nerdragning av
platser inom särskilt boende samt på avvecklingen av stiftelsen Gisleparken. Å andra sidan har nämnden
reavinster på försäljning av fastigheter och fordon med ca 4,2 mnkr. Nämnden har också erhållit
ersättning från Migrationsverket med ca 750 tkr för nedlagda kostnader på Johan Orre.

De interna intäkterna överstiger budget med 10,2 mnkr varav 7,6 mnkr är hyror. Det beror i huvudsak
på att socialnämnden ersätter fastighetsnämnden för vakanta lägenheter i särskilt boende under
uppsägningstiden. Fastighetsnämnden har även kompenserats för hyresbortfallet från stiftelsen
Gisleparken. Hyresintäkterna har också ökat på grund av de nya förskolorna i Gislaved och Burseryd.
Även interna ersättningar för fordon och lokalvård ger högre intäkter än beräknat.

Fördelat på verksamheter har administrationen ett underskott i förhållande till budget på 0,6 mnkr,
fastighetsförvaltningen ett överskott på 12,3 mnkr, lokalvård ett överskott på 0,5 mnkr, tvätten ett
överskott på 120 tkr och fordonsservice ett överskott på 0,9 mnkr. Hantverkare, transporter och
service åt hyresgäster redovisar underskott jämfört med budget på 1 mnkr tillsammans.

Förbrukningen av el, olja, biobränslen, gas och värme är lägre än budgeterat, 33,7 GWh jämfört med
35,4 GWh. 2016 var ett varmt år som motsvarar 95 % (2015 90 %) av ett normalår. Men
energikostnaderna är endast 330 tkr lägre eftersom pris per kWh är 3,3 öre högre än budgeterat.

Fastighetsnämnden har under året investerat för ca 34,9 mnkr jämfört med ca 23 mnkr 2015. De största
kostnaderna har lagts på Prästgården i Anderstorp samt på nya tillfälliga förskolor i Gislaved och
Burseryd.10,9 mnkr har lagts på reinvesteringar vilket med nya redovisningsregler till stor del ersätter
planerat underhåll.

När samtliga kostnader bokförts slutredovisas projektet och under 2016 har fastighetskontoret
slutredovisas 47 projekt. Dessa var budgeterade till ca 34 mnkr och totala kostnaderna uppgick till
ca 31,4 mnkr.

Investeringsredovisning
Fastighetsnämnden har under året investerat för 34,9 mnkr. Året har också, på investeringssidan präglats



av omtag i förstudier och projekteringar i några av de stora projekt som ligger framför oss såsom
Glashuset etapp 2, Ombyggnation av C-huset i Anderstorp och Sporthallen i Smålandsstenar.

De största kostnaderna har lagts på tillfälliga förskolor i form av paviljonger i Burseryd och Gislaved
samt på ombyggnad av Prästgården i Anderstorp till förskola. Vårdcentralen i Anderstorp som hyrs ut till
Regionen har också byggts om.

Efter omläggning till komponentavskrivning redovisas en betydande del av underhållet som
reinvesteringar på investeringsbudgeten. Fastighetsnämnden har lagt ca 10,9 mnkr i reinvesteringar under
2016.

Under 2016 har kommunen sålt en fastighet i Hestra och en i Burseryd vilket har gett kapitalintäkter på
4,7 mnkr.

När samtliga kostnader bokförts slutredovisas projektet och under 2016 har fastighetskontoret
slutredovisat 47 projekt. Dessa var budgeterade till ca.34 mnkr och de totala kostnaderna uppgick till
31,4 mnkr

Personalpolitiska mål

Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och män arbetar utifrån deras
anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid.
Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 60 dagar eller mer.

Andel anställda som svarat på enkäten om de haft utvecklingssamtal är 79 personer. Av dem uppger 67
personer att de haft utvecklingssamtal under 2016 vilket motsvarar 84,81 procent. Medan 12 personer
15,19 procent uppger att de inte haft utvecklingssamtal. Detta visar en försämring jämfört med
föregående år.

Det kan konstateras en ökning av andelen kvinnor som arbetar heltid inom förvaltningen, 64 procent
2016. Detta är 5,3 procent fler än 2015. Som en konsekvens av detta har andelen deltidsarbetande

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 5,7 % 5,3 % 5,0 % 5,4 %

Långtidsfrånvaro
Andel långtidssjuka av
total sjukfrånvaro

57,4 % 57,8 % 51,0 33,3 %

Medarbetar-
samtal

Andel anställda som
haft medarbetarsamtal

Inget
jämförbart

resultat
94 % 92,68 % 84,81 %

Heltid/deltid
Andel kvinnor som
arbetar heltid

47,22 % 54,2 % 59,7 % 64 %

Andel män som
arbetar heltid

92,5 % 93,3 % 95,45 % 98 %

Andel kvinnor som
arbetar 75-99%

34,72 % 29,2 % 26,9 % 24 %

Andel män som
arbetar 75-99%

7,5 % 4,4 % 2,3 % 2 %

Andel kvinnor som
arbetar mindre än 75%

18,6 % 16,7 % 13,4 % 12 %

Andel män som
arbetar mindre än
75 %

0 % 2,2 % 2,2 % 0 %



kvinnor minskat under året. Vad gäller andelen heltidsarbetande män så har även den ökat med 2,55
procent, från 95,45 år 2015 till 98 procent år 2016. Som en konsekvens av detta har andelen
deltidsarbetande män minskat under året.

Analys och slutsatser

Sjukfrånvaron på fastighets- och serviceförvaltningen har ökat totalt sett men långtidsjukskrivningarna
har sjunkit kraftigt. Arbetsgivaren har arbetat aktivt med olika rehabiliteringsåtgärder och ergonomiska
verktyg. Exempelvis har arbetsgivaren krav på ”moppekörkort” en utbildning med inriktning om mot
ergonomiska lyft/arbetsställningar. Förvaltningen har även infört tre stycken teknikombud som arbetar
med frågor om ergonomi för ordinarie personal och vikarier. Arbetsgivaren börjar nu se resultaten av
det. Korttidsfrånvaron har ökat på förvaltningen. För personer som har mer än sex frånvarotillfällen
inom ett år övervägs med första dags intyg från läkare. Annan korttidsfrånvaro har berott på sjukdomar
som har varit svårt att sätta in åtgärder för. Att förvaltningen bytt chef under året och påbörjat en
översyn kan påverka frånvaron då all typ av förändring på arbetsplatsen kan medföra ökad sjukfrånvaro.
Arbetsbelastningen på grund av chefsbyte och nya tjänster/rekryteringar och förändrade arbetsuppgifter
kan också ha påverkat. Förvaltningen har även bytt lokaler, något som kan vara påfrestande för den
enskilde individen.

Samtliga medarbetare som inte fått medarbetarsamtal kommer få det under januari förutom de fyra
områdescheferna som kommer få sina medarbetarsamtal under våren då översynen kommit lite längre
och mål och framtid mer tydligt går att diskutera.

Fastighetsförvaltningen har arbetet aktivt med det politiska målet att alla anställda ska ha heltidstjänst
från 1 januari 2017. Siffrorna visar att förvaltningen varit aktiv under projektets gång och
deltidstjänsterna har minskat och heltidstjänsterna ökat. Siffrorna för heltid kommer dock aldrig bli
100 % på grund av permanenta sjukersättningar samt någon enstaka person som av olika anledningar inte
vill skriva om sitt anställningsavtal. Fastighetsförvaltningen har dock lyckats med målet att alla har
heltidstjänster till 2017 så långt det är möjligt.

Miljö
Fastighetsnämndens mål avseende miljö avser till stor del energi samt hantering och sortering av avfall.

På Solrosen förskola i Anderstorp och Bureskolan i Burseryd har nya ventilationsaggregat med
återvinning installerats.

Under året så har miljörum för sortering av avfall byggts på Bureskolan i Burseryd. Behovet finns att
bygga fler framöver och dimensionering för detta pågår i samråd med verksamheten.

Energistatistik för kommunens fastigheter

Fastighetsnämndens energistatistik bygger på verklig förbrukning i nämndens fastigheter, dvs utan att
normalårskorrigering görs, eftersom energin som enbart används för uppvärmning inte är specificerad.
Bruksel (hyresgästernas förbrukning) i huvuddelen av våra fastigheter ingår också i nyckeltalen.
Undantagen är där vi har externa hyresgäster.

Totalt har förbrukningen i kommunens fastigheter ökat från 180 KWh/m2 till 183 KWh/m 2016.
Normalårskorrigerat är dock förbrukningen 2 kWh/m2 lägre än 2015. Det beror på att 2016 var lite
kallare än 2015. I förhållande till normalår var 2016, 95%, och 2015, 90%.

Intern kontroll
Under 2017 kommer fastighet- och servicenämnden att besluta om en reviderad plan för intern kontroll.

Av 21 beslutade kontrollmoment är 17 helt genomförda, 2 är delvis genomförda och 2 är inte
kontrollerade.



Framtid
Fastighetsnämndens verksamhet, som intern serviceorganisation, är i hög grad beroende på övriga
nämnders verksamhet och planer.

Från och med januari 2017 byter vår förvaltning namn från fastighetsförvaltningen till fastighet- och
serviceförvaltningen. Det beror på att vi har fått ett bredare serviceuppdrag än tidigare vilket innebär att
vi kommer att arbeta på ett effektivare sätt i dialog med våra kunder.

Omvärlden och behoven förändras hela tiden och det ställs nya krav på verksamheten. För att möta det
behovet har en översyn på förvaltningen påbörjats, en kartläggning av hur vi arbetar idag och för att hitta
delvis nya och bättre arbetssätt. Arbetet kommer pågå under 2017.

Det höga konjunkturläget med mycket bygginvesteringar i landet framöver kommer innebära stora
utmaningar med att rekrytera personal. Byggindustrin ser en brist på kompentenser hos såväl beställare,
konsluter, som entreprenörer och uppfattningen är att detta kommer utgöra en flaskhals framöver.
Redan idag har kommuner svårt att få tag på entreprenörer, vilket leder till ökade priser. Vi ser en
minskad konkurrens vid komplexa ombyggnadsentreprenader. Förvaltningen kommer att utvärdera
alternativa entreprenadformer för att öka intresset att lämna anbud. Genom att tillämpa
samverkansentreprenader bedömer vi att intresset ökar. Denna form är dock mer tidskrävande och tar
därför mer personella resurser för oss.

Energifrågorna är alltid aktuella och kommer att bli ännu mer betydelsefulla i framtiden både av
ekonomiska skäl och av miljöskäl. Därför är det viktigt att investeringsmedel kan avsättas för
energibesparande åtgärder för att uppnå mål 2020.



Affärsdrivande verksamhet

Vatten och avlopp

Resultaträkning

tkr Not Bokslut 2016 Bokslut 2015

Verksamhetens intäkter 1 41 046 44 237

Verksamhetens kostnader 2 -35 124 -35 625

Avskrivningar -3 026 -5 719

Verksamhetens nettokostnader 2 896 2 893

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -2 896 -2 893

Resultat före extraordinära poster 0 0

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 15 909 12 618

Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut 2016 Bokslut 2015

Årsarbetare 15,3 15,3

Levererad vattenmängd tm3 2 184 2 185

Såld vattenmängd tm3 1 510 1 463

Behandlad mängd avloppsvatten tm3 2 893 4 111

Kostnad kr/m3 XX,XX 22,88

Antal vattenmätare 6 903 6 866

Kostnadstäckningsgrad % 100 100



Balansräkning

tkr Not Bokslut 2016 Bokslut 2015

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader o tekniska
anläggningar 136 192 123 335

Maskiner och inventarier 677 50

Pågående investeringar 3 790 3 544

Summa anläggningstillgångar 140 658 126 929

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m m 2 022 2 001

Fordran, Va-kollektivet 2 326 7 467

Övriga fordringar 1 359

Summa omsättningstillgångar 4 348 10 827

Summa tillgångar 145 006 137 756

EGET KAPITAL;
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser 0 0

Summa avsättningar 0 0

SKULDER

Långfristiga skulder 4 144 586 137 248

Skuld till VA-kollektivet

Kortfristiga skulder 5 420 508

Summa skulder 145 006 137 756

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder 145 006 137 756



Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015

VA-intäkter 44 686 41 673

reglering mot VA-kollektivet -5 141 1 010

Anläggnings- och anslutningsavgifter

Upplösning av anläggnings-/anslutningsavgift 2014 15 15

Upplösning av anläggnings-/anslutningsavgifter
2015 40 40

Upplösning av anläggnings-/anslutningsavgifter
2016 31

Hyror och arrenden 0 36

Övriga intäkter 1 415 1 463

Summa verksamhetens intäkter 41 046 44 237

Not 2 Verksamhetens kostnader tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015

Löner och sociala avgifter -7 110 -6 995

Material och tjänster -15 507 -16 401

Lokaler -4 629 -4 768

GS personal -3 766 -3 269

Övrigt internt -1 630 -1 694

Övriga kostnader -2 482 -2 482

Summa verksamhetens kostnader -35 124 -35 609

Not 3 Materiella
anläggningstillgångar tkr

Bokslut 2016 Bokslut 2015

Mark 1 730 1 730

Fastigheter för affärsverksamhet 262 747 246 879

ack avskrivningar
affärsverksamhetsfastigheter -128 285 -125 274

Maskiner och inventarier 1 993 1 351

ack avskrivningar maskiner och inventarier -1 316 -1 301

Summa avskrivningar 136 869 123 385

Not 4 Långfristiga skulder tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015

Långfristig skuld till kommunen 137 715 133 533

Anläggningsavgifter, inkl ack upplösning 6 652 3 490

Investeringsbidrag, inkl ack upplösning 219 112

Summa verksamhetens intäkter 144 586 137 135





Verksamhetsberättelse Vatten och avlopp

Under 2016 har fokus varit att förbättra säkerheten på renvattnet samt att underhålla va-verken och
ledningsnätet. Gislaveds vattenverk har byggts om. En ny vattentäkt är under framtagning i Gislaved. Två
nya brunnar har borrats 2016, där både kvalitet och kvantitet är utmärkt bra.
Utbyte av vatten- och avloppsledningar har gjorts på Karl-Johansgatan i Gislaved. Det har varit ett
investeringsprojekt där både gata och VA har förnyats.
Nya VA-ledningar har också byggts i Lida, Burseryd.
Relining av spillvattenledningar utmed Nissan i Gislaved då ledningarna var i mycket dåligt skick.
Förnyelsetakten på va-ledningarna i Gislaveds kommun under 2016 var ca 400 år (ca 2 km ledning har
förnyats).

 Vatten
Den producerade mängden dricksvatten i de kommunala vattenverken 2016 blev 2 184 000 kubikmeter.
Den debiterade mängden dricksvatten år 2015 blev 1 510 000 kubikmeter.
Ett flertal vattenläckor inträffade under året. Ledningsnätet börjar bli gammalt och slitet och behöver
därför förnyas med snabbare takt. Gislaved har utretts gällande läckor. Flertalet lagningar har gjorts på
vattenledningsnätet.
Läckor på ledningsnätet bidrar till en överproduktion av vatten i våra vattenverk. Vi har ett slitet
ledningsnät som kräver mycket underhåll där förnyelsetakten behöver öka framöver.  

Spillvatten
Mängden renat avloppsvatten i de kommunala avloppsreningsverken år 2016 uppgick till 2 893 000  m3,
vilket är ovanligt lågt. Den låga siffran beror på att året varit väldigt torrt och grundvattennivån varit låg.
Det betyder att inte lika mycket vatten kan rinna in i våra spillvattenledningar. Dessutom har en läcka på
avloppsledningen mellan Gislaved och Anderstorp minskat inflödet något till reningsverket i Gislaved.

Dagvatten
Dagvattensystemen blir ibland överbelastade med översvämningar som följd. Regn med hög intensitet
blir allt vanligare i takt med klimatförändringarna. Under 2016 kom inga intensiva regn i kommunen,
vilket minskat antalet källaröversvämningar.

Not 5 Kortfristiga skulder tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015

Semesterlöneskuld 315 356

Övriga kortfristiga skulder 105 152

Summa kortfristiga skulder 420 508



Renhållning

Resultaträkning

tkr Not Bokslut 2016 Bokslut 2015

Verksamhetens intäkter 1 20 230 20 445

Verksamhetens kostnader 2 -19 827 -19 998

Avskrivningar -276 -354

Verksamhetens
nettokostnader 127 93

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -127 -93

Resultat före extraordinära
poster 0 0

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 0 0

Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut 2016 Bokslut 2015

Antal sophämtningar 254 275 260 573

Avfall till förbränning (ton) 7 139 7 249



Balansräkning

tkr Not Bokslut 2016 Bokslut 2015

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader o tekniska
anläggningar 5 177 5 427

Maskiner och inventarier 35 61

Pågående investeringar 0 0

Summa anläggningstillgångar 5 488 5 489

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m m 0 0

Fordran, Gislaveds kommun 14 063 14 310

Övriga fordringar 31 48

Summa omsättningstillgångar 14 316 14 358

Summa tillgångar 19 307 19 847

EGET KAPITAL;
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

AVSÄTTNINGAR

Avsättning Mossarpstippen 18 784 18 784

Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser 0 0

Summa avsättningar 18 784 18 784

SKULDER

Långfristiga skulder 4 0 0

Kortfristiga skulder 5 523 1 063

Summa skulder 523 1 063

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder 19 307 19 847



Noter

Verksamhetsberättelse renhållning

Under 2016 har stort fokus lagts på utredning av samverkan i regionen som Gislaveds kommun
tillsammans med grannkommuner genomfört. Före sommaren stod det klart att det blir 2

Not 1 Verksamhetens intäkter tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015

Intäkter renhållning 18 740 19 812

reglering mot renhållningskollektivet 718 -752

Övriga intäkter 772 1 385

Summa verksamhetens intäkter 20 230 20 445

Not 2 Verksamhetens kostnader tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015

Löner och sociala avgifter -694 -390

Material och tjänster -14 335 -14 296

Lokaler -62 -59

GS personal -2 -2

Övriga interna kostnader, inkl personal -3 445 -3 960

Övriga kostnader -1 290 -1 290

Summa verksamhetens kostnader -19 829 -19 998

Not 3 Materiella anläggningstillgångar tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015

Mark 20 20

Fastigheter för affärsverksamhet 10 103 10 103

ack avskrivningar affärsverksamhetsfastigheter -4 696 -4 696

Maskiner och inventarier 5 087 5 085

ack avskrivningar maskiner och inventarier -5 052 -5 024

Summa anläggningstillgångar 5 213 5 489

Not 4 Långfristiga skulder tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015

Långfristiga skulder 0 0

Summa verksamhetens intäkter 0 0

Not 5 Kortfristiga skulder tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015

Skuld till renhållningskollektivet 301 1 020

Övriga kortfristiga skulder 222 43

Summa kortfristiga skulder 523 1 063



samverkansorganisationer i länet där 3 kommuner i norra delen av länet samarbetar för sig och GGVV
för sig i södra delen. GGVV har tillsammans arbetat fram ett förslag om att bilda kommunalförbund för
avfallshantering och i detta införa utökad källsortering av matavfall och annat hushållsavfall. Förbundet
planeras att bildas under våren 2017 och överta verksamheten från de 4 kommunerna i GGVV från och
med 2018.
Under våren har vi tagit en aktiv roll som central punkt för de skolor och andra organisationer i
kommunen som engagerat sig i Håll Sverige Rents kampanj mot nedskräpning. Under hösten har vi
deltagit i EU:s kampanj ”Europa minskar avfallet”. Vi har också skickat ut informationsbroschyren
”sophanteraren 2016” till samtliga hushåll i Gislaveds kommun där vi detta år informerade extra om
farligt avfall och vikten av att lämna rätt avfall på rätt ställe.
Med miljöbilen har vi angjort på 10 platser runt om i kommunen för att samla in farligt avfall från
hushållen separat under 3 dagar. För att öka tillgängligheten på ÅVC i Smålandsstenar utökades tiderna
under juli månad med även onsdagar vilket fungerade väl. Besöksfrekvensen har varit hög på alla
anläggningar inom verksamheten.
Mängden hushållsavfall till förbränning har jämfört med 2015 minskat med 1,5% (-110 ton) och för 2016
uppgått till 7 139 ton. Det är dels det brännbara avfallet som lämnas vid ÅVC som står för denna
minskning (-13 ton) men även mängden behandlade säck och kärlsopor.



Koncernbolag och stiftelser

GISLAVEDS KOMMUNHUS AB

Ordförande: Marie Johansson Ägare: Gislaveds kommun 100 %
Antal ledamöter:
Verkställande direktör: Malin Aronsson

Underlag till den sammanställda redovisningen

Verksamhet
Koncernen har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som kommunstyrelsen
använder för sin verksamhet.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen för de helägda bolagen
åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och medverka till att uppfylla Gislaveds kommuns vision



och mål genom att leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.
Det kommunala syftet med bolagets verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen för de helägda bolagen
åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och medverka till att uppfylla Gislaved kommuns vision
och mål genom att leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.
Koncernen har till uppgift att företräda Gislaveds kommuns strategiska intressen och utöva ägarstyrning i
kommunens helägda bolag.

I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett
estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Ekonomi
Under året har aktieköp skett i bildandet av koncernen.

Framtid
Närmsta året kommer strukturen för samarbeten att arbetas fram. Dels strukturen mellan kommunen och
koncernen och dels inom koncernen för arbetet mot visionen. Under våren kommer alla ägardirektiven att arbetas
fram och i ett längre perspektiv kommer också förhållandet mellan företagspolicy och ägardirektiv gås igenom.



AB GISLAVEDSHUS

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

Verksamhet
Den 1/1 2016 fanns det en tom lägenhet. Den 1/1 2017 fanns det inga tomma lägenheter.
Den 1/4 2016 höjdes bostadshyrorna med 0,35 %. Den 1/4 höjs de med 0,5 %. Underhållskostnaderna har under
året uppgått till 44,9 Mkr. Under 2016 har etapp ett av nybyggnationen på Köpmangatan i Gislaved slutförts, alla
lägenheter och lokaler är uthyrda. Etapp två har påbörjats med inflyttning till sommaren 2017. Även på
Hörsjögatan i Smålandsstenar har en nybyggnation påbörjats med inflyttning i augusti 2017. Beslut är taget att
påbörja en byggnation på Ågatan i Anderstorp. Inflyttning till våren 2018.

Ekonomi
Omsättningen ökade med 58 %. Ökningen beror främst på två fastighetsförsäljningar som genomfördes 2016.
Återläggning av tidigare nedskrivningar och en utrangering ingår i resultatet. Hyresbortfallet är 2,3 mnkr lägre. Lån
har amorterats med 15,8 mnkr. Derivat har lösts och skrivits om.

Personal

Miljö
Bolaget är certifierat för miljö enligt ISO 14001:2004, för kvalitet enligt 9001:2008 och arbetsmiljö enligt AFS
2001:1. En omcertifiering har genomförts 2016.

2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader, tkr 22543 21189
Tillsvidareanställda 37 37
Omräknat till
heltidstjänster

36,25 36,25

Visstidsanställda 0 0
Omräknat till
heltidstjänster

0 0

Sjukfrånvaro % 2,79 1,19



Framtid
Under 2016 har befolkningsutvecklingen fortsatt vara positiv.
Bolaget har under 2016 påbörjat eller beslutat om byggnation av 62 lägenheter med inflyttning under 2017 och
2018. Kostnaderna för nyproduktion har stigit kraftigt. Ett statligt investeringsstöd har införts vilket kan dämpa
effekten av kostnadsökningarna. Även upprustningen av rekordårens bostäder kommer att fortgå.



GISLETORP LOKALER AB

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

Verksamhet
Bolagets syfte är 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.

I januari 2016 genomfördes fusionen mellan Gislaveds Industrilokaler AB och A-ringen AB. Därefter förändrades
bolagets firma till Gisletorp Lokaler AB.

Bolaget har tidigare ägts av Gislaveds kommun. Men kommunen har i december 2016 överlåtit samtliga aktier till
det nybildade koncernbolaget Gislaved Kommunhus AB.

Munin 19
Gisletorp Lokaler AB äger fastigheten Munin 19 som är bebyggd med 6 637 kvm BRA (bruksarea) och innehåller
17 olika lokaler. Den uthyrningsbara ytan är 6 517 kvm LOA (lokalarea). Vid årsskiftet 2016/2017 var alla lokaler
uthyrda.

Gisletorp Lokaler AB har under flera år haft i princip fullt uthyrt och svårt att snabbt tillgodose olika intressenters
lokalbehov. Under 2016 har en hyresgäst flyttat ut och en ny hyresgäst flyttat in.

Lövås 8:5
Gisletorp Lokaler AB äger också fastigheten Lövås 8:5 med Anderstorp motorbana. Anläggningen arrenderas av
Anderstorps Racing Club, ARC. På fastigheten finns depåbyggnaden som omfattar ca 3 160 m² och som också
disponeras av motorsportgymnasiet. ARC och deras bolag, SRW Anderstorp AB, använder banan för tävlingar i
egen regi men man hyr också ut banan till andra arrangemang. Nu gällande bullerkrav gör det svårt för
arrendatorn att använda banan som man behöver för att få en god ekonomi. Arrendatorn ansvarar för underhåll
av hela anläggningen med undantag av depåbyggnaden. Eftersom det finns ett stort behov av underhåll, man
behöver tid för att bygga upp verksamheten samt förändra bullerkraven innehåller arrendeavtalet en successiv
ökning av arrendet från 2017.



Under 2016 har Bygg- och miljönämnden utfärdat försiktighetsmått efter att arrendatorn lämnat in en sk C-
anmälan för verksamheten på området. Tyvärr har nämnden inte gått arrendatorn till mötes utan begränsat
möjligheterna att bedriva verksamhet med tillräckligt stor ekonomisk omfattning. Ett beslut som är överklagat av
alla parter inklusive Gisletorp Lokaler AB. Om myndighetens beslut vinner laga kraft medför det att arrendatorn
inte klarar sina åtaganden i arrendeavtalet och kan komma att säga upp detsamma. Gisletorp Lokaler AB har
därför inlett diskussioner om villkoren i avtalet och kommer även att själv lämna in en anmälan om att få bedriva
miljöstörande verksamhet på fastigheten i samverkan med arrendatorn.

Den förre arrendatorn av motorbana behöll rätten till varumärket Scandinavian Raceway och Anderstorp i
anslutning till motorsport. Gisletorp har under året förvärvat rätten till varumärkena och banan kallas nu åter
Scandinavian Raceway.

Ekonomi
För närvarande är alla lokaler uthyrda vilket ger grunden för bolagets överskott och goda ekonomi.

Personal

Miljö
Värmeförbrukning, på Munin 19, uppgår till 725 635 kWh (655 350) vilket är drygt 11 % högre än 2015. 2016 var
ca 5 procentenheter kallare än 2015 och resten av ökning beror sannolikt på förbrukning under
sommarmånaderna. Huvudparten av värmeenergin kommer från biobränsle via Gislaveds Energi ring AB.

