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Mål och budget, UTBLICK 2017-2020 

Budgetens innehåll och uppbyggnad 

Syftet med Gislaveds kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell är att säkerställa att de 

politiska viljeinriktningarna ska få genomslag i verksamheterna. Styrmodellen ska också bidra till att 

skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen ända ut i det dagliga arbetet. Styrmodellen i sig är 

politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. Det är vad man fyller 

styrmodellen med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar.  

I årsbudgetdokumentet finns redovisat hur de övergripande målen skall genomföras för kommunen 

som helhet samt att det under respektive nämnd redovisas nämndens ekonomiska resurstilldelning 

samt hur nämnden skall bidra till att de övergripande målen uppnås. Utblicken sätter fokus på större 

förändringar under de kommande åren utifrån dagens förutsättningar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22 § 94 om de yttre begränsningarna för nämndernas 

budgetarbete genom beslut om Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020. 

Därefter har det skett en revidering av ”Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020” 

KF 2015-11-19 § 165. 

Visionen, kommunstyrelsens ledningsidé, styrprinciperna och de finansiella, personalpolitiska och 

prioriterade områden revideras inte årligen. De utgör tillsammans med planeringsförutsättningarna 

det yttre ramverk som planeringen för den kommande budgetperioden förhåller sig till.  

De konkretiserade målen har ett kortare tidsperspektiv och syftar till att stegvis få kommunen att 

närma sig visionen och de prioriterade områdena samt göra det möjligt för kommunen att på bästa 

sätt möta de omvärldsfaktorer som kommunen står inför. 

Med beslutet om Strategiskt styrdokument som grund utarbetar nämnder och styrelser Mål och 

budget 2016 samt förslag på utblick för åren 2017-2020. Nämndernas förslag till utblick 2017-2020 

fastställs av kommunfullmäktige i november månad. 

Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun 

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att  

 verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de övergripande 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.  
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Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att kommunfullmäktige har antagit en Vision, 

prioriterade områden, 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. Dessa mål styr även de kommande åren vilket avspeglas i 

utblicken. 

 

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 

 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 15 mnkr per år 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2016-2020 ska, som genomsnitt, inte vara lägre än 73 

procent. 

 

Resultatet (Förändringen av Eget Kapital) måste vara positivt om ekonomin inte ska försämras. En 

försämrad ekonomi innebär mindre resurser till verksamheten. För att klara kommunen framtida 

pensionskostnader behöver resultatet vara lägst 15 mnkr.  

 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med sparade skattemedel. Sjunker 

soliditeten tvingas kommunen låna mer till investeringarna och därmed ökar räntekostnaderna och en 

mindre del av skatteintäkterna kan användas till verksamheterna.  

Dessa mått är av mycket stor betydelse för kommunens ekonomiska utveckling och helt i linje med 

den kommunala redovisningslagen om god ekonomisk hushållning. 
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Personalekonomiska mål är av avgörande betydelse både för att öka kommunens attraktivitet 

som arbetsgivare och för att bidra till god ekonomisk hushållning. 

De personalpolitiska målen är: 

• Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som attraktiv arbetsgivare. 

• Utveckla processen kring lönebildningen 

• Riktade medel för struktursatsningar 

 Styrtal: 

• Minst 90 % av alla anställda ska ha medarbetarsamtal. 

• Sjukfrånvaron ska inte överstiga 4,8 % 

• Att resultat av struktursatsningar under femårsperioden 2015-2019 ska medföra att medianlönerna 

inom respektive AID-kod ligger i nivå som medianlöner i kommuner och landsting i södra Sverige. 

 

• Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. 
 Styrtal: 

 Samtliga nya tillsvidaranställningar anställas till en grundanställning på 100 %. Målet är att andelen 

anställda med grundtjänst 100 % ska öka i förhållande till andelen per 2014-11-01 som var 64,3 %.  

 
 

 

 

Ekonomiska förutsättningar . 

Kommunala skatteunderlaget 
Regeringens räknar med betydligt mindre ökning av skatteunderlaget 2014 än såväl SKL som 

Ekonomistyrningsverket. Skillnaden förklaras av att regeringen gör en försiktigare bedömning på flera punkter, 

bland annat när det gäller utvecklingen av lönesumman, arbetsmarknadsersättningar och pensionsinkomster. 

Regeringen räknar vidare med högre ökningstal för skatteunderlaget än SKL under flera av prognosåren, främst 

till följd av större sysselsättningsökning och snabbare ökning av pensionsinkomster. Men det spelar också roll 

att grundavdragen ökar snabbare efter 2016 i SKL:s prognos. 

Även Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar större ökning av skatteunderlaget i år än SKL:s. Det beror 

delvis på att ESV räknar med något fler arbetade timmar och större lönehöjningar, men också på större 

pensionsinkomster och större effekt av utfasningen av avdrag för pensionssparande. Att SKL förutser större 

skatteunderlagstillväxt än ESV för 2016 förklaras framförallt av större ökning av både arbetade timmar och 

timlön. Det finns också skäl att påpeka att ESV inte kunnat beakta höstens budgetproposition eftersom deras 

prognos gjordes innan propositionen presenterades.  

 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser. Procentuell förändring 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SKL, okt 3,2 4,7 5,4 4,4 4,6 4,3 

Reg, sep 2,9 5,0 5,3 5,2 4,7 3,9 

ESV, sep 3,2 5,4 4,7 4,4 4,5 4,2 

SKL, aug 3,2 4,8 5,6 4,3 4,3 4,2 

 

 
Utdebitering 

Skatteberäkningarna för perioden 2016-2020 är baserad på att utdebiteringen kvarstår på 22,13 % 

samt att befolkningen kvarstår på 29 000 invånare per år under hela utblicksperioden. 
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Kommunens ekonomiska förutsättningar för flerårsplanen. 

För att få en bild av kommunens kostnadsnivå är en jämförelse med liknande kommuner i landet 

viktig. I jämförelsen ingår två av de mest likartade kommunerna i landet samt grannkommunen 

Värnamo samt riksgenomsnittet. Åren avser 2010-2014. 

Politiska nettokostnader per invånare 

 

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 27 % vilket för riket är 8 %. 

 

Kulturverksamhetens nettokostnad per invånare 

 

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 24 % vilket för riket är 8 %. Gislaveds kommun ligger 

historiskt på en hög kostnadsnivå. 

 

Fritidsverksamhetens nettokostnad per invånare 

 

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 19 % vilket för riket är 14 %. Gislaveds kommun ligger 

historiskt på en hög kostnadsnivå. 
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Nettokostnad infrastruktur per invånare 

 

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 23 % vilket för riket är 5 %. Gislaveds kommun ligger 

historiskt på en låg kostnadsnivå men kostanden har ökat kraftigt från 2011. 

 

 

Nettokostnad äldreomsorg per invånare 65+ (2010-2013) 

 

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 2 % vilket är samma nivå som riket. Gislaveds kommun 

ligger historiskt på en hög kostnadsnivå. 

 

Nettokostnad för individ- och familjeomsorg per invånare 

 

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 13 % vilket för riket är 11 %. Gislaveds kommun ligger 

historiskt på en låg kostnadsnivå. 

 

Nettokostnad för grundskolan per invånare 
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Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 6 % vilket för riket är 13 %. Gislaveds kommun ligger 

historiskt på en hög kostnadsnivå men kostnadsökningen har avstannat de sista åren. 

 

 

Nettokostnad förskola per invånare 

 

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 17 % vilket för riket är 21 %. Gislaveds kommun ligger 

historiskt på en lägre kostnadsnivå än riksgenomsnittet. 

 

Antal årsarbetare per 1000 invånare 

 

Detta är ett förhållandevis svårmätbart mått därför att kommunerna har bolagiserat i olika stor 

omfattning. Av denna anledning kan rikssnittet vara svårjämförbart men i förhållande till liknande 

kommuner ligger Gislaved i ett mellanskikt. 
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Modell för finansiell 

analys 

För att beskriva och analysera kommunens 

ekonomiska läge används fyra rubrikområden 

som benämns resultat och kapacitet samt 

risk och kontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Finansiellt resultat 

Här analyseras periodens resultat samt 

balansen mellan intäkterna och kostnaderna. 

En analys görs även över årets investeringar 

och deras utveckling och finansiering.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Period resultat och prognostiserat 

resultat 

 Periodens investeringar och 

prognostiserade årsnivå 

 

 

2. Kapacitet 

Här redovisas kommunens finansiella 

motståndskraft på lång sikt. Ju starkare 

kapacitet kommunen har desto mindre känslig 

blir kommunen för konjunkturnedgångar. 

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Soliditet 

 Skuldsättning 

 Långfristiga skulder 

 

3. Riskförhållande 

Under den tredje aspekten bedöms hur 

kommunen klarar att möta finansiella problem 

på kort och medellångt perspektiv. En god 

ekonomisk hushållning innebär att kommunen 

inte behöver vidta drastiska åtgärder för att 

möta finansiella problem.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Likviditet 

 Finansiell risk 

 Borgensåtaganden 

 Pensionsåtaganden 

 

 

4. Kontroll 

Under den fjärde och sista aspekten mäts hur 

de finansiella målen efterlevs och planer följs.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Måluppfyllelse 

 Avstämning av balanskravet

 

Resultat 

 

Kapacitet 

 

Risk 

 

Kontroll 
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Resultat  

 
INLEDNING 

Kommunen har två finansiella mål 

 Resultatnivån under femårsperioden 2016-

2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 

mnkr per år 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för 

perioden 2016-2020 ska, som genomsnitt, 

inte vara lägre än 73 procent. 

 

Av dessa mål uppnås resultatnivån under 

planperioden men däremot ligger soliditetsmåttet 

under målet. God ekonomisk hushållning uppnås 

därmed ej fullt ut även om tidigare års goda 

resultat beaktas. 