Depåbyggnaden vid motorbanan har elvärme genom värmepumpar. För motorbanan finns ett abonnemang för hela
anläggningen och förbrukningen uppgick till 449 514 kWh (468 236). Energikostnaden fördelas och debiteras till
hyresgäst och arrendator.
Från och med juni 2016 köper bolaget el-energi från Bixia AB, som är producerad enligt Bra Miljöval.

Framtid
Framtiden för motorbanan beror i hög grad möjligheten för arrendatorn att utveckla verksamheten. Bygg- och
miljönämndens beslut om försiktighetsmått har överklagats och förutsättningarna för arrendatorn inför 2017 är
begränsade.

2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader, tkr 148 209



STIFTELSEN ISABERGSTOPPEN

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

Verksamhet
Isaberg Mountain Resort är en sport och konferens-anläggning som erbjuder utomhusupplevelser året runt.
Unikiteten ligger i den vackra utomhusupplevelsen i vårt naturreservat i form av roliga aktiviteter som
tillfredsställer en bred målgrupp. Vi erbjuder bl a vandring, MTBcykling, kanot och kajakpaddling och höghöjdsbana.
Vi erbjuder också guidade aktiviteter, hotellboende, camping, restaurang, älgpark och fastighetsuthyrning.
Stiftelsens eventuella vinst ska återinvesteras för utveckling av anläggningen. Isaberg har under de senaste tre åren
utvecklats och byggt upp en attraktiv anläggning där sommaren är större än vintern beläggningsmässigt. Vi skall
vara jordnära, innovativa och ge gästen berikande naturupplevelser och möten året runt.

Ekonomi
Intäkterna och resultatet innefattar en halvbra vinter där vi denna säsong gick runt utan minussiffror.
Skidanläggningen var öppen 6 januari -28 mars och hade ca 85.000 besökare (71.000 besökare år 2014-15).
Satsningarna på sommarhalvåret har slagit väl ut och vi har ökat beläggningen med ca 20%. Gästerna har aktiverat
sig och bla gjort höghöjdsbana, cyklat MTB, Segway (nyhet -16), besökt älgparken etc. Vi ser ett tapp i golfpaket
medan vi ser väldigt stora ökningar i skolresor och träningslägerverksamheten där tex cykelklubbar förlägger hela
helgen hos oss för träning. Renovering av våra stugor fortsatte även i våras och 51 stugor är nu renoverade, 19
återstår. Affären har fått en uppfräschning och flyttats. Ett nytt åkband och breddning av nedfart är klar för
skidsäsongen. Bygget av en tredje lodge är påbörjat. Samarbetet med restaurangen har fungerat väl. Ca 30 % av
våra gäster under vår, sommar och höst kommer från utlandet; danskar, tyskar, holländare och fransmän etc.
Vintertid är 50% danska gäster.

Personal
2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader, tkr 16 939 13 928
Tillsvidareanställda 19 16
Omräknat till



Framtid
Vi måste fortsätta renovera klart alla Utternstugor och hålla en hög kvalitet rakt igenom verksamheten för att få
behålla gästerna och attrahera nya. Vi fortsätter satsa på utomhusupplevelsen och skall arbeta vidare att förbli
södra Sveriges största MTBdestination.

heltidstjänster 17 16
Visstidsanställda
Omräknat till
heltidstjänster
Sjukfrånvaro % 1,49 2,00



STIFTELSEN GISLEPARKEN

Ordförande: Staffan Sjöblom Stiftare:Gislaveds kommun, Föreningen
Antal ledamöter: 7 Folkets Park och Folkets Hus i
Föreståndare, tf: Lars Damgaard tom juni 2016 Gislaved

Verksamhet
Stiftelsen Gisleparken har fram till 1 maj 2016 haft verksamhet i form av bowling, stuguthyrning och uthyrning av
lokaler, främst till Bingoalliansen och Gislaveds Drill & Drum. Ett beställnings-event har genomförts under våren,
men i övrigt har såväl konferens- som nöjesverksamhet avvecklats helt.

Efter beslutet att avveckla verksamheten i stiftelsen inriktades aktiviteterna på uppsägning av personal, avveckling
och överlåtelse av avtal inkl. hyresavtal med Gislaveds kommun om lokalerna i Glashuset. Överlåtelse av
inventarier, maskiner och förnödenheter har skett till Gislaveds kommun. En medarbetare har genom
verksamhetsövergång anställts i Gislaveds kommun (bowling). Från och med den 1 juli 2016 hade stiftelsen ingen
anställd personal utöver en medarbetare, som lämnade sin tjänst den 1oktober 2016.

Fritidsnämnden har övertagit stuguthyrningen och bowlingverksamheten, barn- och utbildningsförvaltningen köken
i sin helhet och kulturnämnden resterande lokaler. Kulturnämnden har därutöver fått samordningsansvar för
verksamheter och lokaler i Glashuset.

Den löpande verksamheten i stiftelsen och fortsatt hantering av avveckling av verksamheten sköts från med 1 juni
2016 av kommunstyrelseförvaltningen. Det omfattar i första hand styrelsens administration, arkivhantering samt
ekonomisk handläggning.

Styrelsen har sammanträtt åtta gånger under 2016.

Ekonomi
Avvecklingen av verksamheten innehöll större merarbete och mer kostnader än som kunde förutses. Samtliga
inventarier har försålts till Gislaveds kommun och medförde en bokföringsmässig förlust om 40,5 tkr. Nedskrivning
av lager mm har gjorts med 133,5 tkr vid försäljning av övrigt lösöre och förnödenheter gjorts. Lösen av
långtidsavtal (leasing) av utrustning har skett.. Bokföringsföringstekniska korrigeringar om 50 tkr tillkom, och
redovisnings- och personalkostnader har blivit högre än beräknat. Detta leder sammantaget till att verksamheten
redovisar ett underskott om 448 tkr, och det ligger i linje med delårsprognosens aviserade 425 tkr.



Personal

Framtid
Verksamheten är i stort sett avvecklad till följd av beslut i stiftelsestyrelsen och genom kommunfullmäktige och av
årsstämman i Föreningen Gislaveds Folkets Hus och Folkets Park godkännande Styrelsen har nu ansvar för att, i
samråd med sina stiftare, besluta om upplösning av stiftelsen eller om stadgarna ska ändras i sitt
verksamhetsändamål.

2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader, tkr 1 233 3 511
Medelantal anställda
under året 0 8



STIFTELSEN TORGHUSET

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

Verksamhet
Stiftelsen Torghuset äger och förvaltar fastighet med lokaler i Smålandsstenar.
Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga arrangemang.
Ändamålet är att hyra ut lokaler, bedriva nöjes-, kultur- och fritidsverksamhet och även tillhandahålla lokaler för
sådan verksamhet. Verksamheten ska rikta sig till kommunens invånare men även till våra besökare.

Under året har lokalerna fyllts av studiecirklar, konferenser, föreningsmöten, mässor, teaterföreställningar,
konserter, föreläsningar, utställningar och barn- och ungdomsaktiviteter.
Bl.a. har vi haft teater, dans för funktionshindrade, killkväll, öppet hus på Smålandsstenardagen och vid
julskyltningen, Walk of hope, ungdomsfestival och naturligtvis filmvisningar m.m. på biografen.
Totalt har ca 33 934 (35 313) personer vid 630 (689) tillfällen besökt Torghuset under 2016.

Fortfarande har vi mycket fokus på biografen och dess möjligheter istället för att ha olika egna andra evenemang.
Vi ser hellre att någon annan hyr och arrangerar och Torghuset är med och hjälper till med upplägget.

Biograf Klämman har haft ett genomsnitt av 42 (38) besökande per föreställning. Totalt har biografen genererat
12435 (12143) besökare. Besöksstatistiken för alla visningsformer som barnkalas, dvd-visningar och film har ökat.
Övrigt på bion som opera osv. är oförändrat mot förra året.
Vi satsar mycket på våra barn och ungdomar och försöker utveckla samarbetet med bl.a. skolan. På sportlov och
höstlov bjuder vi, sedan flera år tillbaka, barn och personal på kommunens fritidshem på bio.

Ett nytt projekt är BioNio. En kväll i månaden är det tänkt att de unga ”tar över biografen”.
I uppstartsskedet tror vi kanske att lokalen och ”hänget” innan filmen är viktigare än vilken film vi kommer att visa.
Torghuset har också varit med i referensgruppen som bildats av Våra Gårdar som är vår filmsättare och
initiativtagare till detta projekt.
Vi hoppas att vi under 2017 kan knyta kontakter med vuxna och de unga själva för att få detta att fungera.

Jobbet med Bio Kontrast (film med budskap) fortsätter. Vi ser en tydlig trend att vi börjar få till en grupp besökare
som återkommer och besöksantalet stiger sakta.



Våra eftermiddagsfilmer är också väldigt välbesökta. En mycket tacksam, ofta äldre publik, som tycker det är
trevligt med film på eftermiddagen och att efter filmen få sitta ner och fika och prata med andra om vad man just
sett.

Två turistvärdar har skött turistinformationen under V 24-34. 1467 (1333) personer har besökt turistbyrån. Många
är på genomresa och passar på att stanna till när man ser Turistbyrån vid torget. Eftersom det är så lättillgängligt så
blir det lite som en ”rastplats”.

Ekonomi
Under 2016 har stiftelsen erhållit ett driftbidrag på 2 mkr från kommunen.

Vi noterar att intäkterna för bion fortsätter att öka till 988 tkr (974). I intäkterna ingår förutom vanlig film även
våra konserter och övrigt vi visar i biosalongen. Vi tycker att det varit ett bra filmår där 101-åringen är en
bidragande orsak.

Intäkter för noll-taxa har ökat något till 268 tkr (240) men antalet besökare 9 733 (9 712) är i princip samma.

Intäkter för konferens har ökat till 462 tkr (255).

Tillfälliga hyror ökar till 673 tkr (483). Servering av mat har ökat något till 357 tkr (310).

Stiftelsen har långfristiga skulder i form av lån på 10,5 mnkr
Kommunen har också beviljat ett investeringsbidrag på 4 000 tkr att användas vid ombyggnationen.

Hyreskontrakt med Swedbank kommer att avslutas 2017-06-30. Swedbank kommer att lämna lokalen i början av
januari 2017. Nytt kontrakt kommer att skrivas mellan Stiftelsen Torghuset och Gislaveds kommun.

Nytt hyreskontrakt är också tecknat med Bankomat AB, gällande hyra av rum för uttagsautomat och
insättningsbox.

Som en service mot våra besökare har vi också investerat i en kortläsare och det finns även möjlighet att betala
med Swish.

Problemet med vatten i Stora salen fortsätter.
Försäkringsbolaget är involverat men inget formellt försäkringsärende är påbörjat.

Personal

Personalen består av 1 heltidsanställd föreståndare, 2 deltidsanställda (75 %) som sköter både administration,
lokalvård och servering samt 1 deltidsanställd (75 %) vaktmästare. Vi har också timanställd biopersonal, 5
maskinister samt 5 kassapersonal. 14 stycken anställda, 6 män och 8 kvinnor. Åldersfördelningen är mellan 17 och
79 år.

Miljö
Vi är med i Returpack dit vi skickar våra returflaskor och burkar.
Under året har vi bytt till LED-lampor i vår allmänna belysning samt utvändigt i utebelysningen. Detta kommer att
minska energiåtgången.
Att handla lokalt samt att utnyttja den lokala kompetens som finns i närområdet tycker vi är en del i att vara
miljövänlig så det görs i största möjliga utsträckning.

2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader, tkr 2116 2111
Tillsvidareanställda 14 15
Omräknat till
heltidstjänster 4 4



Framtid
Biografen är fortfarande navet i huset. En tredjedel av alla våra besök kan härledas till biografen. Det är ju den
digitala tekniken som gjort detta möjligt. Det fantastiska med detta är att vi fortfarande känner att det finns ännu
mer att utveckla. Att få folk att komma och se livesända eller inspelade evenemang på bion är ett långsiktigt arbete.
Vi håller på att lära våra besökare att biografen är så mycket mer än film.

Under 2017 kommer vi att investera i ny hemsida med ett bokningssystem där man kan boka och betala sina
biljetter på nätet. Vi kommer också att bygga om vår mottagningsdisk.

Vi ser också fram mot att få ha Biblioteket som hyresgäst. Ska bli spännande att se om vi kan hitta nya vägar att
samarbete där vi kan dra nytta av varandra. Säkert kommer det att bli så!

Det är viktigt att ingen verksamhet försvinner från våra småorter. Möjligheten till ett varierat och stort utbud av
olika aktiviteter är viktigt när människor ska bo och leva på en ort. Extra viktigt är det för våra barn och äldre och
dem försöker vi måna lite extra om.



GISLAVED ENERGI KONCERN AB

Ordförande: Bengt-Anders Johansson (M) Ägare: Gislaveds kommun 100 %
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Joacim Cederwall

Verksamhet
Verksamheten i koncernen omfattar distribution av el inom delar av Gislaveds kommun i dotterbolaget Gislaved
Energi Elnät AB. I dotterbolaget Gislaved Energi AB bedrivs produktion och handel med el och värme samt
gatubelysning i hela Gislaveds kommun. Bolaget erbjuder även energitjänster, entreprenader och serviceavtal samt
äger 15 % av aktierna i intressebolaget Klämman Vind AB.

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster för koncernen uppgick till 7 578 tkr vilket är 1 060 tkr under budget. Högre
kostnader för reparation och underhåll samt relativt låga priser på el under stora delar av året har påverkat
resultatet negativt.

Utdelning till Gislaveds kommun föreslås ske med 1 482 340 kr.

Personal

Miljö

2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader, tkr 13 595 12 425
Tillsvidareanställda 20 19
Omräknat till
heltidstjänster

18,3 17

Visstidsanställda 12 13
Omräknat till
heltidstjänster

0,3 0,34

Sjukfrånvaro % 2,14 2,37



Flera av dotterbolagens anläggningar för energiproduktion omfattas av tillstånds- respektive
anmälningsplikt enligt Miljöbalken. Koncernen bedriver ett långsiktigt arbete i syfte att med god marginal
klara de i tillstånden angivna gränsvärdena.

Dotterbolagen är certifierade enligt ISO14001 och har arbetat vidare med miljöfrågor under
verksamhetsåret. En uppföljande revision har genomförts med bra resultat. Koncernen arbetar
fortlöpande med åtgärder för minskad energianvändning och samverkar med Gislaveds kommun för
energieffektivisering av gatubelysningen i kommunen. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gislaved har
minskat koldioxidutsläppen med ca 3 500 ton per år från och med 2014, jämfört med tidigare och
minskningen ökar i takt med att fler fastigheter ansluts.

Bolagen arbetar även vidare med att inköpt elkraft ska vara förnybar samt att öka andelen biobränsle i
koncernens värmeanläggningar. Samtliga kunder har ursprungsmärkt förnybar el utan extra kostnad.

Framtid
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fortsätter. Bolaget kommer att fortsätta genomföra investeringar som
stärker leveranssäkerheten i elnätet. Koncernen fortsätter under 2017 med planering för en vidare utveckling av
fjärrvärmeverksamheten. Under 2017-2018 genomförs en omfattande utbyggnad av ett nytt fjärrvärmenät i
Anderstorp som byggs samman med fjärrvärmenätet i Gislaved. Projektet omfattar även upphandling och
byggnation av en ny flispanna vid Mossarp.

En av koncernens målsättningar är att öka andelen egenproducerad Naturel genom investeringar i solkraft,
vindkraft och på längre sikt kraftvärme.

Koncernen planerar att fortsätta utveckla nya energitjänster som ska leda till en effektivare energianvändning för
koncernens kunder. Bl. a. erbjudanden att uppföra lösningar för laddning av elfordon, solcellslösningar samt
batterilagerlösningar till intressenter inom Gislaveds kommun.



GISLAVED NÄRINGSLIVS AB

Ordförande: Morgan Ryhman Ägare: Gislaveds kommun 50 %
Antal ledamöter: 8 Gislaveds Näringslivsråd 40 %

Gislaveds Handelsråd 10%
Verkställande direktör: Leif Österlind

Verksamhet
Syftet med Gislaved Näringsliv AB, nedan kallat bolaget, verksamhet är att på en av ägarna gemensamt formulerad
grundsyn verka för näringslivets utveckling inom Gislaveds kommun och för kommunens arbete med
näringslivsbefrämjande åtgärder. Bolaget skall då verka för kompetensutveckling samt genomföra projekt vars syfte
är att utveckla infrastruktur, tillgänglighet och attraktivitet för befintliga och tillkommande företag.

Ekonomi
Bolagets omsättning uppgick till 5,180 mnkr (10,962). I siffrorna ingår även genomförda projekt, BGR, Automation
och Affärsracet.
Under året har investeringar gjorts i ny server och nytt CRM program. Utöver det har inga större investeringar
gjorts utöver normal verksamhet. Årets resultat blev 30 tkr (12 tkr).

Personal

Framtid
Under 2016 startade dialogen mellan kommunen och råden om ytterligare fokus på näringslivs- och turismfrågor
och GNAB framtida roll. GNAB är från 1/1 2017 ett helägt kommunalt bolag med ansvar för näringsliv och turism.
Bolagets styrelse är 50/50 av kommun- och näringslivsrepresentanter där näringslivet har utslagsröst.
Tjänsterna näringslivs- och turismutvecklare nyanställs. Bolaget flyttar verksamheten till centrumläge i Gislaved vid

2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader, tkr 3517 4272
Tillsvidareanställda 6 9
Omräknat till
heltidstjänster

5 7

Visstidsanställda 0 0
Omräknat till
heltidstjänster

- -

Sjukfrånvaro % 1,2 0,55



halvårsskiftet.
Näringslivet står inför fortsatta utmaningar kring kompetensförsörjning, tillgänglighet, bostäder och integration.
Både inom vår verksamhet och i samarbetet inom Business Gnosjöregionen görs prioriteringar att samverka brett
för ett konkurrenskraftigt företagande. Vi fäster stor vikt vid att utveckla den gröna näringen, nyföretagande och
turismområdet under 2017.

Fokusområden är:

 Näringslivsutveckling

 Handelsutveckling

 Besöksnäring

 Kompetensförsörjning

 Infrastruktur och tillgänglighet

 Internationalisering

 Attraktivitet



Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att:

 Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer
att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

 Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

 Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

 Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde
och anskaffningsvärde.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 mnkr. Dessutom
redovisas alltid kommunens realisationsvinster/förluster.

Intäkter

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med
rekommendation RKR4.2.  SKL har publicerat en ny prognos i februari där det inte är någon förändring av
skatteunderlaget för 2016.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas upp som förutbetalda intäkter och
redovisas bland långfristiga skulder. I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs dessa inkomsten successivt i
takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder, vilket följer
rekommendation RKR 18.

Tillfälligt flyktingbidrag 2015
I december betalades 34,5 miljoner ut i tillfälligt flyktingbidrag. Bidraget är bokfört som kortfristig skuld och
inte periodiserad från december 2015 enligt rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning. Hela
bidraget har under 2016 intäktsförs som övriga statsbidrag.

Kostnader
Löner mm
Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende december men som utbetalas i januari har inte
periodiserats. Ej uttagen semester tillsammans med övertid har periodiserats.



Förändrade redovisningsprinciper
I slutet av 2013 bestämde Rådet för kommunal redovisning (RKR) att kommuner från och med 2014 måste
använda komponentavskrivning vid redovisning av sina materiella anläggningstillgångar. Komponentavskrivning
innebär att en anläggning ska delas upp i betydande komponenter med olika avskrivningstider, anpassade till
respektive komponents förväntade nyttjandetid.

Fr o m 2014 har Gislaveds kommunen använts komponentavskrivning vid aktivering av stora investeringar
(Ombyggnad av Kommunhuset, Ombyggnad av Glashuset och Ombyggnad av Nordinskolan i Smålandsstenar).
Fördelning av markvärde och byggnadsvärde på samtliga fastigheter har också gjort under samma år.

Fr o m 2015 har Gislaveds kommun använts komponentavskrivning vid aktivering av fastigheters nya färdiga
(tas i bruk) investeringar med anskaffningsvärde på minst 1mkr. Nya investeringar på gator/vägar(tas i bruk
under året) som har anskaffningsvärdet på minst 1mkr delas i två komponenter – gatukropp med noll
avskrivning och toppbeläggning med 10, 20, 40 år olika avskrivningstider baserad på typ av gatan.

Övergången av ”gamla anläggningar” till komponentavskrivning skett under våren 2016 med tillämpning från 1
januari 2016. Med ”gamla investeringar” menas samtliga anläggningar i anläggningsregistret anskaffad t o m 15-
12-31(undantag var anläggningar som redan komponentavskrivas under 2014 och 2015).
Vid övergången till komponentavskrivningar genomfördes en inventering då samtliga anläggningar bedömdes
individuellt. Huvudprincipen för bedömningen av fastigheternas anläggningar var om anläggningens restvärde
var under 1mkr så gjordes inte komponentfördelning utan den anläggningen ska omklassificeras till den mest
betydande komponent.
Inom gator/vägar har det bestämt att fördela samtliga ”gamla anläggningar” med huvudprincipen att
anläggningar vilka restvärde var 80% eller mindre av anskaffningsvärdet avser gatukropp, resten var
toppbeläggning.

Inventeringen av anläggningarna medförde även några omklassificeringar och utrangeringar.

Vid totalt införandet av komponentavskrivning under 2016 dras också gränsen mellan investering och planerat
underhåll. När en komponent ersätts (planerat underhåll) betraktas det nu som reinvestering och ska
aktiveras i balansräkningen. Planerat underhåll har tidigare kostnadsförs direkt.

Fr o m 2016-01-01, har avskrivningstiden på samtliga vattenledningar (nya och gamla) har ändrats från 33år till
60 år. Periodisering av anslutningsavgifter har också ändrats från 33 år till 60 år.

Investeringar
Exploateringstillgångar är bokförd som materiella anläggningstillgångar. Detta beroende på svårigheten at
bedöma tidpunkten för avyttring, enligt rekommendation ska exploatering hanteras som omsättningstillgång.

Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde.

Avskrivningstider
Mark, fjärrvärmeanslutning, gatukropp, konst 0 år
Markanläggningar (yttre miljö) 25 år
Topp beläggningar – gata 10, 20, 40 år
Vattenledningar 60 år
Stomme 60 år
Yttertak, fasad och stomkomplettering 40 år
Sprinkler, reservkraft, hiss, komplementsbyggnader 30 år
Värme, Ventilation, VA 25 år
Fönster och ytterdörrar 25 år
El, snickerier, yttertak (papp) 20 år
Ytskikt, passagesystem, styr/övervaktning, larm/tele 15 år



Tvätt/storköksutrustning, lekredskap 10 år
Bilar, inventarier, maskiner 5 -20 år

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivningsmetod tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år.  Avskrivningen påbörjas när
tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras
som en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har
satts till ett halvt basbelopp, 22 150 kr 2016.

Förråd
Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde.

Kortfristig fordran
Underskott för Va-verksamheten redovisas som kortfristig fordran. Under 2016 har överskottet för VA-
verksamheten reglerats mot kortfristiga fordran.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07.

Avsättningar
Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendationen om att nuvärdesberäknas. Kostnaden
för att återställa deponi är så osäker i sig att därtill att nuvärdesberäkna den med en osäker ränta.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell leasing. Avtalen avser främst leasing av bilar och
maskiner. Avtalstiderna är mellan 3-5 år.  En inventering av fastighets hyresavtal har påbörjats.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Den omfattar förutom kommunen, Gislaveds kommunhus AB, och Stiftelsen Isabergstoppen. Övriga företag i
koncernen har en omsättning och omslutning som understiger 2 % av kommunen skatteintäkter och generella
statsbidrag. Under hösten 2016, har Gislaveds kommun bildat ett moderbolag (Gislaveds kommunhus AB) för
samtliga helägda kommunala bolag nämligen Gislaveds energi koncern AB, Gislaveds hus, Gisletorp AB och
Gislaveds Näringsliv AB.

Interna redovisningsprinciper kommunen

Personalkostnader
Arbetsgivaravgifter mm har interndebiterats förvaltningarna i samband löneredovisningen. Den följer Sveriges
Kommuner och Landstings rekommendation. Det tas även ut ett påslag på lönesumman från förvaltningarna
för att täcka gemensamma kostnader som tex Kommunhälsan, Facklig verksamhet.



Kapitalkostnader
Räntan beräknas med nominell metod 2,4 % på bokfört värde. På årets investeringar har ränta tillgodoräknats
fr om anskaffningsmånaden.

Ord och begrepp

Anläggningskapital Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar.

Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella (t ex byggnader,
mark, inventarier mm) eller finansiella (aktier, andelar mm)

Avskrivningar Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån
förväntad ekonomisk livslängd.

Avsättningar Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik till sin
förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt
den skall infrias.

Eget kapital Visar hur stor del av tillgångarna som ej finansierats med skulder

Finansiella intäkter Intäkter som kommer från placerade medel, tex. ränta på bankkonto.

Finansiella kostnader Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader för
pensionsförvaltningen.

Kapitalkostnader Avskrivningar och intern ränta.

Kortfristiga fordringar Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen

Kortfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen

Likviditet Betalningsförmågan på kort sikt, omsättningstillgångar i relation till kortfristiga
skulder.

Nettoinvesteringar Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att inneha en kortare tid tex likvida medel, kortfristiga
fordringar, förråd

Rörelsekapital Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar minus kortfristiga
skulder

Soliditet Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor del av kommunens
tillgångar som finansierats med eget kapital. Eget kapital dividerat med totala
tillgångar.





GISLAVEDS 
KOMMUN 

Till årsstämman i AB Gislavedshus 
Organisationsnummer 556053-5204 

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

Granskningsrapport för år 2016 
Vi, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat AB Gislavedshus 
verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 
beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intem kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föresluifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda 
ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den imiktning och omfattning som behövs för att ge rimlig glllnd 
fÖl' bedömning och prövning. 

Fördjupad verksamhets granskning avseende IT säkerhet har genomförts under året. 
Granskningsrapporter har nnder året överlämnats direkt till styrelsen. 

Vi bedömer sanunantaget att bolagets verksanthet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit 
tillräcklig. 

Gislaved 2017-02~-3 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i AB Gislavedshus, org.nr 556053-5204 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB Gislavedshus för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår på 
sidorna 3-17 i detta dokument. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Gislavedshuss finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grundför uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
AB Gislavedshus enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-2 och 22-27. 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i 
det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något av detta. 
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Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel , och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. rumlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti får att en 
revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/ documents/rev _ dok/revisors_ ansvar. pdf. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning for AB Gislavedshus för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grundför uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till AB Gislavedshus enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret for förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust . Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och fOr att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mäl beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i nä.got väsentligt avseende: 
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företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocumentfdocuments/rev _dok/revisors_ansvar. pdf. Denna beskrivning är 
en del av revisionsberättelsen. 