  

 
 

 
Nettokostnadsutveckling 

En viktig del i begreppet god ekonomisk 

hushållning är att mäta hur nettokostnaderna 

utvecklas i förhållande till skatteintäkterna. 

Verksamhetens nettokostnad visar hur stor del av 

kommunens löpande verksamhet som måste 

täckas med framförallt kommunalskatt. 

 

Genom att jämföra ökningstakten för 

nettokostnaderna med ökningstakten av 

skatteintäkterna under en tidsperiod, får vi 

information om det är nödvändigt med en 

skattehöjning/skattesänkning eller att minska 

nettokostnader. 

 

Om nettokostnaderna ökar snabbare än 

skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi 

och så småningom måste mellanskillnaden täckas 

med höjd utdebitering eller nedskärning av 

verksamheten.  

 

 

 
För perioden 2016-2020 framgår av diagrammet 

att utvecklingen av nettokostnaderna är likvärdig 

med utvecklingen av skatteintäkterna, vilket är 

nödvändigt för att god ekonomisk hushållning 

skall vidmakthållas. En viktig förutsättning för att 

nettokostnaderna ej ökar mer än skatteintäkterna 

är att det år 2017 görs 

effektiviseringar/omstruktureringar motsvarande 

40 mnkr som ökar med 60 mnkr år 2020. 

 
 

Investeringsnivån 

I relation till det finansiella målet att resultatet 

under planperioden 2016-2020 som genomsnitt 

skall uppgå till 15 mnkr, måste investeringsnivån 

anpassas till ett genomsnitt på 90-95 mnkr/år. En 

högre nivå innebär på sikt att en större del av 

skatteintäkterna går till finansiella kostnader och 

en mindre del till verksamhetskostnader.  

 

 
 

Enligt mål och budget 2016-2020 uppgår den 

genomsnittliga investeringsnivån till 99 mnkr 

vilket är en nivå som är något för hög på lång sikt. 

Detta visar sig i att soliditetsmåttet ej uppnås. 
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Kapacitet 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens långfristiga 

finansiella utrymme och visar hur stor del av 

tillgångarna som finansieras med eget kapital, eller 

hur stor del av investeringarna som har 

finansierats med sparade skattemedel.  

 

 
 

Det finansiella målet är att ”Soliditeten (exkl. 

pensionsskuld) för perioden 2016-2020 som 

genomsnitt inte ska vara lägre än 73 procent”. 

Detta mål uppnås ej för perioden 2016-2020 men 

beroende på om soliditeten bli hög år 2015 kan 

målet komma att uppnås. I och med att 

investeringsnivån ligger över 90-95 mnkr/år 

sjunker soliditeten under 73 %.  

 

Skuldsättning 

Med nuvarande förutsättningar och under 

förutsättning att prognosen för 2015 års 

investeringsnivå (115 mnkr) blir verklighet 

kommer det under planperioden att upptas lån 

upp till 135 mnkr. Lånebehovet finns under 2015-

2017 för att upphöra år 2018. Att lånebehovet är 

tillfälligt beror enbart på att investeringsnivån 

sjunker i slutet av planperioden samt att det 

genomsnittliga resultatet beräknas till 15 mnkr/år. 

 

 

 

 

Risk 

Kassalikviditet 

Likviditet som beskriver kommunens 

betalningsförmåga på kort sikt kan visas som 

omsättningstillgångar i relation till kortfristiga 

skulder, kassalikviditet. Bokslut 2014 visade en 

kassalikviditeten på 43 % men som följd av stora 

investeringar och en låg likviditet kommer 

kassalikviditeten att sjunka till ca 14 %. Detta 

scenario försämrar kommuns riskexponering. 

 

Likviditet (mnkr) 

31/12 Budget 

2016 

Utblick 

2017 

Utblick 

2018 

Utblick 

2019 

Utblick 

2020 

Kassalik

viditet % 

9 9 9 9 10 

Likviditet 

mnkr 
-2,5 -1,5 -5,2 -5 0 

 

Ovanstående sammanställning visar att 

likviditeten ligger från -5,0 till 0 även om 

låneskulden har ökat med 135 mnkr år 2015-

2020. Denna negativa bild av likviditeten kan 

komma att förbättras om investeringsnivån år 

2015 blir lägre än vad som anges i prognosen för 

2015. 

 

Finansiell risk 

I och med att kommunen har en förhållandevis låg 

lånenivå samt att möjligheten finns att utnyttja 

checkkrediten så är den finansiella risken mycket 

låg. Risken är däremot högre i dagsläget samt 

under denna planperiod i och med att kommunen 

är belånad 

 

Borgensåtagande 

Det totala borgensåtagandet beräknas att uppgå 

till 440 mnkr per 2015-12-31 och avser i 

huvudsak kommunala bolag.   

 

Gislaveds kommun har förbundit sig att teckna 

borgen med ytterligare 172 mnkr till framförallt 

AB Gislavedshus och Gislaved Energi AB. Det 

totala borgensåtagandet skulle därmed kunna öka 

till 612 mnkr under planperioden.  

 

Pensionsåtagande 

Pensionskostnaden beräknas öka från 84 mnkr år 

2016 till 103 mnkr år 2020. Den totala 

pensionsskulden beräknas till 604 mnkr år 2019 

vilket är en sänkning i förhållande till år 2015 då 

skulden beräknas vara 617 mnkr. 

En anledning till att skulden sjunker är den 

partiella inlösen som gjordes under 2011 och 

2012. 

 

Befolkningsförändring 

Då de i budgeten ingående skatteintäkterna har 

beräknats förutsätts att invånarantalet under 

perioden 2016-2020 ligger kvar på 29 000 

invånare.  

Historiskt har invånarantalet sjunkit och det är 

därför viktigt att beakta att det ligger en risk i 

76,1 76,2 

70,2 71,1 
70 

68 68,5 
70 

71,4 

60

70

80

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%
 

År 

Soliditetsutveckling 
Finansi



 

13 

 

denna beräkning, en risk i form av att 

skatteintäkterna kan blir lägre. 

 

 

Kontroll 

 

Finansiella mål 

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds 

kommun att de finansiella målen är följande: 

 Resultatnivån under femårsperioden 

2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt 

minst 15 mnkr per år 

o Genomsnittet beräknas till drygt 15 mnkr 

efter beaktande av överskott fr om år 

2011. 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för 

perioden 2016-2020 ska, som genomsnitt, 

inte vara lägre än 73 procent. 

o Soliditeten blir under 73 % även efter 

beaktande av soliditet fr om år 

2011. 

 

 Personalekonomiska 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. 
o Utveckla processen kring lönebildningen 

o Riktade medel för struktursatsningar 
 

• Hos Gislaveds kommun är heltid en 

rättighet och deltid en möjlighet. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsekontoret 2015-11-19 

Stefan Tengberg, Ekonomichef 
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Resultaträkning/kassaflödesanalys/Balansräkning 

 

Resultatbudget 

(mnkr) 

Utfall 

2014 

Delårs 

bokslut 

2015(progn

os) 

Budget 

2016 

Utblick 

2017 

Utblick 

2018 

Utblick 

2019 

Utblick 

2020 

Förändrad verksamhet 
(inflationsjusterad)    16,0 7,9 3,5 8,5 

Verksamhetens 

nettokostnader (a,b) 

 

-1 369 

 

-1 437 

 

-1 491 

 

-1 526 

 

-1 585 

 

-1 645 

 

-1 696 

Varav pensionskostnader (c-

e) 

 

-80 

 

-81 

 

-85 

 

-90 

 

-99 

 

-104 -104 

Avskrivningar -75 -76 -80 -80 -79 -79 -79 

 

Effektivisering/ 

omstrukturering 

    15 40 60 

        

Verksamhetens 

nettokostnader 

 

-1 444 

 

-1 513 

 

-1 571 

 

-1 606 

 

-1 648 

 

-1 684 

 

-1 715 

        

Skatteintäkter+ 1 452 1 502 1 575 1 614 1 654 1 697 1 741 

Generella statsbidrag        

Finansnetto 2 3 2 1 0 0 0 

        

Årets resultat 10 -8 6 9 5 13 26 

Övergripande förutsättningar. 

a). De ingående kapitalkostnaderna inkluderar en internränta på 2,5 % vilket följer SKL:s rekommendation enligt 

cirkulär 2014:59. Kommunens ränta på nuvarande låneskuld används inte som internränta därför att låneskulden är 

mycket låg i förhållande till tillgångsmassan och avspeglar därmed ej räntan övertiden.  

b). För att erhålla en rättvisande bild av kommunens kostnader för framtida pensionsåtaganden belastas de olika 

verksamheterna med ett internt pålägg om 6,83 % på utgående pensionsberättigad lön. Pålägget avser att fastställa den 

genomsnittliga kostnaden för alla inom pensionsavtalets ram och skall spegla kostnaden för ett års nyintjänande av 

pensionsförmåner för de anställda. Dessa interna kostnader uppsamlas här som en kommunintern intäkt. 

c). Avsättningen till pensionsskuld är beräknad utifrån den så kallade blandmodellen och avser kostnader, inklusive 

finansiella kostnader och löneskatter, för årets intjänande minskat med beräknade utgående pensioner för den del som 

inte omfattas av individuella delar eller av försäkringslösningar. 

d). pensionsbetalningar och pensioner individuell del avser dels löpande utbetalningar på redan pensionerade, dels 

kostnader för den premiebaserade delen i pensionsavtalet. 

e). Om resultatet blir bättre än det budgeterade bör en förtida inlösen göras av befintlig pensionsskuld. 
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Kassaflödesbudget 

(mnkr) 

Utfall 

2014 

Delårs 

bokslut 

2015(pr

ognos) 

Budget 

2016 

Utblick 

2017 

Utblick 

2018 

Utblick 

2019 

Utblick 

2020 

DEN LÖPANDE 

VERKSAMHETEN 

       

Årets resultat 10 -8 6 9 5 13 26 

Avskrivningar 75 76 80 80 79 79 79 

Ökning/minskning korta 

skulder 
1       

Ökning/minskning korta 

fordringar 
52       

Rörelsekapitalförändringar        

Medel från löpande 

verksamheten 
138 68 86 89 84 92 105 

        

Nettoinvesteringar -178 -115 -137 -132 -78 -76 -70 

Medel från investerings 

verksamheten 

 

-178 

 

-115 

 

-137 

 

-132 

 

-78 

 

-76 

 

-70 

        

Förändring långfristiga skulder 40 20 25 45 -10 -15 -30 

Medel från finansierings 

verksamheten 
40 20 25 45 -10 -15 -30 

        

ÅRETS KASSAFLÖDE        

Likv. Medel vid årets början 51 51 24 -2 -2 -5 -5 

Likv. Medel vid årets slut 51 24 -2 -2 -5 -5 0 

Förändring av likvida 

medel 
0 -27 -26 0 -3 0 5 

Kassaflödesbudgeten visar hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina investeringar. Den beskriver det likvida 

flödet inom sektorerna, den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. 

Av kassaflödesbudgeten framkommer hur likvida medel förändras mellan åren. 

I kassaflödesbudgeten ingår en preliminär beräkning avseende kvarstående investeringsanslag från år 2015 som 

troligtvis kommer att ombudgeteras till 2016. Kassaflödesbudgeten baseras även på delårsbokslut 2015.  

Det kommer att göras en ny beräkning av ombudgetering i början av år 2016. 
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Balansbudget 

(mnkr) 

Utfall 

2014 

Delårs 

bokslut 

2015(pro

gnos)  

Budget 

2016 

Utblick 

2017 

Utblick 

2018 

Utblick 

2019 

Utblick 

2020 

Tillgångar        

Anläggningstillgångar 1 266 1 327 1 385 1 437 1 437 1 434 1 425 

Omsättningstillgångar    143    55      28 29 25 26 30 

        

Summa tillgångar 1 409 1 382 1 413 1 466 1 462 1 460 1 455 

        

Eget kapital och 

skulder 

       

        

Eget kapital    989    981 987 995 1 001 1 014 1 039 

Skulder    420    401 426 471 461 446 416 

        

Summa eget kapital 

och skulder 

1 409 1 382 1 413 1 466 1 462 1 460 1 455 

Soliditet % 70 71 70 68 68 69 71 
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UTBLICK 

Driftförändringar 2017-2020 
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(+ är ökad kostnad, - minskad kostnad, respektive år i förhållande till budget 2016) 

 

Kommunstyrelsen 

 tkr 2017 2018 2019 2020 

 Utvecklingsenhet     

A Diverse närings/utvecklingslivsprojekt 595 108 -787 -937 

      

 Politisk verksamhet      

B Utbildning av nya förtroendevalda   450  

C Val  520 220  

D Parlamentarisk kommitté  100 100   

E Ungdomsdemokrati/Open Space 100  100  

 

F Kontaktcenter -940 -1 760 -1 760 -1 760 

 

 

 

     

 Ekonomienhet      

G Nytt ekonomisystem 225 -75 -75 -75 

H Beställningsportal-inköp  570 520 520 

      

 Personal-enhet      

I Medarbetarenkät 70  70  

J Projektledning heltid/deltid -600 -600 -600 -600 

      

 IT-enhet      

L Uppgradering licenser 880 880 880 880 

      

 Anpassning -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

      

 TOTALT - 1 570 -2 257 -2 982 -3 972 

      

Kommentarer: 
A .Utvecklingsenheten 

Förändringarna under perioden 2017-2020 beror på ett flertal mindre delar och några av dessa är följande: 
 År 2017 ökar kostnaderna med 100 tkr för Fou-rum, 100 tkr avseende företagsutvecklande åtgärder, 200 tkr 

Inovationscentrum Småland 

 År 2018 minskar anslagen för Ark2 projekt, konjunkturpaketet, lotsande organisation, näringslivsstrategi samt 

utvecklingsplaner. Viss ökning av företagsutvecklande åtgärder. 

 År 2019 och 2019 minskar anslagen för Ark2 projekt, konjunkturpaketet, lotsande organisation, FOU-centrum, 

näringslivsstrategi, inflyttarsatsning Holland samt utvecklingsplaner. Viss ökning av företagsutvecklande åtgärder. 

 

C. Val 

2018 är det val till riksdag, kommun och landsting och 2019 är det val till Europaparlamentet. 

 

D. Parlamentariska kommittén 

Översyn av nämndsorganisation, arbetssätt och ersättningar till förtroendevalda 

 

E. Ungdomsdemokrati/Open Space 

I samband med att kommunfullmäktige valåret 2014 behandlade förslag till  nämndorganisation beslutades att 

Open Space för ungdomar ska anordnas vartannat år. Open Space arrangeras hösten 2015 och därefter 2017. 

 

F.Kontaktcenter 
2016 års budget är finansierad genom överföring av medel inom kommunstyrelsekontoret samt genom att 

tillföra ett kommunbidrag med 2,7 mnkr i en tillfällig ramökning. Denna ramökning ska succesivt sänkas fram till 

år 2018 genom att motsvarande belopp överförs från berörda nämnder. 
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År 2017 kommer kommunbidraget 2,7 mnkr att sänkas med 940 tkr för att år 2018 sänkas med ytterligare 1 

760 tkr för att därmed uppgå till 0. 

 
 

G. Nytt ekonomisystem 

Nuvarande ekonomisystem är föråldrat (upphandlades i början av 1990) och det finns en bortre gräns för hur 

länge leverantören har kvar denna version.  

Om systemet skall förändras bör inventering/förstudier påbörjas under 2016 för att vara infört under 

2017/2018. 

 

H. Beställningsportal-inköp 

För att kunna analysera vad som inhandlas inom de olika verksamheterna behövs ett 

system som läser av fakturor. Med detta kan vi hitta ”felaktiga” inköp som kan vara tex 

köp hos fel leverantör, köp av ej upphandlad produkt. Köp hos fel leverantör och köp av 

ej upphandlad produkt betyder ökade kostnader. 

 

Förutom upphandling av system krävs resurser i form av ”man-timmar” varför även utökning av tjänst ingår i 

beloppen. 

 

 

I. Medarbetarenkät 

Medarbetarenkät har genomförts 2010 och 2013 i Gislaveds kommun och nästa planeras 

under 2015. År 2013:s kommunövergripande handlingsplan innebar insatser 2014-2015. 

Kommunövergripande insatser med anledning av medarbetarenkätens resultat planeras 

således under 2015-2017 inom bland annat områden Ledarskap, Attraktiv arbetsgivare, 

Värdegrund inkl. samarbetsklimat, kränkning, hot och våld. 

 

För ”Ledarskap” innefattas permanenta lösningar i form av exempelvis utbildningsprogram 

så som grundläggande och kontinuerliga ledarskapsprogram vilket ger en permanent årlig 

kostnad för dessa utbildningar på ca 300 tkr per år under 2015-2017 varav UGL plan för 

samtliga 103 chefer planers och utgör i snitt 150 tkr/år. 

 

För ”Attraktiv arbetsgivare” innefattas insatser som berör framtagande av ambassadörer för olika yrken och 

utbilda dessa, planera och genomföra storrytellning som ska finnas på karriärsidan och som material vid mässor, 

komplettera introduktion för nyanställda. Detta arbeta har förskjutis pga personalomsättning och 

omprioritering och därför kommer förarbetate att påbörjas under 2015 med insatser under 2016 på ca 150 tkr. 

 

År 2015 kommer även den medarbetarenkät att innebära en handlingsplan för åren 2016-

2017, vilket kommer att upprättas under oktober månad 2015 och kan därför i dagsläget 

ej specificeras. 

 

Medarbetarenkät ska genomföras vartannat år och nästa planeras 2017. Efter att ha administrerat 

medarbetarenkäten internt gör personalenheten bedömningen att tidsåtgången för de personalresurser som 

behövs blir för stor. Därmed finns ett behov av att köpa in analysdelen om en kostnad på 70 tkr vartannat år 

utöver de 100 tkr som finns för detta uppdrag. 

I budget 2016 ingår 600 tkr till dessa åtgärder och detta belopp höjs med 70 tkr till totalt 670 tkr år 2017 för 

att därefter ligga på 600 respektive 670 tkr. 

 
J. Projektledning heltid/deltid 

Att höja sysselsättningsgraderna och minska antalet ofrivilligt deltids- och timanställda är och har varit ett 

prioriterat mål i kommunen. Politiska mål kring arbetstidsområdet finns förstärkt i det personalpolitiska målet 

inom budget 2015 med utblick 2016-2018. 

 

Projektet Heltid en rättighet- deltid en möjlighet ska stimulera och attrahera människor till att välja att arbeta i 

Gislaveds kommun. Det finns en mängd faktorer som kan bidra;  

- erbjuda heltid för alla, men med möjlighet att arbeta valfri sysselsättningsgrad  

- öka delaktigheten, flexibiliteten och jämställdheten över sin arbetstid  

- att arbetet känns varaktigt, långsiktigt och skapar lust och arbetsglädje   

 

Projektet är ett sätt för kommunen att arbeta smartare med bemanning, kompetens och rörlighet. Att arbeta 

systematiskt med bemanningsfrågor och rörlighet är viktigt ur flera aspekter. Det ger en god grund för att 

kunna klara framtida personalrekryteringar, det ökar attraktionskraften för arbetsgivaren och kan bibehålla och 
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utveckla en bra kvalitet och ekonomi i balans. Projektet har en mycket gynnsam påverkan i ett jämställdhets- 

och jämlikhetsperspektiv då det innebär att alla anställda, oberoende av om man är man eller kvinna, ung eller 

gammal, småbarnsförälder eller inte får samma möjlighet att påverka hur mycket och när man vill arbeta. 