Gislaved den 23 februari 2017 

Mats Nilsson 
Auktoriserad revisor 

• 
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Business Gnosjöregion AB 
Org.nr.559013-1917 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamheten 
Allmänt om verksamheten 
Syfte och verksamhet 

Det huvudsakliga syftet med bolaget är att skapa samverkan och bättre samordning med bibehållen lokal förankring vad 
beträffar näringslivsfrågorna i Gnosjöregionen. Genom Business Gnosjöregion AB skapas en ny organisationsstruktur med 
syfte att driva gemensamma utvecklingsfrågor och projekt samt bidra till en ökad nationell och internationell konkurrenskraft 
för näringslivet. Strukturen skall fungera som ett utvecklingsorgan i Gnosjöregionen, men även som en möjlighet för övriga 
länet att ta till sig. Samarbetet bygger på behovsinventeringen och dialog mellan näringslivet, kommunernas politiker och 
tjänstemän, där man inventerat nuläge, framtida behov och pågående verksamhet. 

Genom behovsanalysen som ingick i det gemensamma projektet Framtid Gnosjöregionen, förankrades verksamheter som 
prioriterade av näringslivet i Gnosjöregionen: Kompetensförsörjning och kompetensutveckling, Internationalisering, 
Omvärldsbevakning samt Regionens attraktivitet. 

Organisation 

Bolaget har sitt säte i Gislaveds kommun, Jönköping län. Antal projektanställda är 1 person som är VD och koordinator på 
100% samt 1 person som är projektanställd på.sO% för ESF förstudie Lärandemodeller. Övriga tjänster som köps på timbasis 
är ekonomi, IT och kommunikation. Den operativa verksamheten i projektet drivs av koordinator tillsammans med 
ledningsgruppen som består av näringslivscheferna från de fYra näringslivsbolagen. 

Verksamhetsåret i korthet 
Bolaget bildades den 7 maj 2015. Bolagets nya styrelse tillsattes den 16 oktober 2015. Till ordförande för r år valdes Kenneth 
Krantz. 

Under året har styrelsen haft fem protokollförda möten och en extra bolagsstämma. 

Verksamheten har haft sitt fokus på upp start av verksamhet och långsiletiga samarbeten. De projekt som drivits under 2016 är 
projekt Automation Småland för Tillväxtverket (avslutades 2016-05-20), projekt GNR för Region Jönköpings län samt 
förstudien Lärandemodeller i Gnosjöregionen för ESF. Under året har det drivits ett personalchefsnätverk för personalchefer 
med över 50 anställda på företaget. Ett nätverk för regionala studie- och yrkesvägledare har startats. En webbaserad, regional 
etableringstjänst f<k företagslokaler har lanserats för att underlätta etablering. En matris över alla utbildningar i 
Gnosjöregionen, fi;ån ett års längd har skapats och presenterats för BUN. Ett verktyg för omvärldsbevakning,. 
Konjunkturbarometern, har optimerats under 2016 Verktyget mäter företagens egen syn på utvecklingen. Mätningen görs inom 
områdena order, inköp, personal, investeringar och framtidstro. 

Ägarfördelning 

Bolaget ägs till 100% av Gnosjöregionens Näringslivsråd ideella förening, 802492-4568. 

Företagets säte är Gislaved. 

Flerårsöversikt 

Nettoomsättning 

Resultat efter finansiella poster 

Soliditet (%) 

Balansomslutning 

Defmitioner av nyckeltal, se noter 

2016 2015 
4800183 2819999 

3939 83 

4,07 3,40 

l 271 096 l 471 521 
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Business Gnosjöregion AB 
Org.m. 559013-1917 

Förändringar i eget kapital 

Belopp vid årets ingång 

Resultatdisposition enligt beslut av 
årsstämma: 

Arets resultat 

Belopp vid årets utgång 

Resultatdisposition 

Medel att disponera: 

Balanserat resultat 

Arets resultat 

Förslag till disposition: 

Balanseras i ny räkning 

Aktiekapital 

50000 

50000 

83 

l 742 

1825 

1825 

1825 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansrälmingar med tillhörande noter. 

Sida 3 av 8 

Övrigt fritt Årets resultat Summa fritt 
eget kapital eget kapital 

O 83 83 

83 -83 O 

l 742 l 742 

83 l 742 1825 



Business Gnosjöregion AB 
Org.nr. 559013-1917 

RESULTATRÄKNING 2016-01-01 2015-05-07 
Not 2016-12-31 2015-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 
Nettoomsättning 4800 183 2819999 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4800 183 2819999 

Rörelsekostnader 
Övriga externa kostnader -3572 528 -2249301 
Personalkostnader 2 -1223794 -570617 

Summa rörelsekostnader -4796322 -2819918 

Rörelseresultat 3861 81 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 196 3 
Räntekostnader och lilmande resultatposter -118 -1 
Summa finansiella poster 78 2 

Resultat efter finansiella poster 3939 83 

Resultat före skatt 3939 83 

Skatter 
Skatt på årets .resultat -2197 O 

Arets resultat 1742 83 
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Business Gnosjöregion AB 
Org.nr.559013-1917 

BALANSRÄKNING 2016-12-31 2015-12-31 
Not 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 6250 12500 
Fordringar hos koncernföretag 1495 O 
Övriga fordringar 200805 428905 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 201451 330633 
Summa kortfristiga fordringar 410001 772 038 

Kassa och bank 
Kassa och bank 3 861095 699483 
Summa kassa och bank 861 095 699483 

Summa omsättningstillgångar 1271 096 1 471 521 

SUMMA TILLGÅNGAR 1271 096 1471521 
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. BALANSRÄKNING 2016-12-31 2015-12-31 
Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 50000 50000 
Summa bundet eget kapital 50000 50000 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 83 O 
Arets resultat 1 742 83 
Summa fritt eget kapital 1 825 83 

Summa eget kapital 51825 50083 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 488614 607873 
Skatteskulder 28739 8631 
Övriga skulder 43 145 33516 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 658773 771418 
Summa kortfristiga skulder 1219271 1421438 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1271 096 1471 521 
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NOTER 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokf6ringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016: l O) om årsredovisning i mindre företag. 

Materiella anläggningstillgångar 

Tillämpade avskrivningstider: 

Noter till resultaträkningen 

Not 2 Medelantal anställda 

Medelantal anställda 

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda 

närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 

Medelantal anställda har varit 

N oter till balansräkningen 

Not 3 Checkräkningskredit 

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 

Sida 7 av 8 

Antal år 

2016 2015 

2,00 1,00 

2016-12-31 2015-12-31 

2000000 O 



Business Gnosjöregion AB 
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NOTER 

Övriga noter 

Not 4 Definition av nyckeltal 

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

Gislaved 2017"03-15 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 mars 2017 

De~ B 

g~$///;#/IY 
nus Ahlström 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Business Gnosjöregion AB 
organisationsnummer 559013-1917 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Business Gnosjöregion AB för räkenskapsåret 2016-01-
01 - 2016-12-31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Business 
Gnosjöregion ABs finansiella ställning per den 31 
december 2016 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till Business Gnosjöregion AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt.dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den' 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om 
att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del aven revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att. 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksa mheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
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återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Business Gnosjöregion AB för 
räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet . 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Business Gnosjöregion AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller·gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

2(2) 

Vårt mål beträffande revisionen av fö~slaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del aven revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. . 

Smålandsstenar 2017-03-16 

Deloitte AB 

~~ Magnus Ahlström 
Auktoriserad revisor 



Till årsstämman i Business Gnosjöregion AB 
Org nr 559013-1917 

Granskningsrapport för år 2016 

Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Business 
Gnosjöregion AI3:s verksamhet. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och illlernkontroii och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de fdreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolags lagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och 
av fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och prövning. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och trån ekonomisk synpunkt tillti'edsställande sätt. Jag bedömer därtill att 
bolagets intema kontroli har varit tiilräckiig. 

Gislaved 2017-03-16 

Av kommunfullmäktige i Gisiaveds kommun utsedd lekmannarevisor 



Deloitte. 

REVISIONSBERÄTTELSE 
Till bolagsstämman i Gislaved Näringsliv AB 
organisationsnummer 556661-9861 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

VI har utfört en revision av Srsredovisningen för Gislaved 
Näringsliv AB för räkenskapsSret 2016-01-01 - 2016-12-
31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en I alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Gislaved 
Näringsliv ABs finansiella ställning per den 31 december 
2016 och av dess finansiella resultat för Sret enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredpvlsningens övriga delar. 

VI tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditlng (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare I 
avsnittet Revisorns ansvar. VI är oberoende i förhållande 
till Glslaved Näringsliv AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
~nligt dessa krav.' 

VI anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styre(sens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att lIpprätta en årsredovisning som inte Innehåller nSgra 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av grsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förm8ga att fortsiitta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmSgan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om 
att avveckla verksamheten. 

Rev(sorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehSller 
några väsentliga felaktigheter, vare Sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som Innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

Ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
uppt1!cka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund I 
årsredovisningen. 

Som del aven revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
Inställning under hela revisionen . Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter I årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och Inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att LItgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att Inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan Innefatta. agerande I maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åSidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
Interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för attutforf)1a gral)sknlngsåtgärder ~om är lämpliga 
med hänsyn tili omständighetern'a, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

utvärde'rar vi lämpligheten I de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten I styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar I 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av 
grsredovisningen. Vi drar ocks8 en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets fönnåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna I årsredovisnIngen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar l1r 
otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. \låra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag Inte längre kan 
fortsätta verksamheten. . . 

utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 



DeloitteG 
~terger de underliggande transaktionerna och 
händelserna p~ ett sätt som ger en rättvisande bild .. 

Vi m~ste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi m~ste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Gislaved Näringsliv AB för 
~äkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
V~rt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förh~lIande till 
Gislaved Näringsliv AB enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för v~ra 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer p~ storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov , likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras p~ ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de ~tgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt . 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed v~rt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisions bevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

företagit n~gon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
n~gon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

på n~got annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, ~rsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

2(2) 

Vårt m~1 beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
v~rt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del aven revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna . Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
p~ vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen p~ sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går Igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffa nde bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Gislaved 2017-02-16 

Deloitte AB 

.,~" .. _;w
.'?~f#~/Y-/ 
?~.~~us Ahlström 
Äuktoriserad revisor 



9 GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Till årsstämman i Gislaveds Elnät AB 
Organisationsnummer 556223-8765 

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

Granskningsrapport för år 2016 
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaveds Elnät AB:s 
verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda 
ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig. 

Gislaved 2017-04-10 

Patrik Thur 

A v kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor 



9 GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Till årsstämman i Gislaveds Energi AB 
Organisationsnummer 556247-6514 

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

Granskningsrapport för år 2016 
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaveds Energi 
AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda 
ägard i rekti v. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig. 

Gislaved 2017-04-10 

Patrik Thur 

A v kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor 



~GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Till årsstämman i Gislaveds Energi Koncern AB 
Organisationsnummer 559079-2932 

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

Granskningsrapport för år 2016 
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaveds Energi 
Koncern AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda 
ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning. 

Fördjupad verksamhetsgranskning avseende lT säkerhet har genomförts under året. 
Granskningsrapporter har under året överlämnats direkt till styrelsen. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig. 

Gislaved 2017-04-10 

Patrik Thur 

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor 



Till fullmäktige i Gislaved kommun 
Org nr 212000-0514 

Till årsstämman i Gislaved Näringsliv AB 
Org nr 556661-9861 

Granskningsrapport för år 2016 

Jag, av fullmäktige i Gislaved kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Gislaved 
Näringsliv AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
agardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och internkontroll och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen hal' utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens 
revisionsreglemente, god revisiol1ssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomfötts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
prövning. 

Bolagets auktoriserade revisor har informerat mig om genomförd granskning av bolagets 
redovisning och årsredovisning för 2016. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit 
tilll'äc klig. 

Gjslaved 2017-02-16 



GRANSKNINGSRAPPORT 

Till årsstämman i Gisletorp Lokaler AB 
Org nr 556090-7734 

Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2016. Granskningen har 
genomförts enligt god sed. 

Jag har vid min granskning funnit att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Mitt uppdrag har inte omfattat granskning av särskilda förhållanden enligt uppdrag av 
årsstämman. 

Jag har ej funnit anledning till anmärkning mot styrelseledamot eller verkställande direktör 
och anser ej heller att några särskilda upplysningar rörande bolagets verksamhet och 
förhållanden måste uppmärksammas av aktieägarna. 

Gislaved den 21 februari 2017 

~~ ePW"/!h ~ 
I Jan-Erik Haraldsson 

. Av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun utsedd lekmannarevisor 



EY 
Building a better 
working world 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstClmman I Gisletorp Lokaler AB, org.nr 556090-7734 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av lIrsredovisningen för Gisletorp 
Lokaler AB för år 2016. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse' 
enden rättvisande bild av Gisletorp Lokaler ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Gisletorp Lokaler AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisions bevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verhställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt
visande bild enligt ~rsredovisningslagen. Styrelsen och verk
ställande direktören ansvarar även för den interna IlOntroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis
ning som inte innehäller några väSentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när s~ är 
tillämpligt, om förh~lIanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort
satt drift. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av sCikerhet om att års
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentligö 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som Innehåller mina 
uttalanden. Rimlig sClkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäCka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp
stå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsent
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska heslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

A member fi,m 01 Ern~t & Young G10bcl1 Lirnited 

Som del aven revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptiSk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felak
tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransknings
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent
ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel. eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll . 

skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effek
tiviteten i den interna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om det linns någon väsentlig osäkerhetslal\tor SOlO ilvser 
sådana händelser eller förhällanden som kan leda till bety
dande tvivel om bolagets förm~ga att fortsätta verksam
heten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp
lysningar är otillräCkliga, modifiera uttalandet om årsredo
visningen_ Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, struk
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys
ningarna, och om årsredovisningen återger de under
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande blid. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla Iakttagelser 
under revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

uttalanden 

Uttlver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt
ning av Gisletorp Lokaler AB för år 2016 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget I förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet ftlr 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Gisletorp Lokaler AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har I övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisions bevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande dIrektörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om ut
delningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i tlvrigt. 

Styrelsen ansvarar för bOlagets organisation och förvaltningen 
av bOlagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att till
se alt bOlagets organisation är utformad så att bOkföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenhet 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt· 
ningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skylliig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bOlaget, eller 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust. och därmed mitt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om ftlrslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

A member film of Ernst & Young Globc1llirnilNJ 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäCka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bOlagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del aven revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst pli revisionen av räken
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk
ningen på sådana Iltgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt utta
lande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om 
styrelsens förSlag till dispOSitioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande 
samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Gislaved den 21 februari 2017 

~~/ 
Auktolfserad revisor 
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Till årsstämman i Gnosjöregionens Näringslivsråd 
Org nr 802492-4568 

Granskningsrapport för år 2016 

Jag, av fullmäktige i Gislaved kOllllllun utsedd lekmannarevisor, hal' granskat 
Gnosjöregionens Näringslivsråds verksamhet. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de tOreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och inte1'l1kontroll och pröva om 
verksamheten hedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har uttOrts enligt aktiebolags lagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och 
av fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och prövning. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att 
bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Gislaved 2017-03-16 

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor 



ÅRSREDOVISNING 

för 

Gnosjöregionens Näringslivsråd 
Org.nr. 802492-4568 

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 

Innehåll 

- forvaltningsberättelse 

- resultaträkning 

- balansräkning 

- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

- tilläggsupplysningar 

- underskrifter 
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Gnosjöregionens Näringslivsråd 
Org.nr. 802492-4568 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamheten 
'Företagets verksamhet är att äga, driva och delta i olika utvecldings- och näringslivsprojekt. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Arbetet med bildandet av Gnosjöregionens näringslivsråd, nedan kallat GNR, startade i april 2012 genom att de fyra 
näringslivsbolagen i Gislaved, Gnosjö (näringslivsförening), Vaggeryd och Värnamo fick i uppdrag av kommunstyrelserna i de 
nämnda kommunerna att ta fram en gemensam arbetsplattform för näringslivsutveckling. 
Utifrån detta arbete har näringslivet och de fyra kommunerna beslutat att bilda föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd. 
Genom GNR skapas en ny organisationsstruktur med syfte att driva gemensamma utvecldingsfrågor och projekt samt bidra till 
en ökad nationell och internationell konkurrenskraft för näringslivet. Strukturen skall fungera som ett utvecklingsorgan i 
Gnosjöregionen, men även som en möjlighet för övriga länet att ta till sig. Verksamheten drivs genom bolaget Business 
GnosjöregionAB som ägs till 100% av GNR. 

Den av parterna bildade ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd, ägs till 50 % av de fyra kommunerna och till 50 
% av de fyra kommunernas lokala näringslivsråd/föreningar. 

Föreningens styrelse ska bestå av nio ledamöter varav fyra av ledamöterna ska utses av Näringslivsråden med en ledamot från 
respektive näringslivsråd samt fyra ledamöter som utses av Kommunerna med en ledamot från respektive kommun. 
Kommunernas representanter är utsedda av respektive kommunstyrelse. Utöver nämnda ledamöter finns en ordförande som 
skall utses av Näringslivsråden. Varje representant i styrelsen skall ha en egen suppleant som utses enligt ovan beskrivet 
regelverk. 

Rådets huvuduppgift är att vara styrande i de av näringslivet uttryckta behoven, samt i pågående och framtida projekt som 
relaterar till de behoven. Utöver nämnda ansvar har rådet även en uppgift som rådgivande instans för kommunala frågor. 
Styrelse väljs av årsstämman 
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Gnosjöregionens Näringslivsråd 
Org.nr. 802492-4568 

RESULTATRÄKNING 

Rörelsens intäkter ID.ID. 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Årets resultat 

Not 
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2016-01-01 
2016-12-31 

-900 

-900 

-900 

-17 

-17 

-917 

-917 

2015-03-25 
2015-12-31 

-568 

-568 

-568 

-15 

-15 

-583 

-583 



Gnosjöregionens Näringslivsråd 
Org.nr. 802492-4568 

BALANSRÄKNING 2016-12-31 2015-12-31 
Not 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernforetag 50000 50000 

50000 50000 

Summa anläggningstillgångar 50000 50000 

Omsättningstillgångar 

Kassa och bank -5 -583 

Summa omsättningstillgångar -5 -583 

SUMMA TILLGÅNGAR 49995 49417 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 2 

Bundet eget kapital 
Insatskapital 50000 50000 

50000 50000 

Balanserad vinst eller förlust -583 O 
Årets resultat -917 -583 

Summa eget kapital 48500 49417 

Kortfristiga skulder 
Skulder till koncernIoretag 1495 O 

Summa kortfristiga skulder 1495 O 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 49995 49417 

POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Gnosjöregionens Näringslivsråd 
Org.nr. 802492-4568 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstännner med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens alhuänna råd. 

Värderingsprinciper m.m. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 1 Andelar i koncernföretag 20Hj-12-31 2015-12-31 

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat 

Organisationsnummer Säte andel % värde värde 

Business Gnosj öregion AB 500 50000 50000 

559013-1917 Gislaved 100,00% 

50000 50000 

Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat 

Business Gnosj öregion AB 50266 184 

Not 2 Eget kapital 
Insatskapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 50000 -583 

Årets förlust -917 

Belopp vid årets utgång 50000 -1500 

/~)~q:;frd~,-~ 
I 

;;;it--
Allan Ragnarsson 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 mars 2017 

Auktoriserad revisor 
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Deloitte. 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Gnosjöregionens Näringslivsråd 
organisationsnummer 802492-4568 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Gnosjöregionens Näringslivsråd för räkenskapsåret 
20~6-01-01 - 2016-12-31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Gnosjöregionens Näringslivsråds finansiella ställning per 
den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredoVisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen., 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende. i förhållande 
till Gnosjöregionens Näringslivsråd enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredOVisningslagen. Styrelsen 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta . 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 

och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del aven revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentli'gheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn tJI I omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredOVisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 



Deloitte~ 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Gnosjöregionens Näringslivsråd för räkenskapsåret 
2016~01-01 - 2016-12-31 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Gnosjöregionens Näringslivsråd enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets ' 
organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttal,ande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordni ngen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del aven revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen . 

Anderstorp 2017-03-16 

Deloitte AB 

agnus Ahlström 
uktoriserad revisor 



9 GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Kommunens revisorer 

Till Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

REVISIONSBERÄTTELSE 2016 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och 
nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens 
bolag/stiftelser. 

Styrelse och nämnder ansvarar för all verksamheten bedri vs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de fö reskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll och återredov isning till fullmäktige. 

Revisorernas ansvar är at! granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kOllul1unallagen, god revisionssed i konuuunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig gwnd för bedömning och ansvarsprövning. 
Revisionens resultat redovisas i bilagan "År.l'rapporljor kommunen.l· revisorer 
verksamhetsåret 2016". 

Vi bedömer sammantaget alt styrelse och nämnder i Gislaveds kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredssUillande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rällvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräckI ig, dock 
anser vi att den kan utvecklas. 

Gislaveds kommun lever upp till kommunallagens krav på en ekonOIni i balans. 

Vi bedömer att fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella 
perspektivet inte uppnås för femårsperioden 2016-2020. Årets resultat för år 2016 
uppgår till +60,5 ml1kr, vilket för år 2016 överstiger målet om +30 mnkr. När det 
gäller so liditetsmålet bedömer vi att målet varken uppfylls för år 2016 ell er för den 
aktuella femårsperioden. 

Vi kan inte utifrån den återrapportering som sker i årsredovisningen bedöma ifall 
verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för 
verksamheten. Delta gäller även det personalpolitiska målet. Redovisning av 
indikatorerna sker genom att dessa bedöms som uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte 



rg1 GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Kommunens revisorer 

uppfyllda. Någon redovisning av de så kallade styrmåtten som kan påvisa det faktiska 
resultaten, jämförelse med måltal eller analys sker inte. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns . 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, kommunens 
nälllilder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Gislaved elen I I april 2017 

\ 

/ L.V, ~~Q ~A~ 
·· · r~"': · .;:~·~~ ·· · ~ .. v _/ 

>:i?1P;a~ ;:;:fi;tikl)~ 
;::i'~1avidsson UaI~;;~Erik Haraldsson 

Palrik Thur 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Årsrapport för kommunens revisorer verksamhetsåret 2016 
De sakkunnigas rapporter 
Granskningsrapporter lekmanllHrevisorerna 
Revisionsberättelser bolag/s tiftelser auktoriserad revisor 

~.~ 
Sven Nilsson 

.Q~~.~~~4 
Cathrine Törnberg U 



Stiftelsen Gisleparken, orgnr 828500-3623 

Granskningsberättelse avseende stiftelsens verksamhetsår 2016 samt 
bokslutet och årsredovisningen per 2016-12-31. 

Vi har granskat Stiftelsens räkenskaper för verksamhetsåret 2016 samt styrelsens förvaltning under året. 
Förvaltningen har vi granskat genom att läsa protokoll från styrelsemöten. 

Stiftelsens ändamål har varit att inom Gislaveds kommun uppföra och driva parkanläggningen 
Gisleparken, samt att bedriva nöjes-, konferens-, restaurang-, kultur- och fritidsverksamhet till gagn för 
Gislaveds kommuns invånare och besökande samt att upplåta lokaler för sådan verksamhet. Stiftarna har 
i böljan av året 2016 beslutat att godkänna stiftelsestyrelsens beslut att aweckla stiftelsens verksamhet. 
Skälen till styrelsens ställningstagande är de ökade underskotten i verksamheten samt 
kommunfullmäktiges beslut i oktober 2015 med kravatt stiftelsen omprövar sin verksamhet eftersom 
inga nya kapitaltillskott medges under 2015. Dessutom har frågan uppkommit om att stiftelsens 
verksamhet är sådan att den kan anses strida mot konkurrenslagstiftningen. 

RESULTATRÄKNING 

Nettoomsättning 1 979 kkr (få 3331 kkr) 

Intäkter från den ordinarie verksamheten uppgår till 734 kkr (f å 3178 kkr). Av årets övriga 
verksamhetsintäkter avser 1 202 kkr försäljning av inventarier mm i samband med awecklingen av 
verksamheten. 

Handelsvaror och råvaror 299 kkr (få 1520 kkr) 

Nedskrivning av varulager utgör 133 kkr av de totala kostnaderna. Nedskrivningen avser främst sprit i 
öppnade buteljer eller för gamla drycker. 

Övriga externa kostnader 1 009 kkr (få 3 366 kkr) 

Stora poster inom årets externa kostnader är bIa lokalhyra 242 kkr, IT, TV-utrustning 371 kkr (bIa stora 
kostnader i samband med uppsägning av leasing- serviceavtal mm) samt redovisningstjänster (inkluderar 
även kostnaderna för revisionen) 260 kkr. 

Personalkostnader 1 233 kkr (få 3 511 kkr) 

Per bokslutsdagen var samtliga kostnader slutlöner, semesterlöner mm betalda för tidigare anställd 
personal, dvs inga ytterligare personalkostnader kommer att belasta stiftelsen. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar o kkr (få 367 kkr) 

Med hänsyn till att samtliga maskiner och inventarier sålts under året så har inga avskrivningar belastat 
resultatet. 

ÖVriga rörelsekostnader 122 kkr (182 kkr) 

Kostnaderna avser förluster vid avyttring av maskiner och inventarier. Dessa kostnader beror på att under 
årets första månader hade avskrivningar skett av maskiner och inventarier. 



Resultat efter finansiella visar på en förlust om 448 kkr. Budgeterad förlust för verksamhetsåret var 425 
kkr dvs ingen stor avvikelse. Styrelsen föreslår att förlusten balanseras i ny räkning. 

BALANSRÄKNING 

Övriga kortfristigafordringar 65 kkr (få 107 kkr) 

Skattefordringarna uppgår per balansdagen till 54 kkr. Stiftelsen har också en fordran på 
Trygghetsfonden TSL som avser beviljat bidrag avseende omställningsstöd och uppgår till n kkr. 

Kassa och bank 444 kkr (få 118 kkr) 

De likvida medlen består av ett bankkonton hos Nordea om 6 529 kkr. Dessutom har stiftelsen en skuld 
via koncernkonton hos Nordea till Gislaveds kommun om 6 084 kkr. 

Eget kapital 446 kkr (få 895 kkr) 

Förändringen under året avseende eget kapital avser enbart årets förlust om 448 kkr. 

Kortfristiga skulder 63 kkr (få 4 206 kkr) 

De kortfristiga skulderna utgörs av dels några mindre leverantörsskulder om sammanlagt 2 kkr och dels 
aven reserv för upprättande av bokslut och revision om 60 kkr. 

Övrig synpunktfrån granskningen 

Vid vår granskning har vi konstaterat att samtliga fakturabetalningar och övriga utbetalningar ej blivit 
attesterade före utbetalningen. 

Vårnamo 2017-03-07 

~ 1 f ~ //'~ 
a4$~1~ ~7a:/~1/ 

Christina Kennethsson 
Auktoriserad revisor 

Carl-Gunnar 



Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Gisleparken, org.nr 828500-3623 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Gisleparken för år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Grundför uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Denförtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är 
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del aven revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 



• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fåsta uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Denförtroendevalda revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt stiftelseIagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen 
Gisleparken för år 2016. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelseIagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 

Grundför uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelseIagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis for att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 



• på något annat sätt handlat i strid med stiftelseIagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del aven revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utfors baseras 
på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 

Värnamo den 21 mars 2017 

Christina Kennethsson 
Auktoriserad revisor 

Värnamo d~n 21 mars 2017 

el 
Carl-Gunnar 



Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Isabergstoppen, org.nr. 828500-3003 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Isabergstoppen för år 2016. 

Styrelsens och verltställande direktörens ansvar för 
årsredovisninqen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direldören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god 
revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta 
att han eller hon utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

Rapport om andra krav enliqt laqar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av Stiftelsen Isabergstoppen för år 2016. 

Styrelsens och verkställande direlrtörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som 
ansvaret för förvaltningen enligt stiftelseiagen 
stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

har 
och 

vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot eller 
verkställande direktör handlat i strid med stiftelseiagen eller 
stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god 
redovisningssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det 
finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med 
stiftelseiagen eller stiftelseförordnandet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna risllbedömning bealltar Uttalande 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta Styrelseledamöterna eller verllställande direktören har inte 
för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en handlat i strid med stiftelse lagen eller stiftelseförordnandet. 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men Hestra den 7 mars 2017 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i ,. 
stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar oc!\så en ...: 1f/'l~. ~ . 
utvärdering av ändamålsenligheten i de P~Ml 1!~~~ 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten I r1 /...----
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar I· Håkan SiJndberg 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande Afktoriserad revisor 
presentationen i årsredovisningen. ~ - - \. 

Vi a~ser at! de r~vlsionsbevis vi .. har.inhämtat är tillräckli9;;--tOt/VV"l:7'"C7/l7TL->---
och andamalsenhga som grund for vara uttalanden. /Björn Martinsson ..--

Uttalanden I Utsedd av Gislaveds Kommun 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i ~.~ /() 1: ~...,-/./ 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en I alla IV Itt!O (~7:ivAt. ''141/(0/ 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens Klas varnström f.- { 'J{/ 

finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess Utsedd av Friluftsfrämjandets 
finansiella resultat rör året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens Region Öst 
övriga delar. 
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Stiftelsen Torghuset 

Org.nr 828500-5321 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Torghuset för räkenskapsåret 2016. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

1 (2) 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 

årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2016-12-31 och av 
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Stiftelsen Torghuset, Org.nr 828500-5321 



FREJS 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Stiftelsen Torghuset för räkenskapsåret 2016. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelseiagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

2 (2) 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelseiagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelseiagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Smålandsstenar den 13 / 7... 2017 