 

Projektet kan leda till minskad deltidsarbetslöshet, sjukfrånvaro, kostnader för vikarier och timanställda, 

introduktion och övertid. Framförallt ger det anställda möjlighet att kunna leva på sin lön. Att kunna erbjuda 

kommunens anställda heltid som grund sätter också ett större tryck på att få igång en ökad rörlighet bland 

medarbetare. I förlängningen kan heltid vara förknippat med arbete på flera olika förvaltningar eller 

områden/avdelningar. Det ger kommunen en bra ingång till att förhindra inlåsningseffekter, då rörligheten ökar 

bland olika personer som kan utbyta nya idéer och bidra med sin kompetens på flera sätt inom samma område. 

 

Projektets mål är att fler heltidstjänster skapas och andelen timavlönad personal minskas. Ofrivillig deltid (eller 

heltid) ska försvinna. I Gislaveds kommun ska den normala anställningsformen vara heltid. 

1. första delmålet att från och med den 1 januari 2015 ska alla lediga tjänster som annonseras ut vara på 

heltid.  

2. delmålet är också att skapa en gemensam struktur och metod för att vid projektets slut kunna ha en 

organisation som hanterar kompetensförsörjning på ett långsiktigt, tydligt och attraktivt sätt. 

 

En projektplan antogs av kommunstyrelsen den 9 december 2014 och en projektledare tillträde den 12 januari 

2015 samt processledare utsågs i januari 2015. 

 

För ett genomförande krävs avsatta driftsmedel i budget för dels projektledare i två år under år 2015 – 2016, 

dels förstärkning av personalkonsult tillsvidare på minst tre år framåt 2015-2017. 

 

 

L. Uppgradering Licenser 

Uppgradering av befintligt Officepaket till senaste version. Investeringen uppgår till 2400 

tkr, nuvarande version (Office 2010) upphandlades 2012. 

 

Uppgradering av befintligt Microsoft Exchange (Epostplattform) till senaste version. 

Investeringen uppgår till 1500 tkr inkl hårdvara, nuvarande plattform upphandlades 2011. 

Driftkostnadsökningen med 880 tkr är kapitalkostnad för dessa investeringar. 
 

 

Anpassning 

För att kommunen ska uppnå det finansiella målet måste det göras effektiviseringar/omstruktureringar. 

Respektive nämnd har till uppgift att inför budget 2017 göra denna anpassning och då är inte punkterna i 

ovanstående utblickssammanställning tvingande men totalbeloppet ska uppnås.
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Räddningsnämnd 
 tkr 2017 2018 2019 2020 

A Driftkostnader fordon 57 99 776 958 

 Anpassning -250 -250 -250 -250 

      

 Totalt -193 -151 526 708 

 

Kommentarer: 
A. Driftkostnader fordon. 

Ökade kostnader för i huvudsak kapitalkostnader. Kostnaden motsvarar 76,5 % av den totala kostnaden vilket 

motsvarar andelen av räddningstjänsten för Gislaveds kommun. 

 

 Anpassning 

För att kommunen ska uppnå det finansiella målet måste det göras effektiviseringar/omstruktureringar. 

Respektive nämnd har till uppgift att inför budget 2017 göra denna anpassning och då är inte punkterna i 

ovanstående utblickssammanställning tvingande men totalbeloppet ska uppnås. 

 

 

 

Teknisk nämnd 
 tkr 2017 2018 2019 2020 

A Industriområden 0 0 0 276 

B Toppbeläggning 1 350 2 400 3 400 3 400 

C Vägbidrag 550 550 550 550 

D Nedlagda deponier  -580 -580 -580 

E Kapitalkostnader avseende 

övriga investeringar 460 921 1 709 2 000 

 Anpassning -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

 Totalt - 1 640 -709 1 079 1 646 

 

 

Kommentarer: 
A. Industriområden 

Ökade drift och kapitalkostnader avseende industriområden. . Beloppen per år är inte låsta till respektive 

industriområde med fördelningen baseras på följande: 

 Nöbbele industriområde 

 

B. Toppbeläggning 

2016 års anslag för toppbeläggning är 3 400 tkr och ökar med 1 350 tkr till totalt 4 750 tkr år 2017. År 2018 

utökas anslaget till totalt 5 800 tkr och år 2019 till totalt 6 800 tkr. 

 

C. Vägbidrag 

Beslut om hur vägbidrag ska hanteras kommer att hanteras separat under 2015. 

 

D. Nedlagda deponier. 

Gislaveds kommun har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att utföra en handlingsplan samt MIFO-klassa 

kommunens nerlagda avfallsdeponier. Behovet är 1 heltidstjänst under 2år och upphör 2018. 

 

Anpassning 

För att kommunen ska uppnå det finansiella målet måste det göras effektiviseringar/omstruktureringar. 

Respektive nämnd har till uppgift att inför budget 2017 göra denna anpassning och då är inte punkterna i 

ovanstående utblickssammanställning tvingande men totalbeloppet ska uppnås. 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Bygg- och Miljönämnd 

 tkr 2017 2018 2019 2020 

A Utökad tjänst  600 600 600 

 Utökade kapitalkostnader 13 13 44 44 

 Anpassning -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

 Totalt -1 987 -1 387 -1 356 -1 356 

 

 

Kommentarer: 

A. Utökad tjänst 

Inrättande en heltidstjänst för att arbeta med förorenade områden MIFO. 

 

 
Anpassning 

För att kommunen ska uppnå det finansiella målet måste det göras effektiviseringar/omstruktureringar. 

Respektive nämnd har till uppgift att inför budget 2017 göra denna anpassning och då är inte punkterna i 

ovanstående utblickssammanställning tvingande men totalbeloppet ska uppnås. 
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Socialnämnden 
tkr 2017 2018 2019 2020 

A E-hälsa 4 000 4 000 4 000 4 000 

B Utökning av staben 500 500 500 500 

C Pedagogtjänst 

Navigatorcentrum 170 500 500 500 

D Familjecentral 

Smålandsstenar 800 800 800 800 

E Ökat behov av SÄBO 3 000 6 000 

F Gruppbostad 6 481 6 481 13 000 13 000 

G Föreskrift 

biståndsbedömning 1 000 1 000 1 000 1 000 

H Demografijustering 542 1 009 1 589 1 589 

I Riktade statliga beslut -290 -290 -290 -290

Anpassning -16 000 -16 000

Totalt 

-18 500

-5 297 -2 000

-16 000

8 099 11 099

Kommentarer: 

A. E-hälsa

Projektet e-hälsa innebär ett omfattande arbete, att grunda för ett införande och utveckling av e-tjänster, 

mobilitet, säker roll och behörighet, digitalisering av trygghetslarm, deltagande i olika register och 

välfärdsteknologiska tjänster. Inför 2015 avsattes centralt i kommunen medel för att prioritera utveckling av e-

samhället. För år 2016 kan det komma att tillskjutas 1,5 mnkr genom omföring från kommunstyrelsens anslag 

för ändamålet. 2017 års ökning innebär i så fall att det totala anslaget då är 5,5 mnkr.  

B. Utökning av staben

Socialnämndens uppdrag blir allt mer omfattande och komplext och kraven på information, omfattande 

utredningsuppdrag samt uppföljningar och utvärderingar ökar. För att klara uppdragen behöver staben utökas 

med en person från 2017. 

C. Pedagogtjänst Navigatorcentrum

Under perioden den 1 september 2015 till och med den 31 augusti 2017 finanserar Finnvedens 

samordningsförbund en tjänst som pedagog på Navigatorcentrum. Förvaltningen bedömer att tjänsten bör finnas 

kvar. 

D. Familjecentral

Familjecentral Smålandstenar 

Socialnämnden har under ett antal år haft med medel för sin del i ny familjecentral i Smålandsstenar. Öppnandet 

har skjutits på framtiden varför avsatta medel har kunnat användas till annan nödvändig verksamhet. 2016 har 

medlen tagits bort i ramtilldelningen till socialnämnden. Enligt nu föreliggande planering kommer 

familjecentralen att öppnas under slutet av 2016 eller början av 2017. 

E. Ökat behov SÄBO

Om anpassningar genomförs under 2016 innebär det att år 2019 bör resurser återföras för att kunna tillmötesgå 

de behov som finns. Under 2019 öppnas 8 lägenheter i befintligt boende och året därefter ännu fler lägenheter. 

Behovet måste fortsätta att följas. 

F. Gruppbostad

Gruppbostad (Funktionshinder och stöd) 

Enligt den information som finns att tillgå i dagsläget är det 24 personer som kommer att ansöka om 

gruppbostad/servicebostad fram till år 2020. Troliga behov är att hälften kommer att söka bostad i gruppbostad 

enligt ”trapphusmodell”, och hälften av brukarna har ett större omvårdnadsbehov. 

Resultatet av den senaste enkätundersökningen som LSS-handläggarna skickar ut vartannat år till brukarna, visar 

att flera kommer att ansöka om en lägenhet i gruppbostad år 2017 och 2018. Eftersom behovet inte är akut i 

dagsläget kan öppnandet av gruppbostaden troligen vänta till år 2017. Det innebär att planeringen måste starta 

under hösten år 2015. Medlen anges i utblick fr.o.m. år 2017 resp. år 2019. 
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G. Föreskrifter biståndsbedömning 

En ny föreskrift gällande biståndsbedömning på vård- och omsorgsboenden har diskuterats under senare år. 

Föreskriften har ännu inte publicerats. Ett pilotprojekt genomfördes på Hestragården och på Vitsippan under år 

2014. I dagsläget vet vi att det kräver mer resurser, men inte exakt hur mycket. Troligtvis kommer det att handla 

om 2-3 årsarbetare mer biståndshandläggartid. 
 

 

H. Demografi 

Ökade kostnader under planperioden för äldreomsorgen som följd av fler äldre. 

 

I. Riktade statliga beslut 

Kommunens skatteintäkter sänks med -202 tkr år 2016 och med ytterligare -232 tkr år 2017 avseende höjning 

av takbeloppen i högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen vilket innebär att kommunens intäkter för avgiftsintäkter kan 

höjas. Till detta kommer att skatteintäkterna sänks med 58 tkr år 2017 avseende stödboendereformen. 

 

 

 
Anpassning 

För att kommunen ska uppnå det finansiella målet måste det göras effektiviseringar/omstruktureringar. 

Respektive nämnd har till uppgift att inför budget 2017 göra denna anpassning och då är inte punkterna i 

ovanstående utblickssammanställning tvingande men totalbeloppet ska uppnås. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 tkr 2017 2018 2019 2020 

A1 Utökad undervisning i matematik 725 725 725 725 

A2 Den nya gymnasiesärskolan 29 29 29 29 

B Grundbemanning förskolan 350 350 350 350 

C Ökad efterfrågan fritidshem 1 200 1 200 1 200 1 200 

D Familjecentral Smålandsstenar 645 645 645 645 

E Kvalitetsutveckling 800 1 600 2 400 3 200 

F Utveckling av verksamhet 525 525 525 525 

G Hyra Glashuset, dansverksamhet  700 700 700 

H Anpassning lokaler förskola/fritidshem Anderstorp 990 990 990 990 

I Solkullens förskola, ökad hyra 490 890 890 890 

J Skolstrukturförändringar 2 450 2 625 625 625 

K Hyra Ombyggnad Johan Orre  1 155 2 080 2 080 

L Minskade externa hyror  -900 -1 800 -1 800 

M Förskola, barn- och ungdomshälsomottagning 250 250 250 250 

N Diverse lokal och verksamhetsåtgärder 240 480 720 960 

O Demografijustering -4 063 -4 818 -4 795 -4 795 

 Anpassning -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

      

 Totalt -5 469 -3 754 -4 766 -3 826 

 

 

Kommentarer: 
A 1-2  Riktade statliga bidrag 

Kommunens skatteintäkter höjs med 754 tkr år 2017 avseende utökad undervisning i matematik samt den nya 

gymnasiesärskolan. Effekten av 2017 års höjning är följande: 

 ”Utökad undervisning i matematik” tillförs 725 tkr 

 ”Den nya gymnasiesärskolan” tillförs 29 tkr 

 

B. Grundbemanning förskolan 

Anslaget ska utjämna löneskillnad mellan barnskötare och förskollärare för ytterligare 6 personer.. 

 

C. Efterfrågan fritidshem 

En ytterligare ökning av behovet inom fritidshem förväntas med 45 platser 2016. Det motsvarar en 

inskrivningsgrad på 71 % för 6-9 åringarna och 11 % för 10-12 åringarna. För 2017 behövs ytterligare en ökning 

av för att komma i fas med inskrivningsgraden för 2015 med 2016 års elevantal. 
 

D. Familjecentral Smålandsstenar 

700 tkr för familjecentral i Smålandsstenar. Återläggning av tidigare avsatta medel. 2017 ytterligare 600 tkr som 

gäller helårseffekt av familjecentralen i Smålandsstenar sam ökade hyreskostnader i förhållande till ursprunglig 

budget för familjecentralerna i Gislaved och Smålandsstenar. Varje familjecentral beräknas kosta 1400 tkr. Samt 

investeringsmedel för inköp av möbler och inventarier för familjecentralen i Smålandsstenar. 

 

E. Kvalitetsutveckling 

Skollagen ställer krav på att undervisningen ska bedrivas av legitimerade lärare. Medel riktas till 

kompetenshöjning för att säkerställa behörighet och kvaliteten i undervisningen. Som ett led i att förbättra 

lärarnas arbetsvillkor och skapa utrymme för mer gemensam planering och kollegialt samarbete prövas 

möjligheten vid några skolenheter att införa 40-timmarsvecka för lärare. 
 

F. utveckling av verksamhet 

En tjänst för utveckling av verksamhet, kopplat till konkretiserat mål att arbeta för kompetenshöjning bland 

anställda inom näringsliv och kommun. Neddragningen sker på grund av sparbeting och flyttas ett år framåt. 
 

J. Skolstrukturförändringar 

Omställningskostnader i samband med omorganisation av skolor i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter. 

Hyra, kapitalkostnader samt andra kostnader. 

 

K, L Ombyggnad Johan Orre, minskade externa hyror 
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I samband med att Johan-Orreskolan byggs om till förskola lämnar vi externa hyreslokaler. 

 

M. Förskola, barn- och ungdomshälsomottagning 

I samverkan med länets kommuner och Region Jönköpings län har beslut om inrättande av Barn- och 

ungdomshälsomottagningar fattats. För GGVV-kommunerna kommer en barn- och ungdomshälsomottagning att 

startas med placering på Värnamo Sjukhus. 
 

O. Demografiska förändringar 

Förskolan, Förskoleklass: En viss ökning av antalet barn under planperioden. 

Grundskola: Under åren 2015 till 2019 beräknas elevantalet vara nästan oförändrat, 3 130. 

Gymnasieskolan:. Elevminskningen beräknas mellan år 2015 och 2019 uppgå drygt 25 elever. 

Interkommunala elever: Bedömningen är att andelen elever i annan kommun/friskola kommer att ligga på 25 %. 

Detta innebär att antalet elever i annan kommun/friskola minskar marginellt mellan år 2015 och 2019. 
 

 
Anpassning 

För att kommunen ska uppnå det finansiella målet måste det göras effektiviseringar/omstruktureringar. 

Respektive nämnd har till uppgift att inför budget 2017 göra denna anpassning och då är inte punkterna i 

ovanstående utblickssammanställning tvingande men totalbeloppet ska uppnås. 
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Fritidsnämnden 
 tkr 2017 2018 2019 2020 

A Spontan/näridrottsplats 48 96 144 192 

B Utomhusmaskiner och 

inventarier 31 61 93 124 

C Hälsolyft 56 112 168 224 

D Bassängfolie 256 256 256 256 

E Upprustning idrottshallar 45 90 135 180 

F Ombyggnad simhallar 50 50 50 50 

G Höjt driftbidrag föreningar 300 300 300 300 

H Höjt aktivitetsstöd 250 250 250 250 

I Ombyggnad Anderstorps, 

Smålandsstenar simhall 983 983 983 983 

J Ny verksamhet i fd 

simhallen Anderstorp  275 275 275 

K Upprustning 

Smålandsstenars simhall 120 120 120 120 

 Justering -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

      

 Totalt 139 593 774 954 

 

Kommentarer: 
Punkt A-F samt K 

Samtliga driftförändringar är kapitalkostnads-/internhyresförändringar som följd av de investeringar som ingår i 

investeringsbudgeten. 

 

G. Höjt driftbidrag föreningar 

Många föreningar i vår kommun äger egna anläggningar eller hyr privata lokaler. Deras kostnader för detta har 

ökat markant de senaste åren.  Det är kostnader såsom el och vatten som generellt har ökat samt 

personalkostnader för att driva dessa anläggningar. Det är väsentligt att föreningarna får bra förutsättningar för 

att driva anläggningarna utan att behöva höja sina medlemsavgifter. Det är också viktigt utifrån ett 

rättviseperspektiv att se dessa föreningar i förhållande till föreningar som hyr kommunala anläggningar. 

Fritidsnämnden vill därför öka drift- och lokalbidraget med 300 tkr from år 2017. 

 

H. Höjt aktivitetsstöd 

Det lokala aktivitetsstödet betalas ut till aktiva i åldern 7-25 år och omfattar runt 90 stycken 

ungdomsföreningar i vår kommun. Föreningar har under flera år framfört svårigheter att behålla aktiva i högre 

tonåren. Tjejer i allmänhet och tjejer med invandrarbakgrund i synnerhet är de som framförallt slutar med sina 

aktiviteter i denna ålder. Fritidsnämnden vill därför göra en översyn av aktivitetsstödet och göra satsningar på 

ungdomar i övre tonåren samt med ett integrationsperspektiv, 250 tkr fr 2017. 

 
I. Ombyggnad Anderstorps och Smålandsstenar simhall 

Fritidsnämnden och fastighetsnämnden har i uppdrag att omvandla de fd simlokalerna i Anderstorp och 

Smålandsstenar till verksamheter för hälso- och idrottsverksamhet. Arbetet ska komma igång under 2016. 

Arbetet är i sin linda. Fastighetsnämnden uppskattar ytorna som ska byggas om till en totalkostnad av 23 mkr. 

Investeringen innebär en ökad hyreskostnad för fritidsnämnden med 650 tkr/ hall och år. Hyreskostnaden ökar 

med ca 1 300 tkr per/år from 2017, fastighet bedömer att kostnaden kan öka med 10-20 %. Det krävs full 

kompensation för hyresökningen. Till denna ombyggnad tillkommer inventarieinvestering på ca 2 miljoner se 

nästa sida. 

 
J. Ny verksamhet i fd simhallslokalerna i Anderstorp 

Efter omvandling av de fd simlokalerna i Anderstorp och Smålandsstenar till hälso- och idrottsverksamhet 

kommer inventarier att krävas. Brukardialoger ska hållas för att utreda vilka inventarier som lokalerna kommer 

att behöva.    

 
Anpassning 

För att kommunen ska uppnå det finansiella målet måste det göras effektiviseringar/omstruktureringar. 