Auktoriserad revisor 

~~~ 
Sven Petersso 
Revisor 

Stiftelsen Torghuset, Org.nr 828500-5321 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kommunens revisorer har enligt gällande lagstiftning uppdraget att granska 

all verksamhet årligen i kommunen men också uppdraget att granska 

verksamheten i kommunens koncernföretag genom de revisorer och 

lekmannarevisorer, som är valda i dessa.  

Uppdraget har utförts med utgångspunkt från bestämmelser i 

kommunallagen, Gislaveds kommuns revisionsreglemente samt dokumentet 

God revisionssed i kommunal verksamhet. Lekmannarevisionen i de 

kommunala aktiebolagen har därutöver utförts med utgångspunkt från 

bestämmelser i Aktiebolagslagen. Revisionen i stiftelser har utförts med 

utgångspunkt från Stiftelselagen. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att ge en sammanfattande bild av det arbete som 

kommunens revisorer gjort under året. Löpande under verksamhetsåret får 

kommunfullmäktige samtliga avslutade granskningar till sin kännedom. I 

denna rapport framkommer inga slutsatser eller bedömningar utan är enbart 

av informativt syfte.  
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1.3 Revisionsprocessen – metodik 

 

Revisionen har en revisionsstrategi och utifrån en riskbedömning beslutas 

den årliga revisionsplanen. Revisionsplanen ska ha delar från de fyra olika 

delarna; 

 tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner  

 granska årsredovisning och delårsrapport   

 övergripande ansvarsutövande vilket revisionen främst gör genom de 

överläggningar och studiebesök som löper under året 

 fördjupade projekt som inriktar sig på verksamhet, process och 

funktion 

Övergripande för alla typer av granskningar bedöms den interna kontrollen. 

Vidare görs uppföljningar löpande på tidigare gjorda granskningar.  

Den samlade bedömningen utmynnar i revisionsberättelsen.  

REVISIONSPROCESSEN 

God ekonomisk hushållning 

Riskbedömning 

Revisionsstrategi 

Revisionsplan 

Tillförlitlighet 
- redovisning 
- system 
- rutiner 

 

 

Årsredovisning 

Delårsrapport 

Övergripande 
ansvarsutövande 

Fördjupade 
projekt 
Verksamhet 
Process 
Funktion 

Tillräcklig intern kontroll 

Uppföljning 

Revisionsberättelse 
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2 Verksamhetsåret 2016 

2.1 Riskbedömning 
För att praktiskt kunna hantera revisionens uppdrag, att granska all 

verksamhet årligen, utgår revisionen från en riskbedömning. Denna är 

grunden i bedömningen för vilka områden som skall granskas och vilka 

frågor som ska ställas vid överläggningar. Revisionen har i sin planering 

utgått från den riskbedömning som togs fram under verksamhetsåret 2016. 

Riskbedömningen är ett levande dokument som uppdateras löpande både 

avseende förslag på överläggningspunkter och revisionsprojekt.  Dokumentet 

ett internt arbetsmaterial för kommunens revisorer.  

2.2 Ansvarsutövande 

2.2.1 Överläggningar med representanter för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Som ett ytterligare led i att granska all verksamhet årligen, har 

överläggningar skett med företrädare för kommunstyrelsen och de olika 

nämnderna i kommunen.  

Överläggningar har skett med representanter för följande nämnder under 

året. 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelsen  

 Tekniska nämnden 

 Fastighetsnämnden 

 Fritidsnämnden 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 Bygg- och miljönämnden 

 Socialnämnden 

 Räddningsnämnden 

 Överförmyndarnämnden 
 

Överläggningarna har i första hand skett med nämnds- och 

styrelsepresidierna. Inför överläggningarna har kommunens revisorer 

skickat ut en kallelse/dagordning, där de begärt att nämnderna ska redogöra 

för sin verksamhet och ekonomi med utgångspunkt från; 

 Redovisa hur ni tolkat de mål och de uppdrag som fullmäktige 

beslutat om för er verksamhet, hur ni har konkretiserat dom, d.v.s. 

brutit ner dom till styrsignaler för er verksamhet. Hur ser 

måluppfyllelse för året ut? Hur ser er plan ut för att uppfylla dem?   
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 Hur säkerställer ni att verksamheten skapar avsedd effekt för de 

medborgare som berörs?  

 Redogör för hur verksamheten har sett ut det senaste året. 

Planeras det för några förändringar den närmaste tiden? 

 Hur arbetar nämnden med intern kontroll, görs årliga 

riskbedömningar? Vilken är nämndens samlade bedömning av 

intern kontrollen? Vilka eventuella åtgärder har vidtagits som 

resultat från föregående års uppföljningar?  

 Hur ser nämndens beredningsorganisations ut exempelvis vilka 

deltar, vem bestämmer vad och varför det ska beredas? 

 Personalsituationen, hur ser sjukfrånvaron ut, vakanser, framtida 

personalförsörjnings frågor etc.? Utifrån medarbetarenkäten som 

gjordes 2015 har en handlingsplan tagits fram, hur tillser ni att 

den följs i er verksamhet?  

 Löpande ekonomisk uppföljning, hur ser den ut och vilka områden 

följs upp? Hur ser prognosen ut för helår 2016? Vilka åtgärder har 

vidtagits och kommer vidtas med anledning av underskott samt 

krav på besparingar? 

 Upphandlingsfrågor är ständigt aktuella, vilken roll och syn har ni 

på upphandling?  

 Ev. verksamhet som är utlagd på extern utförare hur följer ni att 

verksamheten är ändamålsenlig?  

 Vilka är de största utmaningarna för er verksamhet de närmaste 3 

åren respektive 10 åren?  

 Vilka åtgärder har vidtagit utifrån tidigare revisionsgranskningar? 

Specifika frågor som kommunens revisorer noterat utifrån att ha läst 

protokoll och tidigare gjorda överläggningar har även diskuterats. Genom 

dessa överläggningar har kommunens revisorer erhållit bra information och 

konstruktiva diskussioner har förts med nämndspresidierna samt 

kommunstyrelsepresidiet. Minnesanteckningar förs vid överläggningarna 

som används för bedömningar och som underlag för kommande 

överläggningar.  

Kommunens revisorer träffar även kommunfullmäktiges presidium. Där sker 

löpande avrapportering från revisionens arbete vidare erhåller kommunens 

revisorer relevant information om de olika frågor som kommunfullmäktige 

behandlar.  
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2.2.2 Överläggningar med tjänstemän 

Överläggningar har skett med tjänstemän, enligt nedan, enskilt i aktuella 

frågor under året. Med vissa tjänstemän har flera överläggningar skett: 

 Kommundirektör 

 Ekonomichef 

 Personalchef 

 Budget strateg 

 Socialchef  

 Områdeschef bistånd och stöd, socialförvaltningen  

 Räddningschef  

 Senior rådgivare  
 

Genom dessa överläggningar har kommunrevisionen fått bra information 

och konstruktiva diskussioner har förts. Kommunens revisorer har 

dokumenterat erhållen information och förda diskussioner i 

minnesanteckningar.  

2.2.3 Intern kontroll 

Under året har vi tillsammans med kommunens revisorer följt kommunens 

arbete med intern kontroll. Detta har gjorts genom protokollsläsning samt 

vid överläggningarna.   

2.2.4 Protokollsläsning 
Kommunens revisorer har utifrån en intern arbetsfördelning, läst de 

protokoll som upprättats i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de 

olika nämnderna. Avrapportering av väsentligheter från protokollsläsningen 

görs kontinuerligt på revisionssammanträdena och olika uppföljningar har 

gjorts. Dokumentation av väsentligheterna sker löpande.  

2.3 Delårsrapport och årsredovisning   

2.3.1 Delårsrapport 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-08-31.  

Granskningens syfte var att ge kommunens revisorer ett underlag för sin 

bedömning om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som 

kommunfullmäktige beslutat. 

Granskningens revisionsfrågor var följande: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god 
redovisningssed? 
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 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige 
fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen 
kommer att uppnås? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige 
fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att 
målen kommer att uppnås? 

Revisionsrapporten ”Granskning av delårsrapport 2016 - Gislaveds 

kommun” har upprättats. 

Revisionsrapporten översändes till kommunfullmäktige tillsammans med 

revisionsutlåtandet delårsrapport 2016-08-31. Vidare översändes 

revisionsrapporten samt missiv till kommunstyrelsen för svar.  

I utlåtandet gjordes följande bedömningar av kommunens revisorer: 

 Delårsrapporten är med några undantag utformad i enlighet med 

RKR:s rekommendation 22 och upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt. 

 Granskning visar på att det prognostiserade resultaten inte helt är 

förenligt med de två finansiella målen som fullmäktige fastställt.  

 Det sker ingen samlad utvärdering om respektive prioriterat område 

bedöms uppfyllas eller inte. Vi bedömer att den redovisning som sker 

i delårsrapporten är otillräcklig. Detta innebär att vi likt tidigare år 

inte kan uttala oss om resultaten är förenliga med de av fullmäktige 

fastställda målen för verksamheten. Vi bedömer att nuvarande 

hantering kan innebära en risk att fullmäktige inte ges möjlighet till 

att använda delårsrapporten som ett underlag för ledning, styrning 

och kontroll.  

 Vi ser det som angeläget att åtgärder vidtas för de nämndsmål som 

delvis eller inte bedöms uppfyllas. Vi anser vidare att delårsrapporten 

behöver utvecklas gällande vilka åtgärder som behöver genomföras 

för att nå målen. Vi ser det som angeläget att nämnderna håller sin 

tilldelade budget och att åtgärdsplaner upprättas vid underskott och 

att dessa realiseras och får önskad effekt. 

2.3.2 Årsredovisning 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning av 

kommunens årsredovisning och bokslut för år 2016. Granskningen har 

utförts med utgångspunkt från väsentlighet, genomförda riskbedömningar 

och den granskning, som genomförts löpande under året och tidigare år. 



Årsrapport för kommunens revisorer verksamhetsåret 2016 

April 2017 
Gislaveds kommun 7 av 11 

 

Revisionsrapporten ”Granskning av årsredovisning år 2016 - Gislaveds 

kommun” har upprättats. I revisionsrapporten har de sammanfattande 

bedömningar, synpunkter och iakttagelser, som framkommit vid 

granskningen redovisats. 

Granskningen har besvara följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?  

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige 

beslutat avseende god ekonomisk hushållning?  

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten tillsammans med 

2016 års revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Revisionsrapporten 

samt missiv har vidare överlämnats till kommunstyrelsen för svar.  

I utlåtandet gjordes följande bedömningar av kommunens revisorer: 

 Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Gislaveds 

kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Gislaveds kommun lever upp till kommunallagens krav på en 

ekonomi i balans.  

 Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 Vi bedömer att fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det 

finansiella perspektivet inte uppnås för femårsperioden 2016-2020. 

Årets resultat för år 2016 uppgår till +60,5 mnkr, vilket för år 2016 

överstiger målet om +30 mnkr. När det gäller soliditetsmålet bedömer 

vi att målet varken uppfylls för år 2016 eller för den aktuella 

femårsperioden.  

 Vi kan inte utifrån den återrapportering som sker i årsredovisningen 

bedöma ifall verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges 

övergripande mål för verksamheten. Detta gäller även det 

personalpolitiska målet. Redovisning av indikatorerna sker genom att 

dessa bedöms som uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte uppfyllda. 

Någon redovisning av de så kallade styrmåtten som kan påvisa det 

faktiska resultaten, jämförelse med måltal eller analys sker inte.   
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2.4 Fördjupade revisionsprojekt 

2.4.1 Säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet 
angående externt och internt dataintrång   

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning av 

kommunens säkerhets angående externt och internt dataintrång. 

Granskningen besvarade följande revisionsfråga: 

Är kommunstyrelsen/bolagsstyrelsernas styrningsmodell för IT- och 

informations-säkerhet för att löpande identifiera prioriterade hot 

ändamålsenlig i förhållande till de prioriterade hoten? 

Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsens, Gislaved 

Energi AB samt Gislavedshus AB styrningsmodell för IT- och 

informationssäkerhet för att löpande identifiera prioriterade hot inte är 

ändamålsenlig i förhållande till de prioriterade hoten. 

2.4.2 Granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning 

kommun har gett PwC i uppdrag att granska om kommunstyrelsen, 

socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden har 

en ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll av att kommunfullmäktiges 

beslut verkställs.  

Granskningen besvarade följande revisionsfråga: 

 Har kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt tekniska nämnden en ändamålsenlig och 
tillräcklig intern kontroll av att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs? 

Den sammanfattande bedömningen blev att kommunstyrelsen har en 

ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll av att kommunfullmäktiges 

beslut verkställs. Socialnämnden, tekniska nämnden samt barn- och 

utbildningsnämnden bedömdes delvis ha en ändamålsenlig och tillräcklig 

intern kontroll av att kommunfullmäktiges beslut verkställs.  

2.4.3 Granskning av åtgärder till följd av 
Skolinspektionens tillsyn 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC 

under året genomfört en granskning om barn- och utbildningsnämnden har 

vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att komma till rätta med de områden 

som Skolinspektionen kritiserade i sin tillsyn år 2016.  
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Granskningen besvarade följande revisionsfråga: 

Har barn- och utbildningsnämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärder för 

att komma till rätta med de områden som Skolinspektionen kritiserade i 

tillsynen? 

Den sammanfattande bedömningen var att nämnden inte helt har vidtagit 

ändamålsenliga åtgärder. Bedömningen grundar sig i att planering av 

uppföljning för vissa beslutade åtgärder inte är tillräckligt samt att det inte är 

tydliggjort hur åtgärder för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet ska 

leda till önskade effekter. Däremot bedöms att nämnden både säkerställt 

implementering av åtgärderna samt fördelat ansvar. 

2.4.4 Granskning av krisberedskap    
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC 

genomfört en granskning av kommunens krisberedskap. 

Granskningen besvarade följande revisionsfråga: 

Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig verksamhet inom samhällets 

krisberedskap? 

Den sammanfattande bedömningen var kommunstyrelsen inte helt har en 

ändamålsenlig verksamhet inom samhällets krisberedskap. Bedömningen 

grundar sig på att övning och utbildning för förtroendevalda och tjänstemän 

inte sker i tillräcklig grad samt att handlingsprogram för olyckor samt plan 

för extraordinära händelser vid granskningstillfället inte var antagna trots 

lagkrav. Vidare bedömdes det finnas brister i organisation och 

ansvarsfördelning samt i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. 

2.4.5 Granskning av rutinerna för ansökan om statlig 
ersättning inom flyktingmottagandet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC 

genomfört en granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning 

inom flyktingmottagandet.  

Granskningen besvarade följande revisionsfråga: 

Säkerställer barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 

överförmyndarnämnden att kommunen får del av de statliga ersättningar 

inom flykting-mottagandet som man har rätt till? 

De förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag 

att granska insatser statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. 
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Den sammanfattande bedömningen var att barn- och utbildningsnämnden 

och överförmyndarnämnden säkerställer att kommunen får del av de stat-

liga ersättningar inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till och 

att socialnämnden inte säkerställer detta.  

2.4.6 Granskning av styrning och ledning inom bygg- och 
miljönämnden 

På uppdrag av Gislaveds förtroendevalda revisorer har PwC granskat bygg- 

och miljönämndens styrning och ledning av verksamheten.  

Granskningen besvarade följande revisionsfråga: 

Säkerställer bygg- och miljönämnden en ändamålsenlig styrning och ledning 

av verksamheten? 

Efter genomförd granskning bedömdes att bygg- och miljönämnden endast 

delvis säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av verksamheten.  

2.4.7 Granskning av grundmaterialet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC 

genomfört en granskning av grundmaterialet. 

Syftet med granskningen var att säkerställa att grundmaterialet håller en 

tillfredställande kvalitet vilket säkerställer att räkenskaperna ger en 

rättvisande bild.   

Ett revisions PM upprättades – granskning av grundmaterialet. 

Avvikelser har noterats för vissa fakturor avseende konferenser och 

hotellövernattningar där inte specificerat syfte eller deltagarlistor har 

noterats. Förfarandet kan leda till förmånsbeskattning. Åtgärder behöver 

vidtas. Utöver ovan har vi har inte funnit några väsentliga avvikelser.  

2.5 Samordnad revision och lekmannarevision i 
de kommunala koncernföretagen 

Kommunens revisorer har uppdraget att granska verksamheten i 

kommunens koncernföretag genom de lekmannarevisorer och revisorer, som 

är valda i dessa.  

Lekmannarevisorerna avlämnar granskningsrapporter för respektive företag 

och revisorerna i verksamhetsstiftelserna avlämnar revisionsberättelser i 

samband med avlämnandet av revisionsberättelse för kommunen för år 

2016. 
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Under året har särskilda granskningar genomförs gällande Gislavedshus AB 

och Gislaveds Energi AB gällande Säkerhetsgranskning av kommunens 

säkerhet angående externt och internt dataintrång (omnämnts tidigare).  

Lekmannarevisorerna har under året träffat respektive styrelse för 

överläggningar.  

2.6 Samarbete med andra kommuners revisorer 
och regionensrevisorer 

Under 2016 har ingen gemensam granskning genomförts med andra 

kommuners revisorer. Gemensam överläggning har genomförts med 

revisorerna i Gnosjö kommun när det gäller räddningsnämnden. 

Erfarenhetsutbyte har under året skett med kommunrevisorerna i 

Jönköpings län samt med Region Jönköpings revisorer.   

2.7 Sekreterarskap för kommunens revisorer 
samt rådgivning och stöd 

Under året har PwC haft uppdraget, som sakkunnigt biträde för kommunens 

revisorer. Detta har bl.a. inneburit administrera kallelser och material till 

revisionssammanträden, förberett överläggningar med nämnder, enskilda 

tjänstemän och studiebesök. Minnesanteckningar samt medverkat vid 

upprättande av olika skrivelser. 

På uppdrag av kommunens revisorer har sakkunnigt biträde löpande under 

året undersökt olika frågeställningar, som efter hand uppkommit. 

Nämnders och styrelser protokoll har genomgåtts i den utsträckning, som 

erfordrats för genomförande av de olika granskningarna. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-04-05 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §77 Dnr: KS.2017.23

Redovisning av obesvarade motioner 2017

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 24 § ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade
motioner per 1 mars 2017 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.

Enligt kommunallagen kap 5, 33 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Kommunallagen 5 kap 33 §.
Kommunfullmäktiges arbetsordning 24 §.
Redovisning av obesvarade motioner per 1 mars 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2017
Kommunstyrelsen den 22 mars 2017, § 65

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner daterad den 1 mars
2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Handläggare 2017-03-03
Yvonne Thelin Karlsson Dnr: KS.2017.23

Redovisning av obesvarade motioner per 1 mars 2017

2012

Amir Horozic (V)
2012-10-25
KS.2012.226
Motion om inrättande av en social investeringsfond i Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 11 december 2012 till kommunstyrelsekontoret för
beredning. Behandlad av PS mjuk den 26 februari 2014. Beredning pågår inom
kommunstyrelsekontoret.

2014

Curt Vang (K)
2014-02-07
KS.2014.34
Motion om inrättande av solidaritetspris
Kommentar: Remitterad den 11 mars 2014 till fritidsnämnden för beredning. Svar har
inkommit och kommunstyrelsekontoret har fortsatt bereda ärendet. Ett förslag till
remissvar behandlades vid kommunfullmäktige den 27 november 2014. Kommunfullmäktige
beslutade att återremittera ärendet för vidare beredning av vilken krets av föreningar som
ska kunna omfattas av solidaritetspriset. Beredning pågår inom kommunstyrelsekontoret.

Curt Vang (K)
2014-03-14
KS.2014.57
Motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala miljöer för barn
Kommentar: Remitterad den 8 april 2014 till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och kommunstyrelsekontoret
för beredning. Svar har inkommit från samtliga nämnder. Svar på motionen
kommer att hanteras vid kommunfullmäktige den 27 april 2017.

2016

Lars-Ove Bengtsson (C)
2016-01-24
Motion om att satsa på biogas i Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 2 mars 2016 till kommunstyrelsekontoret för beredning.
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Lars-Ove Bengtsson (C)
2016-04-26
KS.2016.91
Motion om att höja kvaliteten och införa mer svensk mat på matsedeln
Kommentar: Överlämnad till kommunstyrelsekontoret den 28 april 2016 för beredning.

Erik Andersson (K)
2016-04-27
KS.2016.92
Motion om kollektivavtalskrav
Kommentar: Överlämnad till kommunstyrelsekontoret den 28 april 2016 för beredning.

Fredrik Sveningson (L)
2016-05-25
KS.2016.106
Motion om konstnärlig utsmyckning
Kommentar: Remitterad till fastighetsnämnden, kulturnämnden och bygg- och
miljönämnden för yttrande senast den 31 oktober 2016. Samtliga nämnder har inkommit
med svar och beredning pågår inom kommunstyrelseförvaltningen.

Pia Skogsberg (KD) och Lennart Kastberg (KD)
2016-06-14
KS.2016.116
Motion om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan
Kommentar: Remitterad till barn- och utbildningsnämnden för beredning med svar senast
den 30 november 2016. Svar har inkommit och beredning pågår inom
kommunstyrelseförvaltningen.

Fredrik Sveningson (L)
2016-08-24
KS.2016.148
Motion om att källkritik och kritiskt tänkande behöver få en viktigare roll i
elevers utbildning
Kommentar: Remitterad till barn- och utbildningsnämnden med svar senast
den 16 december 2016. Svar har inkommit. Svar på motionen kommer att
hanteras av kommunfullmäktige den 27 april 2017.
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Lennart Kastberg (KD) och Pia Skogsberg (KD)
2016-10-17
KS.2016.162
Motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya moduler till bostäder
Kommentar: remitterad till fastighetsnämnden, bygg- och miljönämnden och AB
Gislavedshus för yttrande med svar senast den 28 februari 2017. Svar har inkommit från
fastighetsnämnden och bygg- och miljönämnden. AB Gislavedshus har meddelat att deras
svar kommer i april.

Fredrik Sveningson (L)
2016-10-18
KS.2016.125
Motion om att återöppna Östergården som korttidsboende
Kommentar: Remitterad till socialnämnden för yttrande med svar senast den 28 februari
2017. Svar har inkommit från socialnämnden och beredning pågår inom
kommunstyrelseförvaltningen.

Lennart Kastberg (KD) och Pia Skogsberg (KD)
2016-11-07
KS.2016.229
Motion angående intensifierat arbete mot nätmobbning
Kommentar: Remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande med svar senast
den 31 mars 2017.

Erik Andersson (K)
2016-12-07
KS.2016.241
Motion om ökade resurser för barn och ungdomar som är långtidsfrånvarande i
grundskolan
Kommentar: Remitterad till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för
yttrande med svar senast den 31 mars 2017.

Marie Lackenbauer (V)
2016-12-27
KS.2016.256
Motion om körkort på gymnasiet
Kommentar: Remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande med svar senast
den 31 maj 2017.



4 (4)

Marie Lackenbauer (V)
2017-02-27
KS.2017.55
Motion om 6-timmars arbetsdag
Kommentar: Remitterad till socialnämnden för yttrande med svar senast den 31 maj
2017.

Eventuellt mörkmarkerade motioner ligger med i beslutsprocessen för
besvarande och kan komma att utgå.
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Gislaveds Kommunhus AB- GKHAB
Ägarförhållande och benämning
Gislaved Kommunhus AB är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer
212000-0514 och tillika moderbolag i koncernen för de fyra helägda bolagen AB Gislavedshus, Gislaved Energi
Koncern AB, Gisletorps Lokaler AB, Gislaved Näringsliv AB. Ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus
(koncernen) AB organisationsnummer 559084-6191.

1. Verksamhetsföremål
Koncernen har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som
kommunen använder för sin verksamhet.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen
för de helägda bolagen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och
medverka till att uppfylla Gislaveds kommuns vision och mål genom att leda och samordna
kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.

2. Bolagets syfte
Det kommunala syftet med bolagets verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen för
de helägda bolagen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och
medverka till att uppfylla Gislaved kommuns vision och mål genom att leda och samordna
kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.

3. Bolagets uppdrag
Koncernen har till uppgift att företräda Gislaveds kommuns strategiska intressen och utöva
ägarstyrning i kommunens helägda bolag.

I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det
handlar om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

4. Mål och vision
Koncernen är en del i den kommunala organisationen. Koncernen ska därför utföra sin
verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom
kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

Koncernen ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision
2040.

5. Gemensamma förutsättningar
Styrelsen för koncernen ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i
Aktiekoncernslagen (ABL), Kommunallagen (KL) övrig tillämplig lagstiftning och gällande
bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv (se företagspolicyn, antagen i
fullmäktige 17 november 2016 § 169).
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6. Samverkan
Koncernen ska samverka med akademin (universitet och högskola) och näringsliv samt andra
aktörer. Koncernen ska aktivt och strukturerat genom påverkan av exempelvis lagstiftning,
direktiv och annat regelverk, verka för kommunens och koncernens önskvärda utveckling,
direkt eller indirekt via kommunen.

Koncernen ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och bolag
för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Koncernen ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Koncernen ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i
tillämpliga delar enligt instruktioner från kommunen.

Koncernen ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv
med budget.

7. Ekonomiska förutsättningar
För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska koncernen
säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet.
Koncernen ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller
kvalitet och pris.

I de fall koncernen utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är
det nödvändigt att koncernen använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av
sådana projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och
miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.

8. Ekonomiska riktlinjer
Eventuella bidragsbeslut för verksamheten fastställs i samband med kommunfullmäktiges
beslut om planeringsdirektiv med budget.

Bolaget ersätts genom Management fee (förvaltningskostnader) vid begäran av
dotterbolagen.

Finansiering till bolaget ska följas av kommunens finansiella riktlinjer och ekonomisk
information som lämnas enligt instruktion av kommunen.

Bolaget ska därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det
första detaljplaneras och budgeteras i form av en verksamhetsplan.

9. Kommunala principer
Koncernen ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom kommunen.

För att koncernen ska kunna säkerställa sitt uppdrag från kommunfullmäktige enligt detta
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ägardirektiv, kan koncernen i de fall speciallagstiftningen tillåter bedriva verksamheten
utanför kommungränsen. Det är då extra viktigt att koncernen ska pröva och motivera
utifrån kommunens mål och kommunmedlemmarnas intresse och behov, anledningen till att
verksamheten ska lokaliseras utanför kommunen.

Verksamheten kan även vara av sådan beskaffenhet att frågan ska underställas
kommunfullmäktige för ställningstagande enligt vad som anges i kommunens ägardirektiv för
direkt och indirekt ägda bolag.

10.Kommunfullmäktiges ställningstagande
Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas
kommunfullmäktige som framgår av företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016
§ 169.

Även nedanstående frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska
underställas kommunfullmäktige:

 Koncernen äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra
och överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att
kommunfullmäktige först bereds möjlighet att yttra sig i ärendet.

11. Informationsskyldighet

11.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av koncernens handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera koncernen och dess verksamhet. Koncernen ska lämna kommunen den
information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen
fastställs i samråd med koncernens styrelse.

Koncernen erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala kompetensen.

11.2 Förvaltningsberättelse

Koncernens styrelse ska årligen i koncernens förvaltningsberättelse redovisa hur
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med koncernens
verksamhet enligt bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.

Redovisningen ska vara utformad på sådant sätt att den kan läggas till grund för
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

11.3 Granskningsrapport

Det åligger koncernens lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra
sig om huruvida koncernen bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram
för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om koncernen brister i
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de avseende som omnämnts ovan.

11.4 Handlingar som ska tillställas kommunen

Det åligger koncernen att till kommunen översända kopior av:
- protokoll från koncernens styrelsesammanträde/bolagsstämma
- koncernens årsredovisning
- koncernens revisionsberättelse/revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen

Koncernen ska årligen sedan koncernens årsredovisning och revisionsberättelse tillställts
kommunen genom ordförande, vice ordförande och verkställande direktör vid sammanträde
med kommunfullmäktige besvara frågor om koncernens verksamhet.

12.Uppföljning och dialog
Koncernen ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunen.

Koncernen ska följa kommunens anvisade dialogformer.

I koncernens förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande
direktören anser att det kommunala ändamålet med koncernens verksamhet inom ramen
för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

13.Bokslut/årsredovisning
Koncernen ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunen.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i koncernen.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-04-05 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §78 Dnr: KS.2017.57

Ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus AB

Ärendebeskrivning
Gislaved kommunhus är ett helägt moderbolag av Gislaved kommun.
Bolaget har till uppgift att företräda Gislaveds kommuns strategiska intressen
och utöva ägarstyrning för kommunens helägda bolag.

Det kommunala syftet med bolagets verksamhet är att, såsom moderbolag i
koncernen, för de helägda bolagen åstadkomma en samordning för optimalt
resursutnyttjande. Genom att leda och samordna kommunens verksamheter i
bolagsform medverka till att uppfylla Gislaved kommuns vision och mål.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv för
bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i Gislaved
kommunhus AB för antagande.

Ägardirektivet inleds med en bolagsspecifik del som anger verksamhetsmål,
syfte och uppdrag, därefter regleras hantering av mål och vision, bestämmelser
ekonomi och redovisning samt begräsningar av befogenheter i förhållande till
kommunfullmäktige. Bolaget finansieras genom debitering av management fee
(förvaltningskostnader) från dotterbolagen.

Beslutsunderlag
Förslag till ägardirektiv, daterat den 8 mars 2017
Företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016 § 169
Kommunstyrelsen den 22 mars 2017, § 57
Förslag till ägardirektiv, daterat den 22 mars 2017

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M) och
Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till ägardirektiv, daterat den 22 mars 2017, samt

att kommunfullmäktiges beslut utgör instruktion för Gislaveds kommuns
ombud i fråga om antagande av ägardirektiv på bolagsstämma med
Gislaved kommunhus AB.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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AB Gislavedshus
Ägarförhållande och benämning
Kommunhus helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-0514
AB Gislavedshus helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer 559084-6191.
Ägardirektiv för AB Gislavedshus (bolaget) organisationsnummer 556053-5204.

1. Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom kommunen förvärva, äga, bebygga,
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av
dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har
ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

2. Bolagets syfte
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

3. Bolagets uppdrag
Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och att göra Gislaveds
kommun till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv.

I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det
handlar om ett etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Bolaget ansvarar för att:
- främja bostadsförsörjning inom kommunen genom att förvärva, bebygga, och förvalta

bostadslägenheter,
- anpassa nyproduktion av bostadslägenheter utifrån marknadens efterfrågan och

behov,
- erbjuda en variation av bostäder,
- erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande,
- utveckla Gislaveds kommuns tätorter i samverkan med kommunens aktörer.

Bolaget ska ta emot feriepraktikanter i enlighet med kommunens beslut.

Bolaget ska vara med och möjliggöra biogasprojekt i kommunen.

Då det råder bostadsbrist vill kommunen att bolaget ökar takten för nybyggnation under
innevarande år.

Bolaget ska följa de kommunala bostadspolitiska riktlinjerna.

4. Mål och vision
Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet
så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen
samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.
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Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision 2040.

5. Gemensamma förutsättningar
Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i
Aktiebolagslagen (ABL), Kommunallagen (KL), Albolagen och övrig tillämplig lagstiftning och
gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv (se företagspolicyn,
antagen i fullmäktige 17 november 2016 § 169).

6. Samverkan
Bolaget ska samverka med akademin (exempelvis högskola och universitet) och näringsliv
samt andra aktörer. Bolaget bör arbeta aktivt och strukturerat genom påverkan av
exempelvis lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för kommunens och bolagets
önskvärda utveckling, direkt eller indirekt via kommunhus eller kommunen.

Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och bolag för
att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i
tillämpliga delar enligt instruktioner från kommunhus.

Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv med
budget.

7. Ekonomiska förutsättningar
För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget
säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet.
Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller
kvalitet och pris.

I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det
nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana
projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och
miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.

8. Ekonomiska riktlinjer
Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband
med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen
utfärdade instruktioner som delges av kommunhus.

Bolaget är skyldig att ersätta kommunhus för Management fee (förvaltningskostnader) vid
bergäran.

Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 1 %.
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Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31
december och kommunen fakturerar i januari året efter.

Finansiering till bolaget ska följa Gislaveds kommuns finansiella riktlinjer och ekonomisk
information som lämnas enligt instruktion av kommunhus.

Bolaget ska därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det
första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan.

Bolagets affärsplan ska lämnas till kommunhus enligt instruktion.

9. Kommunala principer
Bolaget ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom kommunen.

Verksamheten kan även vara av sådan beskaffenhet att frågan ska underställas
kommunfullmäktige för ställningstagande enligt vad som anges i kommunens ägardirektiv för
direkt och indirekt ägda bolag.

10.Kommunfullmäktiges ställningstagande
Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas
kommunfullmäktige som framgår av företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016
§ 169.

Även nedanstående frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska
underställas kommunfullmäktige:

 Bolaget äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva och avyttra,
överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att
kommunfullmäktige först breds möjlighet att yttra sig i ärendet.

11. Informationsskyldighet

11.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunhus den information om
verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i
samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala
kompetensen.

11.2 Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med bolagets verksamhet enligt
bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.
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Redovisningen ska vara utformad på sådant sätt att den kan läggas till grund för
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

11.3 Granskningsrapport

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig
om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram
för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de
avseende som omnämnts ovan.

11.4 Handlingar som ska tillställas kommunhus

Det åligger bolaget att till kommunhus översända kopior av:
- protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen

Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts
kommunhus genom ordförande, vice ordförande och verkställande direktör vid
sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet.

12.Uppföljning och dialog
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus.

Bolaget ska följa kommunhus anvisade dialogformer.

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande
direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de
kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

13.Bokslut/årsredovisning
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-04-05 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §81 Dnr: KS.2017.58

Ägardirektiv för AB Gislavedshus

Ärendebeskrivning
AB Gislavedshus är ett helägt dotterbolag av Gislaved kommun via
moderbolaget Kommunhus AB.

Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och att göra
Gislaveds kommun till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor
och för näringsliv.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna
möjlighet till boendeinflytande.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv för
bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i AB Gislavedhus AB
för antagande.

Ägardirektivet inleds med en bolagsspecifik del som anger verksamhetsmål,
syfte och uppdrag, därefter regleras hantering av mål och vision, bestämmelser
ekonomi och redovisning samt begräsningar av befogenheter i förhållande till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förslag till ägardirektiv för AB Gislavedshus, daterat den 9 mars 2017
Företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016 § 169
Kommunstyrelsen den 22 mars 2017, § 58

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M) och
Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till ägardirektiv AB Gislavedshus, daterat den 9 mars
2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Gisletorp Lokaler AB - Gisletorp
Ägarförhållande och benämning
Kommunhus helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-0514.
Gisletorp Lokaler AB helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer 559084-
6191. Ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB (bolaget) organisationsnummer 556090-7734.

1. Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och
sälja, äga och förvalta fastigheter och lokaler för industri, hantverk, näringslivsverksamheter
och andra servicenäringar och för offentliga behov samt att äga, förvalta och utveckla
Anderstorps motorbana.

2. Bolagets syfte
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och
likställighetsprinciper på affärsmässig grund främja försörjningen av lokaler för industri och
hantverk, servicenäringar och offentliga behov inom kommunen.

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 om inte övrig
tillämplig lagstiftning anger annat.

3. Bolagets uppdrag
Bolaget har i uppdrag att inom kommunen uppföra, köpa och sälja, äga och förvalta
fastigheter och lokaler för industri, hantverk, näringsverksamheter och andra servicenäringar
och för offentliga behov samt att äga, förvalta och utveckla Anderstorps motorbana.

I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det
handlar om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och att göra Gislaveds
kommun till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv.
Bolaget har en möjlighet att erbjuda en variation av lokaler.

Bolaget ska ta emot feriepraktikanter i enlighet med kommunens beslut.

4. Mål och vision
Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet
så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen
samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision 2040.

5. Gemensamma förutsättningar
Styrelsen för Bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i
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Aktiebolagslagen (ABL), Kommunallagen (KL), övrig tillämplig lagstiftning och gällande
bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv (se företagspolicyn, antagen i
fullmäktige 17 november 2016 § 169).

6. Samverkan
Bolaget ska samverka med akademin (exempelvis högskola och universitet) och näringsliv
samt andra aktörer. Bolaget bör aktivt och strukturerat genom påverkan av exempelvis
lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för kommunens och bolagets önskvärda
utveckling, direkt eller indirekt via kommunhus eller kommunen.

Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och bolag för
att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i
tillämpliga delar enligt instruktioner från kommunhus.

Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv med
budget.

7. Ekonomiska förutsättningar
För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget
säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet.
Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller
kvalitet och pris.

I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det
nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana
projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och
miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.

8. Ekonomiska riktlinjer
Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband
med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen
utfärdade instruktioner som delges av kommunhus.

Bolaget är skyldig att ersätta kommunhus för Management fee (förvaltningskostnader) vid
begäran.

Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 % av aktiekapitalet.

Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31
december och kommunen fakturerar i januari året efter.

Finansiering till bolaget ska följas av kommunens finansiella riktlinjer och ekonomisk
information som lämnas enligt instruktion av kommunhus.
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Bolaget ska därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det
första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan.

Bolagets verksamhetsplan ska lämnas till kommunhus enligt instruktion.

9. Kommunala principer
Bolaget ska bedriva sin verksamhet inom kommunen.

10.Kommunfullmäktiges ställningstagande
Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas
kommunfullmäktige som framgår av företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016
§ 169.

Även nedanstående frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska
underställas kommunfullmäktige:

 Bolaget äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva och avyttra,
överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att
kommunfullmäktige först breds möjlighet att yttra sig i ärendet.

11. Informationsskyldighet

11.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunhus den information om
verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i
samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala
kompetensen.

11.2 Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med bolagets verksamhet enligt
bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.

Redovisningen ska vara utformad på sådant sätt att den kan läggas till grund för
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

11.3 Granskningsrapport

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig
om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram
för verksamheten.
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Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de
avseende som omnämnts ovan.

11.4 Handlingar som ska tillställas kommunhus

Det åligger bolaget att till kommunhus översända kopior av:
- protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen

Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts
kommunhus genom ordförande, vice ordförande, verkställande direktör samt vice
verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets
verksamhet.

12.Uppföljning och dialog
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus.

Bolaget ska följa kommunhus anvisade dialogformer.

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande
direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de
kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

13.Bokslut/årsredovisning
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §80 Dnr: KS.2017.59

Ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB

Ärendebeskrivning
Gisletorp Lokaler AB är ett helägt dotterbolag av Gislaved kommun via
moderbolaget Kommunhus AB.

Bolaget har i uppdrag att inom kommunen 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 och utveckla
Anderstorps motorbana.

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och
likställighetsprinciper på affärsmässig grund främja försörjningen av lokaler för
industri och hantverk, servicenäringar och offentliga behov inom kommunen.

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 om inte övrig tillämplig lagstiftning anger annat.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv för
bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i Gisletorps Lokaler
AB för antagande.

Ägardirektivet inleds med en bolagsspecifik del som anger verksamhetsmål,
syfte och uppdrag, därefter regleras hantering av mål och vision, bestämmelser
ekonomi och redovisning samt begräsningar av befogenheter i förhållande till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förslag till ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterat den 8 mars 2017
Företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016 § 169
Kommunstyrelsen den 22 mars 2017, § 59
Förslag till ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterat den 22 mars 2017

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M) och
Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterat den
22 mars 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Gislaved Näringsliv AB – GNAB
Ägarförhållande och benämning
Kommunhus helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-0514
Gislaved Näringsliv AB helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer 559084-
6191. Ägardirektiv för Gislaved Näringsliv AB (bolaget) organisationsnummer 556661-9861.

1. Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom kommunen bedriva utveckling av näringsliv
och besöksnäring.

2. Bolagets syfte
Bolagets syfte är vad avser utveckling av näringsliv att med iakttagande av kommunallagens
lokaliserings -, likställighets - och självkostnadsprinciper och i samarbete med företag,
organisationer och myndigheter skapa tillväxt med ett uthålligt hållbart samhälle som riktmärke,
om inte övrig tillämplig lagstiftning anger annat.

Bolaget har även till syfte att med beaktande av kommunallagens likställighets - och
självkostnadsprinciper utveckla besöksnäringen och driva turismverksamhet.

3. Bolagets uppdrag
Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och vision och att göra
kommunen till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv och
turism. Bolaget har i uppdrag att verka operativt för att främja nyföretagande, handelsutveckling,
besöksnäring, inflyttning och befintligt företagande och därigenom näringslivets utveckling i
kommunen. Genom nära samarbete med kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder och
bolag arbeta med att utveckla och positionera kommunens tätorter som attraktiva orter för
företagande.

I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det
handlar om ett etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Bolaget ansvarar även för att:
- synliggöra näringslivets behov och förutsättningar,
- stödja samarbetet mellan skola och näringsliv,
- stödja samarbetet mellan arbetssökandeverksamheter och näringsliv,
- främja entreprenörsandan hos ungdomar,
- stödja tillkomsten av sociala företag,
- operativt, och i nära samarbete med kommunhus, planera och genomföra aktiviteter som
leder till god dialog mellan näringslivet och kommunen,
- stödja projekt inom näringsliv,
- turistbyråverksamheten,
- turismsamarbetet med grannkommuner,
- delta aktivt i BGR (BusinessGnosjöregion) och nätverket svenska Industrikommuner,
- kompetensförsörjning.
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Bolaget ska ta emot feriepraktikanter i enlighet med kommunens beslut.

4. Mål och vision
Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet
så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen
samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision 2040.

5. Gemensamma förutsättningar
Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i
Aktiebolagslagen (ABL), Kommunallagen (KL), övrig tillämplig lagstiftning och gällande
bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv (se företagspolicyn, antagen i
fullmäktige 17 november 2016 § 169).

6. Samverkan
Bolaget ska samverka med akademin (exempelvis högskola och universitet) och näringsliv
samt andra aktörer. Bolaget bör aktivt och strukturerat genom påverkan av exempelvis
lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för kommunens och bolagets önskvärda
utveckling, direkt eller indirekt via kommunhus eller kommunen.

Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och bolag för
att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i
tillämpliga delar enligt instruktioner från kommunhus.

Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv med
budget.

7. Ekonomiska förutsättningar
För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget
säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.

För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och miljönytta
kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.

8. Ekonomiska riktlinjer

Bidragsbeslut för verksamheten fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om
planeringsdirektiv med budget.

Bolaget är skyldig att ersätta kommunhus för Management fee (förvaltningskostnader) vid
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begäran.

Finansiering till bolaget ska följas av kommunens finansiella riktlinjer och ekonomisk
information som lämnas sker enligt instruktion av kommunhus.

Bolaget ska därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det
första detaljplaneras och budgeteras i form av en verksamhetsplan.

Bolagets verksamhetsplan ska lämnas till kommunhus enligt instruktion.

9. Kommunala principer
Bolaget ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom kommunen.

För att bolaget ska kunna säkerställa sitt uppdrag från kommunfullmäktige enligt detta
ägardirektiv, kan bolaget i de fall speciallagstiftningen tillåter bedriva verksamheten utanför
kommungränsen. Det är då extra viktigt att bolaget ska pröva och motivera utifrån
kommunens mål och kommunmedlemmarnas intresse och behov, anledningen till att
verksamheten ska lokaliseras utanför kommunen.

Verksamheten kan även vara av sådan beskaffenhet att frågan ska underställas
kommunfullmäktige för ställningstagande enligt vad som anges i kommunens ägardirektiv för
direkt och indirekt ägda bolag.

10.Kommunfullmäktiges ställningstagande
Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas
kommunfullmäktige som framgår av företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016
§ 169.

11. Informationsskyldighet

11.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunhus den information om
verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i
samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala
kompetensen.

11.2 Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med bolagets verksamhet enligt
bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.

Redovisningen ska vara utformad på sådant sätt att den kan läggas till grund för
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.
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11.3 Granskningsrapport

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig
om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram
för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de
avseenden som omnämnts ovan.

11.4 Handlingar som ska tillställas kommunhus

Det åligger bolaget att till kommunhus översända kopior av:
- protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen

Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts
kommunhus genom ordförande, vice ordförande och verkställande direktör vid
sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet.

12.Uppföljning och dialog
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus.

Bolaget ska följa kommunhus anvisade dialogformer.

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande
direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de
kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

13.Bokslut/årsredovisning
Bolaget ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-04-05 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §82 Dnr: KS.2017.60

Ägardirektiv för Gislaved Näringsliv AB

Ärendebeskrivning
Gislaved Näringsliv AB är ett helägt dotterbolag av Gislaved kommun via
moderbolaget Kommunhus AB.

Bolaget har i uppdrag att göra kommunen till en attraktiv kommun att leva och
verka i för människor och för näringsliv och turism. Bolaget har i uppdrag att
verka operativt för att främja nyföretagande, handelsutveckling, besöksnäring,
inflyttning och befintligt företagande och därigenom näringslivets utveckling i
kommunen. Genom nära samarbete med kommunstyrelsen och övriga berörda
nämnder och bolag arbeta med att utveckla och positionera kommunens
tätorter som attraktiva orter för företagande.

Bolagets syfte är vad avser utveckling av näringsliv att med iakttagande av
kommunallagens lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciper och i
samarbete med företag, organisationer och myndigheter skapa tillväxt med ett
uthålligt hållbart samhälle som riktmärke, om inte övrig tillämplig lagstiftning
anger annat.

Bolaget har även till syfte att med beaktande av kommunallagens likställighets-
och självkostnadsprinciper utveckla besöksnäringen och driva
turismverksamhet.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv för
bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i Gislaved Näringsliv
AB för antagande.

Ägardirektivet inleds med en bolagsspecifik del som anger verksamhetsmål,
syfte och uppdrag, därefter regleras hantering av mål och vision, bestämmelser
ekonomi och redovisning samt begräsningar av befogenheter i förhållande till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förslag till ägardirektiv för Gislaved Näringsliv AB, daterat den 8 mars 2017
Företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016 § 169
Kommunstyrelsen den 22 mars 2017, § 60

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M) och
Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till ägardirektiv för Gislaved Näringsliv AB, daterat den
10 mars 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Gislaved Energi Koncern AB - GEKAB
Ägarförhållande och benämning
Kommunhus helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 212000-0514.
Gislaved Energi Koncern AB helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus) organisationsnummer
559084-6191. Gislaved Elnät AB organisationsnummer 556223-8765 samt Gislaved Energi AB
organisationsnummer 556247-6514 helägt bolag av Gislaved Energi Koncern AB.
Ägardirektiv för (inkl. ovan nämnda dotterbolag)Gislaved Energi Koncern AB (koncernen)
organisationsnummer 559079-2932.

1. Kommunala ändamålet
Koncernen har till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energi-
distribution, köp och försäljning av energi och energirelaterade produkter och tjänster samt
annan därmed förenlig verksamhet. Vidare är föremålet att förvärva eller uppföra, äga,
förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar och fastigheter samt
infrastruktur för IT-kommunikation.

Koncernen har till föremål för sin verksamhet att inom kommunen enligt god teknisk praxis
och med optimalt resursutnyttjande distribuera energi samt annan därmed förenlig
verksamhet.

2. Koncernens syfte
Koncernen ska i sin verksamhet säkerställa en god elförsörjning åt medborgare och företag.
Koncernen ska även i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och
prisvärda energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Koncernens verksamhet ska
bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Verksamheter som avser produktion, köp och försäljning av el och värme samt därmed
förenlig verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och enligt gällande
särlagstiftning. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen.

Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT-kommunikation
ska bedrivas enligt de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna
om inte övrig tillämplig lagstiftning anger annat.

3. Koncernens uppdrag
Koncernen ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda
energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Koncernens verksamhet ska bidra till
utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Koncernen ska bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. Koncernen
ska samverka och stödja kommunen i arbetet med klimat och energistrategin. Koncernen
ska samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som kommunen bedriver.
Koncernen ska utforska samt utveckla nya områden inom energiförsörjning i kommunen.

Koncernen ska på sikt avveckla miljöbelastande energikällor och genom framsynthet aktivt
delta i processen för ett fossilt oberoende i kommunen. Koncernen ska i samverkan med
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kommunens förvaltningar och koncern, verka för en större energieffektivitet i bebyggelse
och det lokala energisystemet.

I koncernens uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling.
Det handlar om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Koncernen ska ta emot feriepraktikanter i enlighet med kommunens beslut.

Koncernen ska vara med och möjliggöra biogasprojekt i kommunen.

Koncernen ska ta en aktiv roll gällande fiberutbyggnad.

4. Mål och vision
Koncernen är en del i den kommunala organisationen. Koncernen ska därför utföra sin
verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom
kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

Koncernen ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision
2040.

5. Gemensamma förutsättningar
Styrelsen för Koncernen ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i
Aktiekoncernslagen (ABL), Kommunallagen (KL), energilagstiftning övrig tillämplig lagstiftning
och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv (se företagspolicyn,
antagen i fullmäktige 17 november 2016 § 169).

6. Samverkan
Koncernen ska samverka med akademin (exempelvis universitet och högskola) och näringsliv
samt andra aktörer. Koncernen bör aktivt och strukturerat genom påverkan av exempelvis
lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för kommunens och koncernens önskvärda
utveckling, direkt eller indirekt via kommunhus eller kommunen.

Koncernen ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och koncern
för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Koncernen ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Koncernen ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i
tillämpliga delar enligt instruktioner från kommunhus.

Koncernen ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv
med budget.

7. Ekonomiska förutsättningar
För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska koncernen
säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet.
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Koncernen ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller
kvalitet och pris.

I de fall koncernen utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är
det nödvändigt att koncernen använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av
sådana projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och
miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.

8. Ekonomiska riktlinjer
Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband
med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen
utfärdade instruktioner som delges av kommunhus.

Koncernen är skyldig att ersätta kommunhus för Management fee (förvaltningskostnader) vid
begäran.

Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 % av aktiekapitalet och 25
% av vinsten för koncernen.

Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31
december och kommunen fakturerar i januari året efter.

Finansiering till koncernen ska följa av kommunens finansiella riktlinjer och ekonomisk
information som lämnas enligt instruktion av kommunhus.

Koncernen ska därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav
det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan.

Koncernens affärsplan ska lämnas till kommunhus enligt instruktion.

9. Kommunala principer
Koncernen ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom kommunen.

För att koncernen ska kunna säkerställa sitt uppdrag från kommunfullmäktige enligt detta
ägardirektiv, kan koncernen i de fall speciallagstiftningen tillåter bedriva verksamheten
utanför kommungränsen. Det är då extra viktigt att koncernen ska pröva och motivera
utifrån kommunens mål och kommunmedlemmarnas intresse och behov, anledningen till att
verksamheten ska lokaliseras utanför kommunen.

Verksamheten kan även vara av sådan beskaffenhet att frågan ska underställas
kommunfullmäktige för ställningstagande enligt vad som anges i kommunens ägardirektiv för
direkt och indirekt ägda bolag.

10.Kommunfullmäktiges ställningstagande
Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas
kommunfullmäktige som framgår av företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016
§ 169.
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Även nedanstående frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska
underställas kommunfullmäktige:

 Koncernen äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra
och överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att
kommunfullmäktige först bereds möjlighet att yttra sig i ärendet.

11. Informationsskyldighet

11.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av koncernens handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera koncernen och dess verksamhet. Koncernen ska lämna kommunhus den
information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen
fastställs i samråd med koncernens styrelse.

Koncernen erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala kompetensen.

11.2 Förvaltningsberättelse

Koncernens styrelse ska årligen i koncernens förvaltningsberättelse redovisa hur
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ändamålet med koncernens
verksamhet enligt bolagsordningen och uppfyllandet av dessa ägardirektiv.

Redovisningen ska vara utformad på sådant sätt att den kan läggas till grund för
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

11.3 Granskningsrapport

Det åligger koncernens lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra
sig om huruvida Koncernen bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits
i bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram
för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om Koncernen brister i
de avseenden som omnämnts ovan.

11.4 Handlingar som ska tillställas kommunhus

Det åligger koncernen att till kommunhus översända kopior av:
- protokoll från koncernens styrelsesammanträde/bolagsstämma
- koncernens årsredovisning
- koncernens revisionsberättelse/revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen

Koncernen ska årligen sedan koncernens årsredovisning och revisionsberättelse tillställts
kommunhus genom ordförande, vice ordförande och verkställande direktör vid
sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om koncernens verksamhet.
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12.Uppföljning och dialog
Koncernen ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus.

Koncernen ska följa kommunhus anvisade dialogformer.

I koncernens förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande
direktören anser att det kommunala ändamålet med koncernens verksamhet inom ramen
för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

13.Bokslut/årsredovisning
Koncernen ska följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via kommunhus.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget samt i
koncernens dotterbolag.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-04-05 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §79 Dnr: KS.2017.61

Ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB med dotterbolag

Ärendebeskrivning
Gislaved Energi Koncern AB är ett helägt dotterbolag av Gislaved kommun via
moderbolaget Kommunhus AB. Gislaved Energi Koncern AB har i sin tur två
dotterbolag, Gislaved Energi AB och Gislaved Elnät AB.

Koncernen ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och
prisvärda energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Koncernens
verksamhet ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Koncernen har bland annat i uppdrag att bedriva produktion, distribution och
handel inom energiområdet. Koncernen ska samverka och stödja kommunen i
arbetet med klimat och energistrategin. Koncernen ska samverka i och stödja
det strategiska utvecklingsarbete som kommunen bedriver. Koncernen ska
utforska samt utveckla nya områden inom energiförsörjning i kommunen.

Koncernen ska i sin verksamhet säkerställa en god elförsörjning åt medborgare
och företag. Koncernen ska även i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda
leveranssäkra och prisvärda energilösningar samt därmed förenlig verksamhet.
Koncernens verksamhet ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Verksamheter som avser produktion, köp och försäljning av el och värme samt
därmed förenlig verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och
enligt gällande särlagstiftning. Utöver denna gäller den kommunala
likställighetsprincipen.

Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT-
kommunikation ska bedrivas enligt de kommunala självkostnads-, lokaliserings-
och likställighetsprinciperna om inte övrig tillämplig lagstiftning anger annat.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv för
bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i Gislaved Energi
Koncern AB för antagande.

Ägardirektivet inleds med en koncernspecifik del som anger verksamhetsmål,
syfte och uppdrag, därefter regleras hantering av mål och vision, bestämmelser
ekonomi och redovisning samt begräsningar av befogenheter i förhållande till
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 22 mars att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att under punkt 3 komplettera med att Gislaveds
Energi koncern AB ska ta en aktiv roll för utbyggnaden av fibernätet i
kommunen, samt att överlämna ärendet till dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Förslag till ägardirektiv för Gislaveds Energi Koncern AB, daterat den 8 mars
2017
Företagspolicyn, antagen i fullmäktige 17 november 2016 § 169
Kommunstyrelsen den 22 mars 2017, § 61
Förslag till ägardirektiv för Gislaveds Energi Koncern AB, daterat den 22 mars
2017



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-04-05 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 79 (forts.)

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M) och
Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till ägardirektiv Gislaved Energi Koncern AB, daterat
den 22 mars 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Bilaga 1  till Gislaveds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 3
Parkering på Sofiagatan inom fastigheten Jerusalem 3 - Offentlig plats

Datum: 2017-02-10
Skala (A4): 1:1 000

±

0 50 10025 Meter

TECKENFÖRKLARING
Offentlig plats



Bilaga 2  till Gislaveds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 13

TECKENFÖRKLARING
Alkoholförbud

Gislaveds centrum (övre kartbild) Gisleområdet (nedre kartbild) 
Område med förbud om förtäring av alkohol

Datum: 2017-02-10
Skala (A4): 1:6 000

±

0 300 600150 Meter



Bilaga 3  till Gislaveds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 13

TECKENFÖRKLARING
Alkoholförbud

Smålandsstenar - Område med förbud om förtäring av alkohol

Datum: 2017-02-10
Skala (A4): 1:2 000

±

0 100 20050 Meter



Bilaga 4  till Gislaveds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 13

TECKENFÖRKLARING
Alkoholförbud

Burseryd - Område med förbud om förtäring av alkohol

Datum: 2017-02-10
Skala (A4): 1:2 000

±

0 100 20050 Meter
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Bilaga 5  till Gislaveds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 13

TECKENFÖRKLARING
Alkoholförbud

Reftele - Område med förbud om förtäring av alkohol

Datum: 2017-02-10
Skala (A4): 1:2 000

±
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Bilaga 6  till Gislaveds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 13

TECKENFÖRKLARING
Alkoholförbud

Anderstorp Järnvägsparken (övre kartbild) och Torgparken (nedre kartbild) 
Område med förbud om förtäring av alkohol

Datum: 2017-02-10
Skala (A4): 1:2 000

±

0 100 20050 Meter



Bilaga 7  till Gislaveds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 13

TECKENFÖRKLARING
Alkoholförbud

Hestra - Område med förbud om förtäring av alkohol

Datum: 2017-02-10
Skala (A4): 1:2 000

±
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1. Bakgrund
Gislaveds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

2. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i
3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Gislaveds kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 18 § har till syfte att
hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska
varor.

2 §
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt
1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 18 § är även
tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
föreskrifter om torghandel.

3 §
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap.

I 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
Kommunala anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, allmänna
begravningsplatser, järnvägsområden, marknadsplatsen i Gislaved, pistade nedfarter och
liftgator på Isaberg.

4 §
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 §,

18 §, och 19 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Att avge yttrande ankommer på den nämnd inom vilkens verksamhetsområde ärendet
tillhör.

2.1. Lastning av varor m m

5 §
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom
damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings-
utrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.



2.2. Schaktning, grävning m m

6 §
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor,
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

2.3. Störande buller

7 §
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning,
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

2.4. Containrar

8 §
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats,
är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn,
adress och telefonnummer. Beträffande placering av container gäller vad i 5 § andra stycket
föreskrivs om uppläggning av gods.

2.5. Markiser, flaggor och skyltar

9 §
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre
höjd än 2,20 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 2,60 meter eller över en körbana på
lägre höjd än 4,50 meter.

2.6. Affischering

10 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp
på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på
byggnad där rörelsen finns.

2.7. Högtalarutsändning

11 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.



2.8. Insamling av pengar

12 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig till-
ställning.

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

2.9. Förtäring av alkohol

13 §
Spritdrycker, vin och starköl samt andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt
överstigande 3,5 volymprocent får inte drickas inom det punktmarkerade området som
framgår av bifogade kartor (bilaga 2-7) samt på samtliga allmänna begravningsplatser,
kyrkogårdar och skolgårdar; annat än i samband med och inom områden som omfattas av
tillåten utskänkning av sådana drycker.

2.10. Camping

14 §
Camping får inte ske på av kommunen anlagda och offentligt angivna och skyltade badplatser
eller på enligt 2 § åsyftade offentliga platser inom Gislaveds kommun.

På campingplats äger fritidsnämnden efter samråd med polismyndigheten besluta om de
allmänna ordningsbestämmelser som befinnes lämpliga.

2.11. Husdjur

15 §
Husdjurets ägare, den som tagit emot ett husdjur för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar ett husdjur är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det
som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, servicehund för
rörelsehindrade, signalhund för hörselskadad eller för polishund i tjänst.

16 §
Husdjur skall hållas kopplade inom följande områden: På försäljningsplats medan torg-handel
pågår, på lekplatser och badplatser som är offentliga samt under tiden fr o m 1 mars
t o m den 31 augusti i park eller plantering.

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden. När ett husdjur inte hålls kopplat skall det ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer.

Det är förbjudet att rasta eller låta husdjur bada på allmänna badplatser. Förbudet skall
offentliggöras genom skyltning. Husdjur får inte vistas på begravningsplatser.



17 §
Inom följande områden skall föroreningar efter husdjur plockas upp: gångbanor, gator, vägar,
torg, särskilt iordningsställda parker och planteringar, badplatser, elljus- och motions-spår,
lekplatser samt idrottsområden.

2.12. Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

18 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda pyrotekniska varor inom detaljplanelagda
områden.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor när eldningsförbud råder.

2.13. Sprängning och skjutning med eldvapen m m

19 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom
detaljplanelagda områden.

20 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på de platser som angivits i 2
och 3 §§.

2.14. Ridning m m

21 §
Ridning eller cykling får inte ske i av kommunen/föreningar anordnade motionsspår eller
elljusspår. Förbudet bör även framgå genom lämplig skyltning.

Ridning, löpning och promenader är förbjudna i av kommunen/föreningar anlagda skidspår.

2.15. Adressnummerskyltar

22 §
Varje fastighet, som tilldelats adressnummer inom detaljplanelagda områden, skall vara
försedd med särskild adressnummerskylt.

Sådan skylt skall uppsättas på väl synlig plats tätt ovanför eller vid sidan av fastighetens ingång
från den gata, väg eller offentlig plats adressnumret avser.

2.16. Avgift för att använda offentlig plats

23 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.



2.17. Skidåkning med mera

25 §
När marken är snötäckt får allmänheten uppehålla sig i pistade nedfarter och i liftgator
endast under de öppethållandetider, som gäller för allmän åkning.

2.18. Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

25 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11
§, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket, 16-21, 24 §§ kan dömas till penningböter
enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.



 

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 
GISLAVEDS KOMMUN 
 
Beslutad av kommunfullmäktige den 24 maj 2012, § 76. 
 
Gislaveds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 
 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i  
3 kap. ordningslagen (1993:1617). 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Gislaveds kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 18 § har till syfte att 
hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska 
varor. 
 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt  
1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 18 § är även 
tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter 
om torghandel. 
 
3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap.  
2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Kommunala 
anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, allmänna begravningsplatser, 
järnvägsområden, marknadsplatsen i Gislaved, pistade nedfarter och liftgator på Isaberg samt 
de delar av fastigheterna Gripen nr 5 och Jerusalem nr 3 som markerats på karta. 
 
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 
§,  18 §, och 19 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 
Att avge yttrande ankommer på den nämnd inom vilkens verksamhetsområde ärendet tillhör. 
 

Lastning av varor m m 
5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings-
utrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 

 
Schaktning, grävning m m 
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
 



 
Störande buller 
7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, 
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 

Containrar 
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, 
adress och telefonnummer. Beträffande placering av container gäller vad i 5 § andra stycket 
föreskrivs om uppläggning av gods. 
 

Markiser, flaggor och skyltar 
9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,20 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 2,60 meter eller över en körbana 
på lägre höjd än 4,50 meter. 
 

Affischering 
10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 
rörelsen finns. 
 

Högtalarutsändning 
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyn-
digheten. 
 

Insamling av pengar 
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig till-
ställning. 
 
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
 

Förtäring av alkohol 
13 § Spritdrycker, vin och starköl får inte annat än i samband med tillåten servering förtäras 
inom följande områden: Allmänna begravningsplatser, kyrkogårdar, samtliga skolgårdar, 
Gisleområdet i Gislaved, Köpmangatan (gågatan) i Gislaved, Södergatan (delen gågatan -  
40 m söderut) i Gislaved, Stortorget i Gislaved, Torgparken i Gislaved, Kyrkparken i 
Gislaved, torget i Smålandsstenar, Torgparken i Smålandsstenar, Centrumparken i 
Smålandsstenar, torget i Burseryd, torget i Reftele, torget i Anderstorp, Stationsparken i 
Anderstorp samt stationsplan i Hestra. 
 



 
Camping 
14 § Camping får inte ske på av kommunen anlagda och offentligt angivna och skyltade 
badplatser eller på enligt 2 § åsyftade offentliga platser inom Gislaveds kommun. 
 
På campingplats äger fritidsnämnden efter samråd med polismyndigheten besluta om de 
allmänna ordningsbestämmelser som befinnes lämpliga. 
 

Husdjur 
15 § Husdjurets ägare, den som tagit emot ett husdjur för underhåll eller nyttjande eller den 
som endast tillfälligt vårdar ett husdjur är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det 
som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, servicehund för 
rörelsehindrade, signalhund för hörselskadad eller för polishund i tjänst. 
 
16 § Husdjur skall hållas kopplade inom följande områden: På försäljningsplats medan torg-
handel pågår, på lekplatser och badplatser som är offentliga samt under tiden fr o m 1 mars  
t o m den 31 augusti i park eller plantering. 
 
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden. När ett husdjur inte hålls kopplat skall det ha halsband på sig med ägarens namn, 
adress och telefonnummer. 
 
Det är förbjudet att rasta eller låta husdjur bada på allmänna badplatser. Förbudet skall 
offentliggöras genom skyltning. Husdjur får inte vistas på begravningsplatser. 
 
17 § Inom följande områden skall föroreningar efter husdjur plockas upp: gångbanor, gator, 
vägar, torg, särskilt iordningsställda parker och planteringar, badplatser, elljus- och motions-
spår, lekplatser samt idrottsområden. 
 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
18 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda pyrotekniska varor inom 
detaljplanelagda områden. 
 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor när eldningsförbud råder. 
 

Sprängning och skjutning med eldvapen m m 
19 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom 
detaljplanelagda områden. 
 
20 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på de platser som angivits i  
2 och 3 §§. 
 

Ridning m m 
21 § Ridning eller cykling får inte ske i av kommunen/föreningar anordnade motionsspår eller 
elljusspår. Förbudet bör även framgå genom lämplig skyltning. 
 
Ridning, löpning och promenader är förbjudna i av kommunen/föreningar anlagda skidspår. 
 



 
Adressnummerskyltar 
22 § Varje fastighet, som tilldelats adressnummer inom detaljplanelagda områden, skall vara 
försedd med särskild adressnummerskylt. 
 
Sådan skylt skall uppsättas på väl synlig plats tätt ovanför eller vid sidan av fastighetens 
ingång från den gata, väg eller offentlig plats adressnumret avser. 

 

Avgift för att använda offentlig plats 
23 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats 
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfull-
mäktige. 
 

Skidåkning mm 
24 § När marken är snötäckt får allmänheten uppehålla sig i pistade nedfarter och i liftgator 
endast under de öppethållandetider, som gäller för allmän åkning 
 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
25 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 
11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket,  16-21, 24 §§ kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
___________________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2012. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-04-05 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §83 Dnr: KS.2017.29

Allmänna lokala föreskrifter för Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Polisen har upplyst kommunen om ett behov av att förtydliga avsnittet om
förtäring av alkohol på allmän plats i Gislaveds kommuns lokala
ordningsföreskrifter. Detta särskilt med anledning av Giseledagarna som
anordnas under maj månad.

Kommunstyrelseförvaltningen har därmed, med hjälp av tekniska förvaltningen,
remitterat ärendet till polisen för ett yttrande gällande förtäring av alkohol på
allmän plats.

Ett förslag om förtydligande föreslås därmed i § 13, om vad förbudet innebär
och förtydligande av område med hjälp av kartbilagor. I gällande föreskrifter
anges Jeruslem och Gripen som offentlig plats. Dessa områden tas bort som
offentlig plats eftersom avtal med fastighetsägarna inte längre är gällande.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att det finns behov av större revideringar
men på grund av tidspress påskyndas processen genom att för nuvarande
endast ändra i nyss nämnda paragrafer.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 mars 2017 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med tekniska förvaltningen se
över övriga delar i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna, samt att
överlämna ärendet till dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter daterade den 22 maj
2012, § 76
Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter daterade den 17 februari 2017
(inkl. bilaga 2-7)
Kommunstyrelsen den 22 mars 2017, § 62

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Marie-Louise Dinäss (S) och
Agneta Karlsson (M): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gislaveds kommun,
daterade den 17 februari 2017 (inkl. bilaga 2-7), att gälla fr.o.m den 1 maj
2017, samt

att upphäva nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter fr.o.m 1 maj

2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Inledning  
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) anger att ett handlingsprogram för olycksförebyggande 

verksamhet ska upprättas och antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Detta program 

är framtaget för både Gislaveds och Gnosjö kommuner. Programperioden är 2017-2019.  

Avgränsningar för Handlingsprogram Olycksförebyggande 

arbete Gislaveds och Gnosjö kommuner 
Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete ska endast redovisa de risker som kan leda till en 

räddningsinsats men Gislaved-Gnosjö räddningstjänst har valt att även ta med andra typer av olyckor. 

Det finns olyckor eller allvarliga samhällsstörningar som drabbar den enskilde mycket allvarligt och 

ett väl fungerande förebyggande arbete kan i bästa fall helt ta bort denna risk eller åtminstone minska 

konsekvenserna av händelsen. 

Organisation och arbetssätt 
Samtliga verksamheter har ett ansvar att bedriva ett olycksförebyggande arbete utifrån sitt 

verksamhetsområde. Samtliga arbetsplatser med mer än fem anställda ska bedriva systematiskt 

brandskyddsarbete. Räddningstjänsten har ett särskilt ansvar för att utbilda all heltidsanställd 

kommunal personal vart fjärde år i brandkunskap och hjärt- och lungräddning både i Gislaveds och 

Gnosjö kommuner. Även föreskoleklasser, årskurs två, årskurs fem och årskurs åtta i båda 

kommunerna utbildas i brandkunskap.  

 

Räddningstjänsten har även ansvar för tillsyn och att upprätthålla denna tillsynskompetens mot objekt 

i kommunerna som klassas som farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 § och mot Sevesoobjekt1 enligt 

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Kompetensen upprätthålls med brandingenjörskompetens samt fortbildningar inom Sevesoområdet. 

Kommunerna ansvarar även enligt lag för plan för räddningsinsatser mot objekt i den högre kravnivån 

samt information till allmänheten för båda kravnivåerna. Särskild tillsynsplan finns för tillståndspliktiga 

verksamheter. 

 

Räddningstjänsten arbetar med olycksutredningar och tar även del av kunskaper från andra olyckor 

som inträffar – erfarenheter och kunskaper tas sedan med i det förebyggande arbetet och sprids i 

organisationen via utbildningar och övningar. 

 

Samverkan mellan länets samtliga räddningstjänster (RäddSam-F) och mellan länets samtliga 

krisberedskapsplanerare (F-Samverkan) innebär att även det rent förebyggande arbetet sker det 

samverkan kring. Nätverk inom olika verksamheter säkerställer både likartade arbetsmetoder och 

kompetensutbyte men även förstärkning i form av resurser vid en akut händelse. Detta regleras via 

avtal i länet. 

 

 

 

 

 

 
1Seveso; För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade 

Sevesodirektivet. Sevesokatastrofen ägde rum i Seveso i norra Italien (cirka 25 km norr om Milano) den 10 juli 1976, när flera kilogram av 
dioxinet TCDD (2,3,7,8-tetraklorodibenso-p-dioxin) släpptes ut i luften från lagringstankar på en liten kemisk fabrik, ICMESA. 
Tiotusentals husdjur (inklusive inom lantbruket) dog eller blev till följd av olyckan slaktade. Ingen människa tros ha omkommit omedelbart 
till följd av olyckan. Dock utvecklade flera hundra invånare klorakne och många gravida kvinnor valde att göra abort. 

En annan av följderna blev också att Europeiska gemenskapen omarbetade sitt direktiv 82/501/EEG om risker för storolyckor i vissa 
industriella verksamheter för att säkerställa att allmänheten ska varnas vid katastrofer. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Seveso
https://sv.wikipedia.org/wiki/Italien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Milano
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kilogram
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyklorerade_dibensodioxiner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klorakne
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_gemenskapen
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Arbetssätt med handlingsprogram 
Nedanstående temaområden omfattas av handlingsprogram för olycksförebyggande arbete. Inom 

varje tema finns ett långsiktigt mål med förslag på inriktning under den kommande programperioden. 

Varje tema är uppdelat i delteman som antingen har en förvaltning som har hela temaansvaret eller så 

är det olika förvaltningar som har ansvar för olika delteman. Ansvar för ett tema eller deltema 

innebär att det är förvaltningens ansvar att tillsammans med berörda aktörer arbeta fram konkreta 

åtgärder, en så kallad aktivitetsplan och i övrigt samverka med de aktörer som arbetar/kan tänkas 

arbeta inom temat/deltemat.  

 
Detta handlingsprogram kommer inte att detaljstyra på vilket sätt arbetet ska ske utan ger en målbild 

och anger vilken inriktning arbetet ska ha under programperioden. Syftet är att ge förvaltningarna 

större frihet att själva utveckla nya arbetsmetoder och aktiviteter för att uppnå målen.  

Handlingsprogrammet omfattar inte de verksamheter/aktiviteter som regleras av annan 

speciallagstiftning t ex socialtjänstlagen, skollagen m fl. Bevakning och efterlevnad av dessa lagar 

åligger respektive verksamhetsansvarig. 

Uppföljning och utvärdering 
Årlig uppföljning ska ske för varje temaområde. Temaområdesansvariga ansvarar för den årliga 

uppföljningen. Sammankallande för den totala uppföljningen är räddningstjänsten. Utsedd förvaltning 

ansvarar för denna uppföljning och redovisar till kommunstyrelsen i respektive kommun. I slutet av 

programperioden ska en utvärdering och redovisning av uppnådda resultat genomföras och redovisas 

för kommunstyrelsen i respektive kommun. 
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Fakta om kommunerna (2015 års siffror) 

Kommun Gislaveds kommun Gnosjö kommun 

Antal invånare 28 737 inv. 9 514 inv.  

Antal tätorter 8 6 

Gislaved tätort 9 951 inv. Gnosjö 4 440 inv.  

Anderstorp tätort 4 942 inv. Hillerstorp 1 707 inv. 

Smålandsstenars tätort 4 454 inv. Nissafors 280 inv. 

Hestra tätort 1 301 inv. Åsenhöga 206 inv. 

Reftele tätort 1 229 inv. Törestorp 202 inv. 

Burseryds tätort 801 inv. Kulltorp 334 inv. 

Skeppshults tätort 333 inv. Utanför tätort/okänd 2 340 inv. 

Broaryds tätort 297 inv.  

Utanför tätort/okänd 5 429 inv.  

Demografi Befolkningsstrukturen i Gislaved kommun 

följer rätt väl strukturen för riket. Något 

högre andel barn och ungdomar, 0-19 år 

och något lägre andel i arbetsför ålder, 

20-44 år och åldersgruppen 65-79 år. 

Andelen 45-64 år ligger något över riket 

liksom andelen 80 år och äldre. 

 

Befolkningsstrukturen i Gnosjö kommun 

följer rätt väl strukturen för riket. Något 

högre andel barn och ungdomar, 0-19 år, 

och något lägre andel i arbetsför ålder, 

20-64 år. Andelen 65 år och äldre 

motsvarar andelen för riket. 

Socioekonomisk 

beskrivning  

Av Gislaveds kommuns befolkning är    

20 % utrikes födda (riket 14,5 %).  

Utbildningsnivån är låg. Förgymnasial 

utbildning 21 % (riket 12 %). Gymnasial 

utbildning 56 % (riket 46 %). 

Eftergymnasial utbildning 21 % (riket 40 %) 

Förvärvarbetar gör 78,5  % (riket 77 %) 

och medelinkomsten är 276 000 kr 
(riket 282 860 kr) 

 

Av Gnosjö kommuns befolkning är 24 % 

utrikes födda (riket 14,5 %). 

Utbildningsnivån är låg. Förgymnasial 

utbildning 24 % (riket 12 %). Gymnasial 

utbildning 53 % (riket 46 %). 

Eftergymnasial utbildning: 20 % (riket 40 %) 

Förvärvsarbetar gör 82 % (riket 77 %) och 

medelinkomsten är 282 000 kronor  
(riket 282 860 kronor).   

Särskilda 

riskobjekt 

I Gislaveds kommun finns två industrier 

med så kallad farlig verksamhet enligt 

LSO: Recticel AB och Plating On Plastic 

AB. 

High Chaparral – en av södra Sveriges 

större nöjesanläggningar finns i 

kommunen. Många människor finns 

samlade här under sommarsäsong vilket 

kan innebära en något högre risk vid 

allvarig händelse. I Gnosjö kommun finns 

två industrier med så kallad farlig 

verksamhet enligt LSO: Svenska Schlötter 

AB och Proton Finishing. 
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BRANDSÄKERHET  
Gemensam riskbild 

Industribränder – ansvarig förvaltning: Gislaved och Gnosjö - Räddningstjänsten 

Gislaveds och Gnosjö kommuner präglas av industriverksamhet, i stor som mindre skala. 

Plastindustri, metallbearbetning, tillsammans med annan tillverknings- och bearbetningsindustri, utgör 

en central del av företagsamheten. I kommunerna finns det väsentligt högre industritäthet än riket i 

övrigt. Kommunerna har cirka tre gånger så hög andel av brand i industri, jämfört med riket i snitt. 

 

Bostadsbränder– ansvarig förvaltning: Gislaved och Gnosjö - Räddningstjänsten 

En befolkningsgrupp som är överrepresenterad i dödsbränderna är äldre som bor hemma. Med en 

alltjämt ökad äldre befolkningsstruktur och en trend med fler äldre som bor hemma längre ökar 

risken för dödsbränder. Både ålderdom och sjukdom medför att möjligheterna för den enskilde att 

sätta sig i säkerhet vid brand eller hantera en brand minskar. Personer som kommer från länder där 

grundläggande brandkunskap inte är en naturlig del i skolutbildningen löper en större risk att utsättas 

för bostadsbränder. En ökande andel personer med hörselnedsättningar ställer högre krav på 

brandvarnare. Personer med synnedsättning ställer ökade krav på t ex utrymningsskyltar och 

uppmärkning av brandsläckare. Personer med funktionshinder ställer även större krav vid 

utrymningar. 

 

Brand i övriga byggnader (t ex skolor, fritidsanläggningar, kyrkor, lador med mera) – ansvarig 

förvaltning: Gislaved och Gnosjö - Räddningstjänsten 

Allt fler byggnader merutnyttjas för olika typer av aktiviter vilket medför att fler människor vistas i 

dessa lokaler. Detta ställer högre krav på brandskyddet och arrangörerna av aktiviteterna. Även den 

enskilde måste öka sin egen kunskap kring brandskydd. 

 

Brand i skog/mark– ansvarig förvaltning: Gislaved och Gnosjö - Räddningstjänsten 

Ett torrare och mer blåsigt klimat ökar riskerna för brand i skog och mark. Även ett ökat friluftsliv 

ökar riskerna för skogsbränder. Ökat skogsbruk riskerar även att medföra skogsbränder. 

 

Gislaved 

Underlaget för personer som vårdas 

minst ett dygn på grund av brand är lågt, 

men kan uppskattas till mellan fem och 

tio av kommunens invånare per år. 

Antalet bränder i skog och mark har ökat 

de senaste åren. 

Gnosjö 

Underlaget för personer som vårdas minst ett dygn på 

grund av brand är lågt men kan uppskattas till mellan två 

till tre av kommunens invånare per år. Antalet bränder i 

skog och mark har ökat de senaste åren.  

 
Långsiktig målsättning: Ingen människa ska omkomma eller skadas svårt till följd av brand. 

Egendom och miljö ska skyddas mot brandskador. Antalet bränder ska minska. 

Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en tredjedel till år 

2020. Medvetenheten om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka hos 

allmänheten. Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.  

 

Inriktning: Under programperioden ska fokus läggas på att förebygga bostadsbränder hos äldre, 

förebygga industribränder samt öka brandkunskapsnivån hos äldre och nyanlända. 

 

Kritiska indikatorer:  

Antal omkomna i bostadsbränder 

Antal svårt skadade i bostadsbränder 
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Övriga indikatorer: 

Indikator Nationella mål Motiv och datainsamling 

Förekomst av 

fungerande brandvarnare  

År 2022 ska 95 % av hushållen ha 

fungerande brandvarnare. Andel av 

bostadsbränder där brandvarnare 

utlösts ska öka med 20 % -enheter från 

år 2016 till år 2020. 

2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd 

mot olyckor, LSO. SRVFS 2007:1 

Räddningsverkets allmänna råd och 

kommentarer om brandvarnare i 

bostäder. Det är samhällsekonomiskt 

lönsamt med en höjd andel 

brandvarnare och handbrandsläckare i 

alla typer av bostäder. Sedan Boverkets 

byggregler, BFS 1993:57 med ändringar 

t.o.m. BFS 1998:38, och efterföljande 

versioner ska nybyggda bostäder förses 

med anordning för tidig upptäckt och 

varning i händelse av brand. För 

bostäder bör det vara brandvarnare.  

Proposition 2002/03:119, s. 34 "Det 

måste bli färre som dör, färre som 

skadas och mindre som förstörs".  

Proposition 2013/14:144, s. 53-54 

”Regeringen anser att arbetet enligt 

den nationella strategin för att stärka 

brandskyddet genom stöd till enskilda 

bör fortsätta”. 

 

Datainsamling  

Via enkäter vart tredje/fjärde år och/ 

eller kontinuerligt via insatsrapporten.  

Förekomst av 

släckredskap  

År 2022 ska 75 % av hushållen ha 

tillgång till handbrandsläckare 

Agerande vid brand i 

bostad 

 

Antal utvecklade 

bostadsbränder  

Till år 2020 ska det ske en minskning 

av antalet utvecklade bostadsbränder 

med minst 20 % baserat på 

genomsnittet åren 2008-2010. 

Antal omkomna i 

bostadsbränder  

Till år 2020 ska det ske en minskning 

med minst en tredjedel döda i bränder 

baserat på genomsnittet åren 2008-

2010. 

Antal svårt skadade vid 

bostadsbränder  

 

Kostnad för 

egendomsskador vid 

bostadsbränder  

 

Andel bostäder med 

eldstäder med brister i 

brandskyddet  

 

Andel kommuner med 

utvecklat samarbete för 

att förebygga 

bostadsbränder 

 

Antal företag med 

godkänt SBA arbete 
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TRAFIKSÄKERHET  
Gemensam riskbild: 

Fordonstrafik Gislaved – Tekniska förvaltningen, Gnosjö-Teknik och fritid (KS) 

Riksvägarna 26 och 27, länsvägarna 151, 152 och 153 samt länsväg 604 utgör viktiga delar i infrastrukturen 

eftersom transporterna med lastbil är dominerande. På dessa vägar transporteras dessutom en stor mängd 

gods (inkl. farligt gods) varje år. Kommunerna korsas av Kust-till-kustbanan i den norra delen och den södra 

delen av Gislaveds kommun korsas av järnvägsförbindelsen Halmstad-Nässjö. På dessa järnvägssträckor 

förekommer såväl persontransporter som farligt godstransporter. Flera allvarliga trafikolyckor har skett i 

samband med att föraren pratat i mobiltelefonen. Statistik från Transportstyrelsen visar att mobilen är 

inblandad i 85 % av olyckorna där fotgängare och cyklister skadats för att de distraherats. År 2016 indikerar 

att bli ett dystert år då antalet olyckor med vilt på vägarna beräknas nå över 50 000. Redan efter årets tre 

första månader har det anmälts nästan 1 700 fler olyckor än under samma period år 2015, och fram till 28 

april uppgår antalet till drygt 13 300 olyckor. Personstatistiken över antalet döda i viltolyckor visar också på 

en markant ökning. Från att ha legat relativt still på fem döda årligen under en tioårsperiod steg siffran till 

elva döda år 2015. 

 

Cyklister Gislaved – Tekniska förvaltningen, Gnosjö-Teknik och fritid (KS) 

Under åren 2007−2012 har 153 cyklister omkommit i Sverige och fler än 44 000 skadat sig så illa i trafiken 

att de uppsökt akut sjukvård. Av de skadade cyklisterna har 8 400 skadats allvarligt och 1 100 mycket 

allvarligt. Knappt hälften av de allvarliga skadorna är på armar och axlar. Ungefär 90 % av alla olyckor där 

cyklister får en allvarlig skada sker i tätort. Åtta av tio har skadats i en singelolycka, lite drygt var tionde i en 

kollision med motorfordon. Av de dödade cyklisterna har 69 % dött i kollision med motorfordon, vanligtvis 

en personbil. En ökande risk är att cyklister i allt högre utsträckning tittar i sin telefon samtidigt som man 

cyklar och inte har koll på sin omgivning. 

 

Gångtrafikanter Gislaved – Tekniska förvaltningen, Gnosjö-Teknik och fritid (KS) 

De senaste tio åren har minst 650 gångtrafikanter skadats så allvarligt att de behövt akutsjukvård. Det går 

inte i dag säga om olyckorna ökar eller inte eftersom jämförbar statistik inte finns över en längre tidsperiod. 

En ökande risk är att gående i allt högre utsträckning tittar i sin telefon samtidigt som man går och inte har 

koll på sin omgivning. Flera olyckor med gående, cyklister och fordon har skett där någon av de inblandade 

tittat ner på sin telefon. 

 

Gislaved: I genomsnitt vårdas varje år ca 50 av 

kommunens invånare på sjukhus minst ett dygn 

till följd av trafikolyckor. Under år 2016 har 

totalt 169 viltolyckor skett i Gislaved. Flest var 

med rådjur (141 st.), 21st. med älg och sex med 

vildsvin. 

Gnosjö: I genomsnitt vårdas varje år 10-15 av 

kommunens invånare på sjukhus minst ett dygn till följd av 

trafikolyckor. Under år 2016 har totalt 70 viltolyckor 

skett i Gnosjö. Flest var med rådjur (62 st.) och åtta med 

älg. 

 
Långsiktig målsättning: Antalet trafikolyckor ska fortlöpande minska. Ingen människa ska 

omkomma eller skadas svårt till följd av en trafikolycka. Det ska vara säkert att gå, cykla och köra 

moped i Gislaveds och Gnosjö kommuner. 

 

Inriktning: Under programperioden ska inriktningen vara att öka informationsspridning kring faran 

att använda mobiltelefon i samband med fordonskörning, cykling och gång, samt vikten av att använda 

hjälm för alla cyklister och mopedister. Vi ska öka arbetet med att påverka Trafikverket att sätta upp 

ytterligare viltstängsel längs väg 26 och väg 27. 

 

Kritiska indikatorer 

Antal omkomna i trafiken  

Antal allvarlig skadade i trafiken 
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Övriga indikatorer:  

Indikator (nationellt framtagna) Nationella mål år 

2020 

Antal omkomna i trafiken 220 personer 

Antal allvarligt skadade i trafiken 4 000 personer 

Andel trafikarbete inom hastighetsgräns, statligt vägnät  80 % 

Andel trafikarbete inom hastighetsgräns, kommunalt vägnät  80 % 

Andel trafikarbete med nyktra förare  99,90 % 

Andel bältade i framsätet i personbil  99 % 

Andel cyklister med hjälm  70 % 

Andel mopedister med rätt använd hjälm  99 % 

Andel personbilar i nybilförsäljningen med högsta Euro NCAP-klass  80 % 

Andel säkra MC (ABS)  70 % 

Andel trafikarbete på vägar med över 80 km/h och fysisk mötesseparering  75 % 

Andel säkra gång-, cykel- och mopedpassager på kommunalt huvudnät för bil  Inte definierat 

Andel av kommuner med god kvalitet på underhåll av gång- och cykelvägar  70 % 
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VATTENSÄKERHET  
Gemensam riskbild: 

Båttrafik-ansvarig förvaltning: Gislaved – Tekniska förvaltningen, Gnosjö-Teknik och fritid (KS) 

Under år 2015 omkom 30 personer i fritidsbåtsolyckor i Sverige.1 

 

Badsäkerhet- ansvarig förvaltning: Gislaved -Fritidsförvaltningen, Gnosjö-Teknik och fritid (KS) 

I Sverige omkommer ca 150–250 personer om året i drunkningar varav ca 100 i olyckor. Inberäknat våld och 

suicid omkommer drygt 250 människor varje år i drunkningsrelaterade händelser. Trenden är svagt 

nedåtgående. Det är fler män än kvinnor som drunknar och äldre män är särskilt utsatta. För barn mellan ett 

och sex år är drunkning en av de vanligaste dödsolyckorna. De flesta som drabbas bor i tätbefolkade 

områden. Fler människor drunknar en varm sommar än en kall. Drunkning är ofta associerat med 

alkoholkonsumtion. Utöver dödsfallen inträffar också årligen ca 100 drunkningstillbud som resulterar i vård. 

Samhällskostnaderna för drunkningsolyckorna uppgick år 2005 till 0,7 miljarder kronor. Omkring 4,7 

miljarder kronor läggs på förebyggande åtgärder varje år. Risken för att antalet drunkningsolyckor ökar på 

grund av att en högre andel nyanlända inte kan simma. 

 

Issäkerhet- ansvarig förvaltning: Gislaved- Fritidsförvaltningen, Gnosjö-Teknik och fritid (KS) 

Närheten till naturen lockar många turister och fritidsboende varje år. Här finns ett stor antal sjöar och 

vattendrag, där Nissan och Bolmen är bland de mest kända. Drunkningstillbud med omkomna är sällsynta. 

 

Gislaved: 

Det finns 338 sjöar i kommunen där 

Bolmen är den största med goda 

möjligheter till både båtliv, bad och fiske. 

Gnosjö: 

Det finns 111 sjöar i kommunen med goda möjligheter till 

både båtliv, bad och fiske. 

 
Långsiktig målsättning: Ingen människa ska omkomma eller skadas svårt till följd av drunkning 

eller annan vattenrelaterad olycka i Gislaveds och Gnosjö kommuner. 

 

Inriktning: Under programperioden ska fokus läggas på att säkerställa tillgänglig 

livräddningsutrustning samt öka simkunnigheten bland nyanlända i Gislaveds och Gnosjö kommuner. 

 

Kritiska indikatorer:  

Antalet döda i vattenrelaterade olyckor 

Antalet allvarligt skadade i vattenrelaterade olyckor 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Siffran är preliminär eftersom inte riktigt alla uppgifter från polisen kommit in ännu. Det gäller framför allt ett obduktionsresultat som kan 

visa att ett dödsfall kan ha orsakats av sjukdom och inte av en olycka.  En person saknas och har på grund av osäkerhet om orsak inte tagits 

med i denna statistik. I ett par fall kan sjukdom varit ursprunglig orsak till dödsfallen även om dödsorsaken var drunkning. Tills vidare har 

dessa båda fall tagits med i statistiken  
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Övriga indikatorer:  

Indikator  Nationella mål Motiv 

Simkunniga elever i 

årskurs sex 

 Arbetsmiljölagen, AML, (SFS 1977:1160)-regler om 

skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Drunkningsrisker 

för personalen ska förebyggas. Omfattar skolelever under 

skoltid, men inte på fritids eller inom förskola. Barnens 

risker utgör dock en försämrad arbetsmiljö för personalen.  

Vid byggnadsarbeten ska en arbetsmiljöplan upprättas med 

beskrivning av riskreducerande åtgärder mot drunkning.  

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)- krav för 

livräddare, dykare, hamnarbetare och andra som arbetar vid 

vatten.  

 

Lagen om skydd mot olyckor, LSO, (SFS 2003:778)- 

ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra 

anläggningar i skälig omfattning ska tillhandahålla 

livräddningsutrustning. Vad som är skälig omfattning finns 

beskrivet i SRVFS 2007:5, Statens Räddningsverks 

allmänna råd och kommentarer om utrustning för 

vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och 

liknande vattennära anläggningar.  

 

Ordningslagen, OL (SFS 1993:1617)-brunnar, bassänger 

och liknande anläggningar ska förses med de 

säkerhetsanordningar som behövs. Risken för barnolycksfall 

ska särskilt beaktas. Gäller fasta anläggningar och inbegriper 

t.ex. inte flyttbara pooler. Polismyndigheten har 

beslutanderätt. 

Båtolyckor Regeringen: antalet 

omkomna fortlöpande 

minskar och att 

allvarligt skadade 

halveras från år 2007 

till år 2020. 

 

Transportstyrelsen: 

minska antalet 

omkomna i olyckor 

med fritidsbåtar. (från 

35 pers. till 25).  

Isrelaterade olyckor  

Livbojar på kommunala 

badplatser 

 

Nedladdade appar för 