Respektive nämnd har till uppgift att inför budget 2017 göra denna anpassning och då är inte punkterna i 

ovanstående utblickssammanställning tvingande men totalbeloppet ska uppnås. 
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Kulturnämnden 
 tkr 2017 2018 2019 2020 

A Bibliotek 145 290 435 580 

B Kulturplatån/Glashuset  1 350 2 756 2 819 2 820 

C Gislaveds 

dansstudio/Kulturplatå 500 500 500 500 

D Konsthall 175 175 175 625 

E Taxor och avgifter 50 100 100 100 

F Föreningsanslag 50 100 100 100 

G Konst i samband med 

byggnationer 6 0 1 1 

H Internationella teatern på 

Trasten 250 250 -500 -500 

 Anpassning -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

      

 Totalt 526 2 171 1 630 2 226 

 

Kommentarer: 
 

A. Bibliotek 

Ökade kapitalkostnader som följd av 2016 års investeringar samt en ökning med 100 tkr/år för att förverkliga 

utvecklingsplanen för biblioteken. 

 

B. Kulturplatån/Glashuset 

Glashuset ska vara en mötesplats för hela kommunen där konst och kultur har en central plats. Kulturplatån 

driver kulturförvaltningens verksamheter i Glashuset och är en plats där människor i alla åldrar tar del av och 

producerar kultur efter egen förmåga. Verksamheten är öppen för alla men har en tydlig plats för barn och 

ungdomar. Idag bedrivs en bred verksamhet för ca 300 barn och ungdomar inom dans, teater, musik, bild, DJ, 

webbradio och studioverksamhet. 

 

Utökning med 2,0 tjänst, ramökning med 1 000 tkr 2017. 

Genomförandet av Kulturplatån/Glashuset innebär att personalstyrkan måste utökas. Detta för att klara den 

planerade verksamheten och för att kunna hålla öppet i en omfattning som möjliggör en öppen mötesplats. 

Funktionen som mötesplats är central för hela genomförandet av Glashuset. Personalstyrkan utökas med två 

tjänster 2017 inför att etapp två färdigställs. De huvudsakliga arbetsuppgifterna, utöver öppethållande, blir att ta 

emot, handleda och vara en resurs för de människor som vill genomföra aktiviteter/projekt/arrangemang, att 

samverka med andra kommunala verksamheter och civilsamhället, samt genomföra arrangemang och 

marknadsföra verksamheten.  

 

Kulturslanten mm 100 tkr 2017, ökas med 150 tkr 2018 o 2019, och med 200 tkr 2020 

Ett av huvudmålen för Kulturplatån är att fler människor ska kunna utveckla sina kreativa sidor och sina olika 

projekt. Det är rimligt att anta att det krävs en förstärkning av Kulturslanten, som är ett stöd till 

genomförandet av enskilda individers och gruppers idéer och projekt och till de arrangemang som görs för att 

huset ska vara en levande och attraktiv mötesplats.   

 

Ökade kostnader för lokaler, 2018 1, 1 miljoner  

2017/18 beräknas etapp två stå klar, vilket innebär en beräknad hyreshöjning med 1,1 miljoner.  

 

C. Gislaveds dansstudio/Kulturplatån 

Dansstudion engagerar idag drygt 200 barn och ungdomar i olika former av dans. På grund av lokalbrist kan 

dansen inte växa och möta det behov som finns. Inför dansåret 2015/16 är trycket stort. Dansstudion skulle 

behöva utökas med sex grupper, ca 70 barn, för att möta efterfrågan. När etapp 2 av Glashuset står klart 

2017/18 får dansen i kulturförvaltningen och på Gislaveds gymnasium för första gången tillgång till professionella 

danslokaler. Med två nya dansstudiors kan fler grupper startas och bereda plats för fler deltagare. Även nya 

målgrupper som yngre barn och äldre kan komma att beredas möjlighet att delta i verksamheten. Utöver 

lokalfrågan kommer det att krävas fler danspedagogtimmar. 2017 finns medel upptagna för 1,0 

danspedagogtjänst. 

 

D. Konsthall 



 

29 

 

Ett arbete har påbörjats med att utveckla den konstpedagogiska verksamheten för barn, unga och vuxna. Syftet 

är att ge en ökad kunskap och förståelse för konsten och dess syfte. En betydande del av verksamheten sker i 

samverkan med skolan. Den konstpedagogiska verksamheten ska vara fullt utbyggd när den nya konsthallen 

med tillhörande ateljé står klar i Glashusets tredje etapp. Nästa steg tas 2017, då det tillförs en konstpedagogisk 

resurs motsvarande 10 tim./vecka, vilket innebär att kulturförvaltningen då kan växla upp en kvartstjänst till en 

halvtidstjänst som konst- och bildpedagog. Det innebär bl.a. möjligheter till fler samarbeten med skolan.            

I samband med att den nya konsthallen står klar år 2020 tillförs en bildpedagogtjänst på heltid. Då blir det 

möjligt att erbjuda visningar och workshops för fler målgrupper. 

 

E. Taxor och avgifter. 

Kulturnämndens barn och ungdomsperspektiv tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen. Enligt konventionen 

har alla barn rätt att efter egen förmåga och intresse vara delaktiga och ta del av kulturlivet. Ett hinder för 

deltagande för en del barn är föräldrarnas ekonomi. Därför kommer avgifterna i Gislaved dansstudio och 

Teaterverkstan fortsätta att minska under åren 2017-2018. Målet är en avgift på högst 150 kr per termin. 

 

F. Föreningsanslag 

Bidragen till kulturföreningar och studieförbund ligger under genomsnittet i jämförelse med likartade 

kommuner som Gislaved. En stark ideell sektor är nödvändig för ett vitalt kulturliv och ökad bildning. Det årliga 

verksamhetsbidraget utökas med 100 tkr fördelat över 2017 och 2018. 

 

G. Konst i samband med byggnationer 

Kompensation för internränta för konstnärlig utsmyckning. Investeringsanslag finns i Kulturnämndens 

investeringsbudget. 

 

H. Internationella teatern på Trasten. 

Om förstudien som planeras 2016 leder fram till ett genomförande är det ett rimligt antagande att kommunen 

måste lämna ett ekonomiskt bidrag till projektet. Därför tar kulturnämnden upp 500 tkr 2017 och 2018. Ett 

genomförande kommer troligen att kräva extern finansiering i minst samma omfattning som den kommunala 

insatsen. Kostnaden är tillfällig och budgeten justeras ner med motsvarande belopp från och med 2019. 

2016: kommunens bidrag 250 tkr 

2017: kommunens bidrag 500 tkr 

2018: kommunens bidrag 500 tkr, total 1,25 miljoner under perioden 2016-2018 

 
Anpassning 

För att kommunen ska uppnå det finansiella målet måste det göras effektiviseringar/omstruktureringar. 

Respektive nämnd har till uppgift att inför budget 2017 göra denna anpassning och då är inte punkterna i 

ovanstående utblickssammanställning tvingande men totalbeloppet ska uppnås. 
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Investeringar 2016-2020 
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2016-2020 års investeringar 

 
 
 

 

Specifikation av nettoinvesteringar 

Nämnd Budget 

2016 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Kommunstyrelsen 5,6 11,3 4,7 4,5 4,5 

Räddningstjänsten 1,3 0,8 0,9 7,4 1,7 

Tekniska nämnden 22,2 23,6 20,5 21,8 19,4 

Varav vatten 10,6 11,8 7,1 5,5 6,2 

Bygg- och miljö nämnden 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 

Socialnämnden 5,1 3,8 3,3 4,1 3,3 

Barn- och utbildningsnämnden 13,7 14,6 13,4 12,4 12,4 

Kulturnämnden 3,1 4,8 0,7 0,7 0,7 

Fritidsnämnden 2,1 7,1 6,5 1,1 0,8 

Fastighetsnämnden 53,5 63,2 24,1 18,6 20,6 

Varav ombudgetering från 2015 30,6     

Inflationsuppräkning  3,2 3,8 5,5 6,5 

Nettoinvesteringar 137,5 132,5 77,9 76,3 69,8 
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Kommunstyrelsen 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 

Anslag 

t.o.m. 

Överförs 

till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 

          

 Utvecklingsenheten         

1 Skyltning 300    200 100   

          

 Ekonomi enhet         

2 Ekonomisystem 900   450 450    

          

 Kansli- och informations enhet         

3 Nytt intranät 500   500     

4 Surfplattor politiker 1 000   200 200 200 200 200 

          

 MEX enhet         

5 Investering Exploatering MEX 12 500   2 100 2 600 2 600 2 600 2 600 

6 Projekt ”Seths hage” 500   500     

7 Investering Markinköp 10 000   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

8 Investering detaljplaner och utredningar 4 000   800 800 800 800 800 

9 Investering Försäljningar -15 000   -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

          

 IT enhet         

10 Centralt ägande av datorer 8 000   1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 
11 Central Datalagring 950    950    

12 Central Serverinfrastruktur 700    700    

13 Utbyte av skrivare 300   100 100 100   
14 Digital arbetsplats 500    500    
15 Uppgradering licenser 3 900    3 900    
          

16 Reinvestering 1 500   300 300 300 300 300 

 Totalt KS 30 550   5 550 11 300 4 700 4 500 4 500 

 

Kommentarer: 
1. Skyltning 

Investeringar för att förbättra kommunens övergripande skyltning och marknadsföring på strategiska platser utmed 

vägarna för att öka tillgängligheten för besökare samt att underlätta för turismföretag att synas. 

 

2. Ekonomisystem. 

Anslag för ekonomisystem avser ett byte av nuvarande system. Till detta kommer driftkostnader under 

införandeperioden. 

 

3. Nytt intranät 

Nytt intranät – aktivitet som är kopplad till målen inom informationssäkerhetsarbetet, 

arbetet med e-förvaltning internt, förbättra den interna kommunikationen planeras ett nytt 

intranät. Under 2014 genomfördes en mindre förstudie och arbetet påbörjades 2015 enligt 

projektplan. Målet är att börja bygga nytt intranät från 2015 och under 2014-2016 använda 

de 200 tkr som finns i utvecklingspengar för intern och extern webb.  

 

4. Surfplattor politiker 

Surfplattorna ska bytas löpande.  

 

 
5, 7-9. MEX-enheten 

Diverse investeringar för att säkerställa en långsiktig och strategisk markreserv, För att kunna exploatera 

kommunal mark till verksamhets- och bostadsområden krävs detaljplanläggning. Kommunstyrelsen beställer i 

genomsnitt 4 – 6 detaljplaner per år, i första hand av bygg- och miljönämnden. 
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6. Projekt ”Seths hage” 

Enligt grovplan för Skogen under 2015 kommer röjningsåtgärder att göras i Seths hage, befintliga stenmurar och 

stigar kommer röjas fram. För att öka tillgängligheten till området samt öka informationen om området 

kommer det under 2016  ske grusning av strövstigarna i området, skyltning samt uppsättning av  

informationstavla. 

  

IT-investeringar 

10. För att uppnå en effektiv styrning och större flexibilitet för verksamheten ansvarar IT-

enheten för inköp av datorer. Kapitalkostnaden fördelas som internpris per dator ut mot 

verksamheten. Förvaltningarna hyr datorn av IT-enheten under en längre eller kortare tid. 

IT-enheten kan i sin tur lättare fördela datorerna över hela verksamheten utan att de är 

knutna till och finansierade av en viss förvaltning.  

 

11-12. Kommunen äger en central lösning för datalagring/serverinfrastruktur. Denna är 

idag placerad i kommunhuset. Planerat utbyte för denna utrustning är år 2017. 

 

14. Vår nuvarande digitala arbetsplats utvecklades och implementerades under 2011-2012. 

Vår digitala arbetsplats är i stor utsträckning byggd med programvaror och verktyg från 

Microsoft. Efter ca 5 år är det lämpligt att modernisera och uppgradera datorarbetsplatsen 

och förslaget är därför att göra detta under 2017 och i samband med att vi går över i en 

ny licensform hos Microsoft som erbjuder nya möjligheter och uppgraderingar av befintliga 

programvaror. 

 

Strategin från IT-enheten är att ta ett grepp om hela IT-miljön och uppgradera 

arbetsplatserna med ca 5 års intervall och låta det vara lugnt däremellan. Detta för att 

störa verksamheten så lite som möjligt då ett byta medför kännbara förändringar i IT-

miljön för alla våra användare och IT-enheten som genomför projektet.  

 

Projektet kommer genomföras tillsammans med extern leverantör och interna resurser på 

IT-enheten via en förstudie, utveckling av ny digital arbetsplats, test, utbildning och 

utrullning. Tidplanen för detta sträcker sig över ca 12 månader. 

 

15. Uppgradering av Officepaketet och Exchange (E-post) 
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Räddningsnämnden 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 

Anslag 

t.o.m. 

Överförs 

till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 

          

1 Fordon 11 714 3 138 3 138 826   6 950 800 

2 Skärsläckaggregat 900     450  450 

3 Personsökare 365 35  60 270    

4 Reinvestering 2 225   400 525 450 450 400 

 

Totalt 

Räddningstjänst 15 204 3 173 3 138 1 286 795 900 7 400 1 650 

 

Kommentarer: 
1. Fordon 

För att räddningsinsatser ska kunna påbörjas inom godtagbar tid samt genomföras på ett 

effektivt sätt behöver räddningstjänsten förfoga över en ändamålsenlig och tillförlitlig 

vagnpark. I syfte att uppnå detta byts fordon ut med vissa mellanrum. För perioden 2016-

2020 handlar det preliminärt om följande: 

 
2016: Ledningsfordon 826 tkr  

2019: FIB-bilar 5 st ”Första insats person” 1 800 tkr  

2019: Tankbil 2 200 kr  

2019: Två Skärsläckarbil alternativ en släckbil 4 200 kr  

2020: Ledningsfordon 800 tkr  
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Teknisk nämnd 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 

Anslag 

t.o.m. 

Överförs 

till 
BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 

1 VA-objekt inkl industri  41 220   10 600 11 820 7 100 5 500 6 200 

2 Parkobjekt 12 100   1 000 1 250 1 350 7 500 1 000 

3 GC-Vägar 11 960   3 800 1 800 1 040 2 920 2 400 

4 Gatuobjekt 42 065   6 795 8 680 10 990 5 850 9 750 

 Totalt Teknisk nämnd 107 345   22 195 23 550 20 480 21 770 19 350 

          

          

          

          

Kommentarer: 

1.VA-objekt inkl industri: 

       Totalbeloppet 41,2 mnkr är det som anslås till VA-objekt inkl industri under åren 2016-2020.  

       Beloppen är inte låsta till respektive industriområde men fördelningen baseras på följande: 

 Industriobjekt GC-väg avser Hestra Ådalen 1,3 mnkr år 2016 

 Industriobjekt gata avser Hestra Ådalen 3,0 mnkr år 2016, Södra industriområdet Smålandsstenar 2,0 mnkr år 2017, Nöbbele 
industriområde 4,0 mnkr år 2020. 

 Industriobjekt VA avser Södra industriområdet Smålandsstenar 1,5 mnkr år 2017, Nöbbele industriområde 2,1 mnkr år 2020. 
 

Utöver industriobjekt anslås medel till VA-objekt vilka inte är låsta till respektive objekt men fördelningen baseras på 

följande: 
 År 2016: Karl-Johansgatan (0,5 mnkr), Pumpstation vid Södra Griftegården Gislaved (1,5 mnkr), VA vid Burseryds Lida (1,3 

mnkr), Utbyggnad VA Mossarp (3,7 mnkr), Ombyggnad reningsverk Gislaved (3,0 mnkr). 

 År 2017: VA vid Nordinskolan (1,9 mnkr), VA Floragatan Gislaved (1,0 mnkr), VA-plan (1,5 mnkr), dagvatten Skeppshult och 

Gisle (0,8 mnkr), VA marknadsplats Gislaved (1,5 mnkr), VA-ledning Isaberg (3,0 mnkr) 

 År 2018: VA-plan (3,5 mnkr), VA-ledning Isaberg (3,0 mnkr) 

 År 2019: VA-plan (3,5 mnkr), Ombyggnad Mårtensgatan Gislaved (0,2 mnkr), VA Hallarydsvägen Gislaved (1,2 mnkr) 

 År 2020: VA-plan (3,5 mnkr), 

 

         
2. Parkobjekt 

Totalbeloppet 12,1 mnkr är det som anslås Parkobjekt under åren 2016-2020 
 År 2016: Lekplats Hestra (0,5 mnkr), trädrad Karl-Johansgatan (0,3 mnkr), Kyrkparken Gislaved (0,2 mnkr) 
 År 2017: Lekplats Smålandsstenar (0,5 mnkr), Trekanten i Smålandsstenar restaureras (0,5 mnkr), park Nordinskolan (0,25 

mnkr) 

 År 2018: Lekplats Broaryd, Burseryd, Anderstorp-Moen (0,5 mnkr), park Nordinskolan (0,35 mnkr), Diverse (0,5 mnkr) 

 År 2019: Lekplats Reftele Tingshushallen Gislaved Solhemsparken (0,5 mnkr), salutorg Reftele (1,5 mnkr), Gislaved torgyta 

mellan skola och Glashuset (5 mnkr), Diverse (0,5 mnkr) 

 År 2020: Lekplats Smålandsstenar Algatan/Radhusgata (0,5 mnkr), Diverse (0,5 mnkr) 

 

         3. GC-vägar 

       Totalbeloppet 12,0 mnkr är det som anslås till GC-vägar under åren 2016-2020.  

 

 Beloppen är inte låsta till respektive projekt men fördelningen baseras på följande projekt: 
 GC-väg årligen 0,1 mnkr per år under perioden 2016-2020 
 År 2016: GC-väg Storgatan Reftele (0,9 mnkr), Värnamovägen Smålandsstenar (0,8 mnkr), Hestra-Ådalen (1,3 mnkr), 

Torsgatan Anderstorp (0,7 mnkr) 
 År 2017: Gyllenfors Eneströmsgatan (0,8 mnkr), Gisle (0,9 mnkr) 
 År 2018: Storgatan Anderstorp (0,7 mnkr), Nordinskolan (0,24 mnkr) 
 År 2019: Ås skola (1,2 mnkr), Mårtensgatan Gislaved (0,6 mnkr), Reftele-Anderstorp gamla banvallen (1,0 mnkr) 
 År 2020: Torggatan Smålandsstenar (1,3 mnkr),  Reftele-Anderstorp gamla banvallen (1,0 mnkr) 

 

      4. Gatuobjekt 

Totalbeloppet 42,1 mnkr är det som anslås till Gator under åren 2016-2020.  
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 År 2016: Reinvesteringar av gator och broar (1,0 mnkr), Trafikmiljö Reftelevägen (0,3 mnkr), gata hestra Ådalen 

(3,0 mnkr), Eneströmsgatan Gyllenfors (1,3 mnkr), trafikplats rv 27 Anderstorp (0,3 mnkr), maskinpark (1,2 mnkr) 
 År 2017: Reinvesteringar av gator och broar (2,0 mnkr), Trafikmiljö Danska vägen (0,3 mnkr), gata Nordinskolan 

(1,2 mnkr), maskinpark (1,6 mnkr) 
 År 2018: Reinvesteringar av gator och broar (2,6 mnkr), Trafikmiljö Ågatan Brogatan Anderstorp (0,3 mnkr), gata 

Nordinskolan (0,9 mnkr), Pendelparkering Henja östra industriområde (0,3 mnkr), Bussangöring och parkering  

Gisle (4,1 mnkr), maskinpark (2,8 mnkr) 
 År 2019: Reinvesteringar av gator och broar (1,3 mnkr), Trafikmiljö Hestra norra (0,3 mnkr), ombyggnad 

Mårtensgatan (1,38 mnkr), Pendelparkering vid södra infarten Gislaved (0,3 mnkr), Gata Hallarydsvägen Gislaved ( 

1,25 mnkr), maskinpark (1,3 mnkr) 
 År 2020: Reinvesteringar av gator och broar (1,3 mnkr), Trafikmiljö (0,3 mnkr), Götgatan Anderstorp (3,5 mnkr), 

maskinpark (0,65 mnkr) 
 

 
Investering som löper på fler år under utblicksperioden än 2016 skall anmälas till kommunstyrelsen för 

igångsättningsbeslut. 