livbojar 

 

Platser där godkänd 

livräddningsutrustning 

finns 
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PSYKISK OHÄLSA  
Gemensam riskbild: 

Suicid- ansvarig förvaltning Gislaved -Socialförvaltningen, Gnosjö – Socialförvaltningen (KS) 

Kommunerna har var för sig i genomsnitt ungefär fem till sju konstaterade suicid/år, det förändras mycket från år 

till år. Till detta ska läggas suicidförsök som inte fullbordas, mörkertalet kan vara stort. Av alla som tog sitt liv år 

2014 var 27 % 65 år eller äldre. Det är vanligare att män över 65 år (ofta med enbart grundskola eller 

gymnasieskola som högsta utbildningsnivå) tar sitt liv än kvinnor över 65 år. Sambandet mellan utbildningsnivå och 

andel självmord (hög utbildningsnivå innebär minskad risk för självmord) har varit relativt konstant under de 

senaste 20 åren. 

 

Självskada- ansvarig förvaltning Gislaved – Barn- och utbildningsförvaltningen, Gnosjö - Kultur- och 

utbildningsförvaltningen 

Psykisk ohälsa, självskadebeteende och ätstörningar bland barn och unga har uppmärksammats alltmer under 

senare år i Sverige, problemen är både omfattande och oroväckande. Detta har avspeglat sig hos bland annat BRIS 

som märkt en markant ökning av samtal kring detta. I en studie från år 2012 uppger många barn/ungdomar sig vara 

deprimerade, lida av ångest, stress, sömnproblem, ätstörningar och allt för många berättar om hur de skadar sig 

själva på olika vis. Genomgående hos barnen och ungdomarna är att problemen grundar sig i den ensamhet de 

befinner sig i. Många bär på stora hemligheter och mycket smärta och har svårt att lita på vuxenvärlden. De känner 

sig svikna och ensamma i sin situation. Oroväckande många upplever stor hjälplöshet och uppgivenhet, varför 

självskadebeteende och självmordstankar ligger nära till hands. Det finns även en ökad risk finns för att detta 

kanaliseras på andra sätt till exempel genom att bränna bilar, anlägga bränder, annan skadegörelse med mera. 

 

Hot och våld- ansvarig förvaltning: Gislaved -Kommunstyrelsekontoret, Gnosjö-Socialförvaltningen (SK) 

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) utsattes 2,5 % av männen för misshandel år 2014, en siffra som har minskat 

sedan år 2007. Samma år utsattes 1,6 % av kvinnorna för misshandel. Den största riskgruppen är unga män mellan 

16-24 år. Skillnaderna i åldersgrupperna är stora. Bland 16–24-åringar utsätts ungefär 20 % för våld eller hot. 

Andelen minskar successivt till någon enstaka procent bland personer över 65 år. Den vanligaste formen av våld 

eller hot sker i en arbetssituation. Den typiska situationen är att en kvinna i sin yrkesroll blir utsatt för ett angrepp 

av en eller flera män (290 000 fall eller 60 %). Yrkesgrupper som har dirketkontakt med människor är i en utsatt 

position, exempelvis poliser, väktare, sjukvårdspersonal, socialassistenter och andra grupper inom den sociala 

verksamheten. En ökande risk är hot om våld mot politiker, här är mörkertalet stort eftersom många väljer att 

inte berätta utan istället väljer att sluta med sitt politiska uppdrag. Detta kan innebära en ökad risk mot 

demokratin. Män är i betydligt större utsträckning än kvinnor drabbade av våld eller hot i offentligt miljö. Ofta 

handlar våld i offentlig miljö om så kallade nöjesrelaterade misshandelsbrott och oftast är unga män både 

gärningsperson och offer.  Enligt BRÅ var gärningspersonen närstående i 16 % av alla misshandelsfall år 2014, mer 

information finns under rubrik ”hemsäkerhet”. 

 

Gislaved: 

Psykiskt välbefinnande 

Det nedsatta psykiska välbefinnandet har ökat bland kvinnor mellan 

åren 2009-2014 och minskat hos män mellan åren 2008-2012.1 

Sjukfallen på grund av psykisk ohälsa ökar både hos kvinnor och hos 

män, men är störst bland kvinnor (utgör 73 % av ökningen).2 Psykisk 

ohälsa bland unga är ett växande problem, särskilt bland unga tjejer.3  

 

Suicid 

Mellan åren 2010-2014 utmärks män i åldersgruppen 75 år och 

äldre. Här ligger siffran på 7,5 suicid/10 000 inv. Denna siffra är den 

högsta länssiffran. Jönköpings län ligger på 2,6 suicid/10 000 inv. för 

denna åldersgrupp. 

Gnosjö: 

Suicid 

Mellan åren 2010-2014 utmärks män i 

åldrarna 25-44 år samt i åldrarna 45-64 år. 

Här ligger siffrorna på 5,1 resp. 4,5 

suicid/10 000 inv. Kvinnor i åldrarna 25-44 

år märks också med en suicidnivå på 4,9 

suicid/10 000 inv. Dessa siffror ligger klart 

över länets siffror. 

 

1KOLADA 
2Försäkringskassans statistik,06. år2016. 
3Folkhälsoenkät UNG, Region Jönköpings län, år 2016  
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Långsiktig målsättning:  

Antalet suicider ska minska i alla åldrar. Ingen person ska utsättas för hot om våld och/eller våld i 

Gislaveds och Gnosjö kommuner. Antalet personer med självskadebeteende ska minska. 

 

Inriktning: Under programperioden ska fokus läggas på att minska andelen suicid bland äldre i 

Gislaveds kommun och bland kvinnor i Gnosjö kommun. En kartläggning av förekomsten av hot om 

våld bör genomföras bland kommunernas förtroendevalda. 

 

Kritiska indikatorer:  

Antalet döda till följd av psykisk ohälsa 

Antalet allvarliga skadade till följd av psykisk ohälsa 

 

Övriga indikatorer:  

Andel suicid/10 000 inv. 

Antalet polisanmälda hot om våld/våld 
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HEMSÄKERHET  
Gemensam riskbild: 

Fallprevention - ansvarig förvaltning: Gislaved -Socialförvaltningen, Gnosjö – Socialförvaltningen 

(KS) 

I Sverige vårdas över 70 000 personer/år på sjukhus på grund av fallolyckor. Av dessa är 18 000 

höftfrakturer och övervägande andelen av de drabbade är äldre. 

 

Våld i nära relation- ansvarig förvaltning: Gislaved – Socialförvaltningen, Gnosjö – 

Socialförvaltningen (KS) 

Våld i nära relation omfattar psykiskt, fysiskt, sexuellt våld eller hot om våld, och kan förekomma inom alla 

former av nära relationer. Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som orsakar stort lidande för de 

som drabbas och stora ekonomiska konsekvenser för samhället. Ett av tio barn utsätts för eller bevittnar 

våld i nära relation. En kartläggning från år 2014 (BRÅ) visar att det är ungefär lika stora andelar kvinnor och 

män (7,0 % respektive 6,7 %) som uppger att de under år 2012 blev utsatta för någon typ av psykiskt eller 

fysiskt våld av en aktuell eller tidigare partner minst en gång. Däremot är det vanligare att kvinnor uppger att 

de blev utsatta upprepade gånger. Det är också betydligt vanligare att kvinnor blir utsatta för grov 

misshandel som leder till behov av sjukvård. Mörkertalet är stort eftersom få polisanmäler. En dubbel 

problematik uppstår för personer där hedersproblematik ingår, människor med utländsk bakgrund som inte 

kan språket, äldre, funktionshindrade, HBTQ1-personer samt män som utsätts för våld i nära relationer. 

 

Gislaved:  

Fallskador 

I genomsnitt vårdas varje år närmare 200 av 

kommunens invånare på sjukhus minst ett 

dygn på grund av fallskada. 

 

Våld i nära relationer 

Under år 2015 anmäldes 49 brott av typen 

våld i nära relationer, vilket motsvarar 15 % av 

de totala våldsbrotten. 

Gnosjö: 

Fallskador 

I genomsnitt vårdas varje år närmare 60 av kommunens 

invånare på sjukhus minst ett dygn på grund av fallskada. 

 

Våld i nära relationer 

Under år 2015 anmäldes 26 brott av typen våld i nära 

relationer, vilket motsvarar drygt 19 % av de totala 

våldsbrotten. Detta är en ökning jämfört med föregående 

år. 

 

Långsiktig målsättning: Fallskadorna ska minska bland invånarna i Gislaveds och Gnosjö 

kommuner. Våld i nära relationer är ett samhällsproblem vars förekommande (inte antal anmälningar 

i första hand) ska minska i kommunerna. En viktig förutsättning för att det ska ske är att 

anmälningsbenägenheten ökar och därmed skulle mörkertalet som finns minska.   

 

Inriktning: Under programperioden ska inriktningen inom fallprevention vara att arbeta med tidig 

bedömning av riskfaktorer för fallolyckor i hemmet och åtgärda dem. Fokus ska ligga på äldre. Inom 

våld i nära relation ska inriktningen vara att stärka förebyggande insatser som riktar sig till den breda 

allmänheten men med ett särskilt fokus på unga och aktuella personalgrupper.  

 

Kritiska indikatorer:  

Antalet döda till följd av fall eller våld i nära relation 

Antalet allvarligt skadade till följd av fall eller våld i nära relation 

 

Övriga indikatorer:  

Antal   

Personer vårdade i slutenvård, Båda könen, Fallolycka Socialstyrelsen 

Anmälda brott av typen våld i nära relation.  

Kvalitativ undersökning kring personalens kunskap i frågan.  

 

 
1HBTQ –  är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. 
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TRYGGHET OCH SAMHÄLLSSKYDD  
Gemensam riskbild: 

Riskhänsyn i fysisk planering- ansvarig förvaltning: Gislaved -Räddningstjänsten, Gnosjö – 

Samhällsbyggnadskontoret 

Ett stort behov av fler bostäder ställer krav på billiga och snabba byggnationer. Detta kan leda till att allt fler 

bostadshus byggs i trä. Detta ökar risken för bränder. 

 

Naturolyckor och klimatpåverkan- ansvarig förvaltning: Gislaved - Kommunstyrelseförvaltningen-, 

Gnosjö – Samhällsbyggnadskontoret 

De senaste åren har kraftiga regn och stormar drabbat delar av Jönköpings län. Översvämningar och elbortfall 

har bland annat varit konsekvenserna. I Jönköpings län förväntas framtida klimatförändringar ge ökade 

temperaturer och förändrad nederbördsbild. Enligt SMHI:s klimatscenario för Jönköpings län1 så kan de 

sydvästra länsdelarna i ett långsiktigt perspektiv förvänta sig en ökad årsmedeltemperatur på 3-5 grader och 

ökad årsmedelnederbörd med 10-20 % med blötare vintrar och torrare somrar. Vattenflödena kommer att 

öka under vintern men med längre lågflödesperioder under sommar och höst. Risken för högflödesperioder 

som kan medföra översvämningar ökar markant i de sydvästligaste delarna av Gislaveds kommun, medan 

riskerna bedöms som oförändrade eller minskande i de norra delarna av Gislaveds och Gnosjö kommuner. 

Redan idag kan förändringar i form av viss ökning av temperatur och nederbörd ses. Konsekvenser av 

klimatförändringar är många och skiftande.  Exempelvis kan långvariga värmeböljor ge allvarliga hälsoeffekter i 

riskgrupper, långa torrperioder medför ökad skogsbrandrisk, skyfall och höga flöden ger översvämnings- och 

rasrisk och frånvaro av tjälad mark kan orsaka ökad trädfällning vid stormar. Det förebyggande arbetet genom 

samhällsplanering, i tekniska åtgärder och i beredskap är angeläget för att minska effekterna av natur- och 

klimatrelaterade olyckor. Grunden till detta är att ha god kunskap om naturförutsättningar, känsliga 

verksamheter och riskområden.  

 

Social oro- ansvarig förvaltning: Gislaved – Kommunstyrelseförvaltningen, Gnosjö – 

Socialförvaltningen (KS) 

Livsvillkoren skiljer sig bland olika grupper i samhället beroende på exempelvis kön, sexuell läggning, ålder, 

etnicitet och utbildningsbakgrund. Samtidig har klyftorna de senaste årtiondena ökat i Gislaveds och Gnosjö 

kommuner. Som en effekt av detta finns en förhöjd risk med missbruk och socialt svåra förhållanden. I ett 

samhälle med social obalans finns det en risk att situationen kan övergå till social oro. Socioekonomiska 

områden bör kartläggas. 

 

Höjd beredskap- ansvarig förvaltning: Gislaved - Räddningstjänsten-, Gnosjö – Räddningstjänsten 

I händelse av allvarliga incidenter och hot mot Sveriges säkerhet samt nationella intressen, kan regeringen fatta 

beslut om höjd beredskap. Är Sverige i krig råder högsta beredskap. 

    

Målet för det civila försvaret ska vara att:    

· säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,  

· värna civilbefolkningen och  

· bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 

    

Det civila försvaret ska stödja och samverka med det militära försvaret för att kunna motstå ett väpnat 

angrepp, hantera samhällskonsekvenser och upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt kunna bidra till att 

återuppbygga och återställa samhällets funktionalitet efter ett sådant angrepp.    

 

Farlig verksamhet- ansvarig förvaltning: Gislaved - Räddningstjänsten-, Gnosjö – Räddningstjänsten 

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på 

människor eller miljön. Sådana anläggningar omfattas av skyldigheterna i 2 kap. 4§ i lagen om skydd mot 

olyckor. Vid de anläggningar som omfattas krävs en skälig beredskap som kompletterar kommunens 

beredskap för räddningsinsats. Ägaren eller verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra nödvändiga 

åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. Beredskapen vid anläggningen och i kommunen syftar 

till att kunna utföra effektiva räddningsinsatser vid en olycka inom den farliga verksamheten.   
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Som underlag till beredskapen ska en analys av riskerna för olyckor som kan orsaka allvarliga skador utföras 

av verksamhetsutövaren. Bestämmelserna om beredskap och analys av riskerna med mera finns i 2 kap. 4 § 

lagen om skydd mot olyckor. I lagen och förordningen om skydd mot olyckor finns även vissa 

följdbestämmelser om varning samt underrättelse och information till vissa myndigheter vid olycka eller 

överhängande fara för olycka.  

 

Dödligt våld i offentlig miljö - ansvarig förvaltning Gislaved - Kommunstyrelseförvaltningen, Gnosjö – 

Socialförvaltningen(KS) 

Våra öppna skolor och offentliga lokaler möjliggör för personer med onda avsikter att lättare ta sig in och 

skada och/eller döda de personer som finns i lokalerna. En oroande utveckling är att det i flera länder sker ett 

ökat antal dödsskjutningar varje år till exempel på skolor och detta sprids via sociala medier.  

 

Gislaved: 

I Gislaveds kommun finns två industrier med så 

kallad farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 §, 

Recticel AB och Plating On Plastic AB. För 

Recticel AB finns planer för räddningsinsats 

framtagna i enlighet med Lagen (SFS 1999:381) 

om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Gnosjö: 

I Gnosjö kommun finns två industrier med så kallad farlig 

verksamhet enligt LSO: Svenska Schlötter AB och Proton 

Finishing. För Schlötter AB finns planer för räddningsinsats 

framtagna i enlighet med Lagen (SFS 1999:381) om åtgärder 

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor. 

 
Långsiktig målsättning:  

Att minska sårbarheten för natur- och klimatrelaterade olyckor.  

 

Inriktning: Under programperioden ska fokus läggas på att öka det förebyggande arbetet för natur- 

och klimatrelaterade olyckor genom fördjupade kunskapsunderlag, tekniska förebyggande åtgärder 

och förstärkning av beredskap 

 

Kritiska indikatorer:  

Antalet allvarliga kemikalieolyckor 

Antalet allvarligt skadade till följd av social oro 

 

Övriga indikatorer:  

Antal inbrott  

Trygghetsindikatorer, nöjd region index Kolada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är den svenska statliga myndighet som har som uppgift att framställa prognoser 

för väder, vind och vattentillgång. Klimatologi nr 25, 2015  
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VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM   
Gemensam riskbild:  

Våldsbejakande extremism - ansvarig förvaltning: Gislaved -Kommunstyrelsekontoret, Gnosjö – 

Socialförvaltningen (KS) 

Med våldsbejakande extremism avses personer och/eller grupper som brukar våld i syfte att främja sina 

politiska och/eller religiösa ståndpunkter. Aktuella grupperingar är den högerextremistiska vit-maktmiljön, 

den vänsterextremistiska autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön. Att förebygga 

radikalisering och uppkomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra 

att odemokratiska krafter få fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt 

samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga 

verksamheter såsom kommun, polis och säkerhetspolis samt det civila samhällets aktörer såsom 

idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund. Det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism behöver kopplas ihop med befintligt arbete och befintliga styrdokument, till 

exempel i det trygghetsfrämjande- och/eller det brottsförebyggande arbetet.  

 

Livsvillkoren skiljer sig bland olika grupper i samhället beroende på exempelvis kön, sexuell läggning, ålder, 

etnicitet och utbildningsbakgrund. Samtidig har klyftorna de senaste årtiondena ökat i Gislaveds och 

Gnosjö kommuner. Som en effekt av detta finns en förhöjd risk med missbruk och socialt svåra 

förhållanden. Detta kan, enligt känd forskning, fungera som en grogrund för rekrytering till terrorgrupper, 

brottslig verksamhet med mera.   

 

 
Långsiktig målsättning: Förhindra/försvåra etablering av våldsbejakande rörelser i Gislaveds och 

Gnosjö kommuner. 

 

Inriktning: Under programperioden ska inriktningen vara att öka kunskapen hos tjänstemän om 

frågan. Ta fram strukturer för hur vi arbetar med att förhindra etablering av våldsbejakande rörelser i 

Gislaveds och Gnosjö kommuner. Ta fram rutiner för agerande vid misstanke om att någon dras in i 

våldsbejakande miljöer.  

 

Kritiska indikatorer:  

Antalet döda till följd av våldsbejakande extremism 

Antalet allvarligt skadade till följd av våldsbejakande extremism 

 

Övriga indikatorer:  

Finns checklistor 

Kvalitativ undersökning om kunskap hos tjänstemän 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-04-05 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §75 Dnr: KS.2016.255

Antagande av Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete
2017-2019

Ärendebeskrivning
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner har den 14 februari
2017 beslutat att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta
Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2017-2019, daterat den 6
februari 2017.

Gislaveds och Gnosjö kommuner har under 2016 utarbetat ett förslag till nytt
handlingsprogram i enlighet med 3 kap. 3 § Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor.

Handlingsprogrammet redovisar kommunernas olycksrisker med viss
olycksstatistik för de båda kommunerna, övergripande målsättning, inriktning
och indikatorer för sju temaområden. Dessa sju områden är brandsäkerhet,
trafiksäkerhet, vattensäkerhet, psykisk ohälsa, hemsäkerhet, trygghet och
samhällsskydd samt våldsbejakande extremism.

Samtliga förvaltningar har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och
därefter har en formell remissomgång genomförts. Redaktionella förändringar
har gjorts i dokumentet och har därefter daterats till den 21 februari 2017.

Beslutsunderlag
Förslag till handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2017-2019, daterat
den 6 februari 2017
Remissammanställning
Räddningsnämnden den 14 februari 2017, § 5
Förslag till handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2017-2019, daterat
den 21 februari 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2017
Kommunstyrelsen den 22 mars 2017, § 63

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2017-2019,
daterat den 21 februari 2017, samt

att upphäva nuvarande Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete
antaget den 13 december 2012.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-14     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §5    Dnr: RN.2016.15      
 
Antagande av Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete  
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds och Gnosjö kommuner har under 2016 utarbetat ett förslag till nytt 
handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet i enlighet med 3 kap. 3 § 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  
 
Handlingsprogrammet redovisar kommunernas olycksrisker med viss 
olycksstatistik för de båda kommunerna, övergripande målsättning, inriktning 
och indikatorer för sju temaområden. Dessa sju områden är brandsäkerhet, 
trafiksäkerhet, vattensäkerhet, psykisk ohälsa, hemsäkerhet, trygghet och 
samhällsskydd samt våldsbejakande extremism.  
 
Samtliga förvaltningar har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och 
därefter har en formell remissomgång genomförts. En sammanställning av 
inkomna remissvar samt arbetsgruppens förslag till hantering bifogas. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2017-2019, daterat 
den 6 februari 2017 
Remissammanställning med arbetsgruppens förslag till hantering 

 
 

Räddningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna arbetsgruppens förslag till hantering av inkomna remissvar, 

samt 
 
att  föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta 

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2017-2019, daterat den 
6 februari 2017. 

 
  

 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen, Gislaveds kommun 
Kommunstyrelsen, Gnosjö kommun 
 
 



 

 
 
 
 

Sammanställning av inkomna remissvar på Handlingsprogram olycksförebyggande arbete 
2017-2019 
 
 
Nedan redovisas sammanfattning av inkomna remissvar på Handlingsprogram olycksförebyggande arbete 2017-2019 samt arbetsgruppens förslag till åtgärder. 
 
 
Remissinstans Remissvar Förslag på åtgärd 
Gislaved Näringsliv AB Trycker på säkerheten kring pendling med 

motorfordon och cykel. Lyfter fram säkerheten kring 
våra vägar gällande viltolyckor pga. otillräckliga vilt 
staket på väg 26 och 27 där trafiken har högre 
intensitet och hastighet.  

I Gislaved finns en Gång och cykelvägs plan. Hänvisar till den.  I 
Gnosjö finns text i Översiktsplanen om ökade antal GC-vägar för 
säkrare arbetspendling.  
Inriktningen under trafiksäkerhet kompletteras med följande text; 
”Ökat arbete med att påverka Trafikverket att sätta upp ytterligare 
viltstängsel längs väg 26 och väg27”. Frågan lyfts till 
trafiksäkerhetsrådet. (Gislaved) 
I övrigt ingen åtgärd handlingsprogrammet 

Jönköpings kommun, 
räddningstjänsten 

Inga synpunkter Ingen åtgärd i handlingsprogrammet 

Region Jönköpings län Tycker att det beskrivna arbetssättet med 
temaområden känns som ett bra och effektivt 
arbetssätt med bra 
målformuleringar. Ser fram emot samarbete. 
 

Ingen åtgärd i handlingsprogrammet 

Gislaveds kommun, tekniska Trafiksäkerhet; Trafiksäkerhet 



förvaltningen Förvaltningen anser sig inte ha uppdraget att arbeta 
aktivt angående trafik utmed Trafikverkets vägar ur ett 
regionalt perspektiv. I övrigt inget att erinra. 
Vattensäkerhet; 
Förvaltningen anser sig inte ha uppdraget att arbeta 
med båttrafik. 
Förvaltningen anser sig inte ha den kunskap som 
behövs för att aktivt arbeta med utrustning eller 
simkunnigheten bland nyanlända. 
Tekniska förvaltningen anser att detta uppdrag bör 
hanteras av Räddningstjänsten som en övergripande 
skyddsåtgärd tillsammans med fritidsförvaltning en. 
 

Att vara temaansvarig innebär att förvaltningen i sin a handlingsplaner 
själva lägger upp arbetet och samarbetar med de instanser som 
behövs. Att vara ansvarig innebär inte alltid att man själv aktivt ska 
arbeta med frågan. 
Ingen åtgärd i handlingsprogrammet 
Vattensäkerhet 
Förvaltningen har ett delansvar för Båttrafik under temat. Att vara 
ansvarig innebär inte alltid att man själv aktivt ska arbeta med frågan. 
Ingen åtgärd i handlingsprogrammet 
Delansvar för badsäkerhet och issäkerhet ligger inte på tekniska 
förvaltningen. 
Ingen åtgärd i handlingsprogrammet 

Länsstyrelsen Jönköpings län Samråd, syfte, organisation och beslut 
Brist: Tidpunkten för samråd och antagande av 
handlingsprogrammet ligger väldigt sent i 
mandatperioden. 
Förslag på åtgärd: Länsstyrelsen rekommenderar att 
kommunen inför nästa mandatperiod prioriteras 
arbetet med handlingsprogram och avsätter 
erforderliga resurser i god tid. Detta för att kunna 
analysera risker, följa upp och utvärdera mål, 
aktiviteter och resultat från nuvarande mandatperiod 
på ett grundligt sätt. Vidare att kunna planera och 
genomföra framtagandet av ett nytt program, baserat 
på utvärderingen, tidigt under nästa mandatperiod. 
Brist: Länsstyrelsen kan inte förstå vad som avses med 
skrivningen under Arbetssätt med handlingsprogram 
”Handlingsprogrammet omfattar endast det som ligger 
utöver gällande lagstiftning”.  
Förslag till åtgärd: Justera skrivningen om den är 
felaktig eller förtydliga vad som avses. 
 
Kommunernas risker och skydd samt mål för 
verksamheterna; 

 
 
 
 
Anledningen till att programperioden är satt till 2017-2019 är att 
komma i fas med mandatperioden. Så snart föreliggande 
handlingsprogram är antaget ska arbetet med det nya 
handlingsprogrammet starta. Här ska tidplan, resursbehov mm inför 
nästa mandatperiod klart framgå. En arbetsmodell för detta finns i 
och med framtagande av föreliggande handlingsprogram. Styrgrupp, 
arbetsgrupp mm finns utsedda för detta arbete.  
 
 
Förtydligande ska ske. Handlingsprogrammet omfattar inte den 
verksamhet/aktiviteter som regleras av annan speciallagstiftning t ex 
socialtjänstlagen, skollagen m fl. Bevakning och efterlevnad av dessa 
lagar åligger respektive verksamhetsansvarig. 
 
 
  
 
 



Brist: Handlingsprogrammet saknar prestationsmål 
eller motsvarande 
Förslag på åtgärd: Kommunen bör beskriva några 
prestationsmål/aktiviteter/kopplade till de olika 
långsiktiga målsättningarna och inriktningarna. 
Brist: I beskrivningen av riskerna redovisas framförallt 
statistik på nationell nivå. Statistik gällande Gislaved 
och Gnosjö kommun redovisas sparsamt och sällan 
hur statistiken utvecklats under en längre tidsperiod. 
Det kan uppfattas lite rörigt att läsa om 
infrastrukturen i det geografiska området och sedan 
direkt hoppas över till nationell statistik (t ex under 
Trafiksäkerhet). 
Förslag på åtgärd: Komplettera med mer statistik på 
kommunnivå då det finns tillgängligt. Titta på utveckling 
och trender över en längre tidsperiod. Redovisa 
tydligare vilka siffror som avser hela riket för att 
undvika missförstånd. 
Brist: Analysen av risken för bränder är för grund. 
Förslag på åtgärd: Beskriv bättre om uppgifter finns, 
eller komplettera och väg in i t ex tillsynsplanering och 
informations- eller utbildningssatsningar. Eftersom en 
inriktning gäller industribränder måste indikatorer för 
dessa tas fram för att kunna följa upp arbetet och 
utvecklingen. 
Brist: En indikator under Trygghet och samhällsskydd 
är antalet döda till följd av farlig verksamhet, vilken är 
oanvändbar. 
Förslag på åtgärd: Arbeta fram andra indikatorer för 
att följa upp arbetet. 
Brist: Som särskilda riskobjekt nämns endast High 
Chaparall under Fakta om kommunerna. 
Förslag på åtgärd: Komplettera särskilda riskobjekt 
med t ex Schlötter och Recticel. 
 

 
 
Handlingsprogrammet ska inte redovisa aktiviteter utan endast 
långsiktiga mål och inriktningar. Aktiviteterna kommer att redovisas i 
respektive temas aktivitetsplan. Kommunen har en styrmodell som 
bygger på målstyrning snarare än detaljstyrning. De långsiktiga målen 
kan behöva konkretiseras för att på ett tydligare sätt beskriva vad 
man önskar åstadkomma under mandatperioden. 
 
 
Föreliggande handlingsprogram har använt sig av tillgänglig lokal 
statistik när detta funnits att tillgå. I övriga fall har 
handlingsprogrammet baserat sina analyser på regional eller nationell 
statistik. Målet är att nästa handlingsprogram i ännu högre 
utsträckning ska baseras på lokala förhållanden. Även analyser och 
trendbeskrivningar ska förbättras och tydligare indikatorer ska tas 
fram. Kommunen väljer att inte göra detta i föreliggande 
handlingsprogram pga. den korta programtiden. 
 
En bättre och tydligare indikator för industribränder ska tas fram. En 
indikator för industrin är tillsynsverksamheten som där ”mäter” hur 
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) arbetet sköts. (ordning, 
utbildning, organisation etc.) I övrigt hänvisas till nästa 
handlingsprogram. 
 
 
 
 
 
En bättre och tydligare indikator ska tas fram. 
 
 
 
Komplettering ska ske. Riskobjekten nämns under ”trygghet och 
samhällsskydd”. Kopiera in texten även i kommunfaktarutorna i 



Hur kommunernas förebyggande verksamhet 
är ordnad och planeras. 
Brist: Kommunens mål och prioriteringar med 
tillsynsverksamheten framkommer inte (förutom tillsyn 
av farlig verksamhet) 
Förslag på åtgärd: Analysera risker och befintligt 
skydd – dra slutsatser – prioritera – se över 
indikatorerna – formulera mål för 
tillsynsverksamheten. 
Brist: Kompetenskrav och omfattning av resurser för 
det förebyggande arbetet framgår inte (förutom tillsyn 
av farlig verksamhet) 
Förslag på åtgärd: Specificera kompetenskraven samt 
ange t ex antal årsarbetskrafters om avsätts för den 
förebyggande verksamheten. 
Brist: Det saknas information om vilken samverkan 
som ska ske med andra kommuner när det gäller att 
förebygga bränder. 
Förslag på åtgärd: Beskriv om samarbeten sker, 
alternativt utveckla sådan. 
Brist: Ansvarig förvaltning för riskhänsyn i den fysiska 
planeringen anges vara Räddningstjänsten för Gislaveds 
kommun. 
Förslag på åtgärd: Länsstyrelsen anser att den nämnd 
som ansvarar för planfrågor även bör vara huvud-
ansvarig för riskhänsyn i den fysiska planeringen. 
Däremot bör räddningstjänstens sak kompetens inom 
riskfrågor nyttjas för båda kommunernas planansvariga. 
 
Höjd beredskap 
Brist: Ansvarsförhållandet för höjd beredskap är 
felaktigt. 
Förslag på åtgärd: Skilj på ansvaret för beredskaps-
samordning och det ansvar som föreligger vid höjd 
beredskap liksom vid extraordinära händelser i 

handlingsprogrammet 
 
 
 
 
 
Hänvisning till särskild tillsynsplan. 
 
 
 
 
Tydligare och bättre beskrivning av kompetenskrav för det 
förbyggande arbetet ska tas fram till nästa handlingsprogram. 
 
 
 
 
Beskrivning av samarbetet med andra kommuner kring förebyggande 
arbetet ska tas fram. F-samverkan främst.  
 
 
 
Temaansvaret för riskhänsyn i den fysiska planeringen ligger på 
räddningstjänsten men huvudansvaret för alla fysisk planering ligger 
på bygg- och miljöförvaltningen respektive samhällsbyggnadskontoret. 
Att vara temaansvarig innebär inte att man har huvudansvaret för en 
verksamhet – enbart att man har ett samordningsansvar för 
aktiviteter och uppföljning. Speciallagstiftningen PBL styr. 
 
 
 
Se ovanstående svar. Speciallagstiftning styr. Huvudansvar och 
temaansvar ska förtydligas i handlingsprogrammet. 
 
 



fredstid. 
 
Kommunen egenkontroll, uppföljning och 
utveckling 
Brist: Resultat och förbättringar från utvärderingen av 
det gamla handlingsprogrammet inför framtagandet av 
föreliggande Handlingsprogram går inte direkt att 
utläsa. 
Förslag på åtgärd: Redovisa kortfattat resultat från 
utvärdering och hur det påverkat utformningen av det 
nya handlingsprogrammet. 
Brist: Att bara redovisa resultat som utfall kan bli 
missvisande vid utvärdering av kommunens arbete. 
Förslag på åtgärd: Gör en plan med mer detaljer 
över vad som ska följas upp och utvärderas efter att 
handlingsprogrammet kompletteras med 
prestationsmål, alternativt när aktivitetsplanen finns på 
plats. 

 
 
 
 
 
Handlingsprogrammet är enligt oss framåtblickande. Utvärdering och 
analyser av genomförda aktiviteter mm bör läggas i ett särskilt 
dokument. 
Ingen åtgärd i handlingsprogrammet. 
 
 
En utvärderingsplan med indikatorer, mätmetoder mm ska tas fram 
så snart handlingsprogrammet är antaget och respektive temaansvarig 
arbetat fram aktivitetsplanen. 
 
 

Räddningstjänsten, Värnamo  På de två första temana står ansvarig ihop med 
rubriken, medan de i följande teman finns i rutan.  
Fundering om PDV hör hemma under "trygghet och 
samhällskydd" i s f under "Våldsbejakande extremism. 

Ändring sker i handlingsprogrammet 
 
PDV flyttas till trygghet och samhällsskydd 

Svenljunga kommun Inga synpunkter. Ingen åtgärd i handlingsprogrammet 
Trafikverket Trafiksäkerhet: Fler riskfaktorer kan 

uppmärksammas såsom hastighetsefterlevnad, 
alkohol/droger och utformning av trafikmiljö. Säkrare 
användning av mobiler är i nuläget inte en indikator. 
Ökad hastighets-efterlevnad har den största 
betydelsen för att minska antalet döda och svårt 
skadade. 
 
Handlingsprogrammet bör också inkludera 
förebyggande säkerhetsarbete på järnvägssidan. 
Trafikverket jobbar aktivt med bl a stängsling och 
kameror. 

Användningen av mobiltelefoner i trafiken ökar risken för olyckor. 
Hastigheten avgör hur allvarlig olyckan blir. Kommande 
handlingsprogram kommer att arbeta in fler riskfaktorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Förslag till förbättringar: Viltolyckor är ett 
omfattande problem. Övervägande del av viltolyckor 
består dock i skador på fordon och djur och mer 
sällan skador på människor, vilket är viktigt i 
skrivningar om viltolyckor. Under 2 % av viltolyckorna 
för Trafikverket Syd för perioden 2010-2016 
resulterade i personskador. 
 
Nämna SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i 
trafiken som är viktigt i trafiksäkerhetsarbetet. 
 
Eftersom en stor del av omkomna på järnvägen är 
suicid är ett samarbete mellan temaområdena 
trafiksäker-hetsarbete och psykisk ohälsa viktigt. 
 
Farligt gods: vägar för farligt gods kan delas upp i två 
kategorier; primära transportvägar för 
genomfartstrafik med farligt gods dit 26:an, 27:an och 
väg 153 hör och sekundära transportvägar för lokala 
transporter. En del i det förebyggande arbetet vad 
gäller förebyggande arbetet i samhällsplaneringen bör 
vara att tillsammans utreda säkra lokaliseringar av 
verksamheter och lämpliga skyddsavstånd i förhållande 
till transporter med farligt gods. 

 
 
 
 
 
 
Tanken bakom temaansvarig är just ett ökat samarbete mellan olika 
temaområden och med olika samhällsaktörer, detta är inget som 
detaljregleras i handlingsprogrammet. 
 
 
 
 
Farligt gods?? 

Gislaveds kommun,  
Barn och utbildningsnämnden 

Barn och utbildningsnämnden konstaterar att deras 
verksamhet är berörd av handlingsprogrammets tema 
psykisk ohälsa och att konstaterandet av att det är ett 
växande problem stämmer överrens med andra 
undersökningar som gjorts. Barn och utbildnings-
nämnden bifaller handlingsprogrammet. 

Ingen åtgärd i handlingsprogrammet. 

Gislaveds kommun,  
Socialnämnden 

Socialnämnden har inga synpunkter på föreslagna 
ansvarsområden och ställer sig bakom föreslagna 
inriktningar, kritiska indikatorer och övrigt innehåll. 
Socialförvaltningen är deltema-ansvarig för tre 

Ingen åtgärd i handlingsprogrammet. 



områden och kommer utse kontaktperson för dessa. 
Gislaveds kommun, 
fritidsnämnden 

Inga synpunkter Ingen åtgärd i handlingsprogrammet 

Gislaveds kommun, bygg- och 
miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att man behöver 
se över en del redaktionella justeringar. Bygg- och 
miljönämnden uppfattar handlingsprogrammet för 
olycksförebyggande verksamhet 2017-2019 för 
Gislaved och Gnosjö kommuner som tydligt och 
relevant. 

Redaktionella justeringar kommer att åtgärdas. 

Gnosjö kommun, 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gnosjö kommun har 
inga synpunkter på handlingsprogrammet för före-
byggande arbete 2017-2019, förutom att samhälls-
byggnadskontoret ändras till samhällsbyggnadsförvalt-
ningen ( översta raden sid 11).  
 

Redaktionella justeringar kommer att åtgärdas 

Hylte kommun Hylte kommun har inget att erinra på 
handlingsprogrammet för förebyggande arbete 2017-
2019. 

Ingen åtgärd i handlingsprogrammet 

 

 
 



2017-03-31 

Ämne: Svar till Kommunfullmäktige från Gislaved Energi Koncern AB 

Hej, 
  
Vid Gislaved Energi Koncern AB:s bokslutspresentation ställdes en fråga om vad ökningen i 
kortfristiga fordringar I Gislaved Energi AB:s balansräkning bestod av. 
  
Frågan besvarades med att bolaget erhållit drygt 30 mkr av beviljat Klimatklivsstöd i förskott. 
Frågeställaren hävdade då att beloppet borde varit med på balansräkningens skuldsida vilket efter 
vissa funderingar ledde till att bolagets VD bad om att få återkomma med ett mer detaljerat svar till 
KF senare. En tilläggsfråga ställdes också om inte balansposten borde ha specificerats i en not i 
bolagets årsredovisning. 
  
Svar till KF: 
  
Gislaved Energi AB erhöll 30 763 tkr i utbetalt Klimatklivsstöd under år 2016. Eftersom pengarna inte 
börjat användas till avsett ändamål under resterande del av år 2016 har det bokats som en kortfristig 
fordran och samtidigt en kortfristig skuld i bolagets balansräkning.  
  
Vid arbetet med att upprätta bolagets årsredovisning har bolagets revisor, Mats Nilsson (PwC) biträtt 
som rådgivare och såväl bokning av beloppet som valet av vilka balansposter som ska specificeras i 
not följer revisorns rekommendationer. 
  

Med vänlig hälsning 

  

Joacim Cederwall 
VD 
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