 

 

 

 

 

 

 

Bygg- och miljönämnd 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 

Anslag 

t.o.m. 

Överförs 

till 
BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 Tkr utg/ink 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 

 Plotterskrivare 300   300     

 GPS och Totalstation 350    100  250  

 Reinvestering 335   67 67 67 67 67 

 Totalt Bygg o Miljö 985 0 0 367 167 67 317 67 

 

Kommentarer: 
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Socialnämnden 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 

Anslag 

t.o.m. 

Överförs 

till 
BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 

          

1 Socialförvaltningens IT-satsningar- Kontroll, 

samordning, säkerhet 2 130   426 426 426 426 426 

2 Lokaler för KOMHEM 1 533   1 533     

3 Gruppboende, funktionshinder & stöd 784      784  

4 Digitala nycklar 620   550 70    

5 Medicinskåp, digitala 1 650    150 500 500 500 

6 Läsplattor 2 400    600 600 600 600 

7 Korttidsboende 784   784     

8 Gruppbostad 2 st trapphusboende 784    784    

9 Ombyggnad daglig verksamhet 100   100     

7 Reinvestering 8 780   1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 

          

 Totalt Socialnämnden 19 565   5 149 3 786 3 282 4 066 3 282 

 

Kommentarer: 
2. Lokaler KOMHEM 

Den kommunala hemsjukvården behöver ändamålsenliga lokaler för att kunna leverera verksamhet som ligger i 

linje med intentionerna i KomHem. Där är teamsamarbetet grunden för att kvalitet till brukaren ska fullföljas. 

Lokalerna ska vara tillräckliga, de ska främja teamsamarbete, kontakt och kommunikation mellan olika 

professioner samt säkra arbetsmiljön. Läkemedel ska hanteras på ett säkert sätt samt följa 

sekretesslagstiftningen. Rehabpersonal, sjuksköterskor och hemtjänst ska finnas i samma lokaler utifrån 

lokalprogram Söder och Norr, Behovet kommer att kvarstå under utblicksperioden. 

 

2 och 7-8. Gruppboende 

2017,2017 och 2019 års anslag avser inventarier m m till gruppboende, Komhem mm. 

 

4 och 5. Digitala nycklar och medicinskåp 

För att kunna genomföra effektiviseringar i hemtjänsten pågår med införandet av digitala nycklar till brukarens 

dörr. Upphandling är gjord och införandet har börjat. Systemet innebär en effektivisering i tid, antal körda mil 

samt ökad säkerhet. Personalen hanterar inte längre fysiska nycklar som kan vara stöldbegärliga. För brukaren 

innebär det också en större säkerhet eftersom systemet registrerar vem, när och hur länge personen var hos 

brukaren. Införandet löper över flera år och således även investeringen.  

Nyckelfria medicinskåp öppnas med en smarttelefon precis som de digitala nycklarna.  Personalen hanterar inte 

längre fysiska nycklar till medicinskåpen. Idag används en nyckel till alla individuella medicinskåp. Detta innebär 

att verksamheten inte kan garantera tillräcklig säkerhet och att det inte är möjligt att spåra brister i 

läkemedelshanteringen. Detta innebär att säkerhet höjs eftersom systemet registrerar vem som öppnade och 

stängde skåpet samt hur länge det var öppet.  Införandet löper över flera år och planeras starta med ett mindre 

antal skåp innan samtliga skåp byts ut. Investeringen löper över flera år.  

 

 

6. Läsplattor 

Tillgång till aktuell och säker information kring brukare/patienter är en förutsättning för att kunna ge god och 

säker vård. Ett sätt att komma fram i detta är att införskaffa läsplattor till t.ex. lägenheterna i vård- och 

omsorgsboendena, inom hemtjänsten, funktionshinderområdet och enheten för psykisk ohälsa.  I läsplattorna 

kan personalen läsa dokumentationen i Magna Cura hemma hos brukaren, skicka meddelande samt producera 

dokumentation i begränsad utsträckning. Läsplattan kan också ersätta alla manuella medicinlistor som skickas 

mellan sjuksköterskor och brukare via undersköterskorna. Läkemedelshanteringen blir säkrare, genererar 

mindre antal avvikelser och larmar via sjuksköterskan om brister uppstår i läkemedelshanteringen.  

 

9. Ombyggnad daglig verksamhet 

För att inom befintliga lokaler klara de ökningar som sker av antalet brukare inom daglig verksamhet behöver 

en ombyggnation av lokalerna ske. Investering en avser inventarier efter ombyggnation. 
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Fritidsnämnden 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 

Anslag 

t.o.m. 

Överförs 

till 
BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 

          

1 Spontan näridrottsplats/utegym 1 600   500 500 300 300  

2 Inom/utomhusmaskiner 1 250   250 250 250 250 250 

3 Hälsolyften 1 250   250 250 250 250 250 

4 
Motionsspår - byte av 750 st armaturer på 9 

anläggningar 

A 

nio anläggningar 

1 400   500 500 400   

5 Bottensug, simhallar 120   120     

6 Bassängfolie, Hörsjöbadet, Smålandstenar 2 050    2 050    

7 Handikappsramp till friluftsbad 144   144     

8 Ismaskin simhall 1 200    1 200    

9 Inventarier fd simhallar 2 000    2 000    

10 Sarg till ishallen 2 000     2 000   

11 

Ombyggnad Anderstorps/Smålandsstenar fd 

simhall 3 000     3 000   

12 Reinvestering 1 500   300 300 300 300 300 

          

 Totalt Fritidsnämnden 17 514   2 064 7 050 6 500 1 100 800 

 

Kommentarer: 
1. Spontan-/näridrottsplatser   

Fritidsnämnden verkar för att skapa förutsättningar för en god folkhälsa i befolkningen. 

Investeringen innebär att både barn och vuxna erbjuds ett bra fritidsutbud i närområdet 

och gör kommunen attraktiv att verka och bo i. Anläggningarna ses också som positiva 

mötesplatser.  

Idag finns näridrottsplatser på följande orter: Gislaved Sörgården 2010, Henja och Trasten 

2014, Hestra 2012, Smålandsstenar 2012, Reftele 2013, Anderstorp 2015 

Framtida investeringar är: Broaryd 2016, Burseryd 2017 

Det finns utomhusgym i Dalenparken, Gislaved och Hörsjöbadet, Smålandsstenar 2014 

 
4. Motionsspår-byte av 9 armaturer  

Skötsel- och underhållsfrågor spelar en viktig roll för att skapa förutsättningar för fysisk 

aktivitet och att öka nyttjandet av kommunens anläggningar. Gislaveds kommun har nio 

belysta motionsspår som fritidsnämnden ansvarar för. De har ålderdomliga armaturer och 

det går inte att skaffa nya lampor till armaturerna. Totalt rör det sig om ca 750 armaturer. 

Bytet av belysningsarmaturerna fördelas med fördel på några år. Under 2015 har byte ägt 

rum på motionsspåren i Anderstorp samt i Hestra. 

 
9. Inventarier till före detta simhallar  

Efter omvandling av de fd simlokalerna i Anderstorp och Smålandsstenar till hälso- och idrottsverksamhet 

kommer inventarier att krävas. Brukardialoger ska hållas för att utreda vilka inventarier som lokalerna kommer 

att behöva.    
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3. Barn- och utbildningsnämnden 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 

Anslag 

t.o.m. 

Överförs 

till 
BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 

          

   1 Omorganisation grundskolor 1 000    1 000    

2 Ombyggnad Villstadskolan 200    200    

3 Inköp Lärplattor 34 250   6 850 6 850 6 850 6 850 6 850 

4 Tillbyggnad Solkullens förskola 400    400    

5 
Anpassning lokaler förskola/fritidshem i 

Anderstorp 1 700   1 300 400    

   6 Inventarier familjehem Smålandsstenar 200    200    

7 Inventarier förskola Johan Orre 1 000     1 000   

8 Datorer till Gymnasiet 10 000   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

9 Reinvesteringsutrymme 17 795   3 559 3 559 3 559 3 559 3 559 

          

 Totalt BUN 66 545 0 0 13 709 14 609 13 409 12 409 12 409 

 

Kommentarer: 
1.Omorganisation grundskolor 

Inventarier och andra investeringar som följd av kommande omorganisation. 

 

3. Inköp av lärplattor 

Anskaffning av lärplattor till grundskolan och förskolan enligt IKT-planen. 

 

9. Reinvesteringsutrymme 

Anslaget kan disponeras av nämnden för reinvesteringar samt investeringar för lärararbetsplatser, 

köksfunktioner mm. 

 

 

 

 

 

Kulturnämnden 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 

Anslag 

t.o.m. 

Överförs 

till 
BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 

          

1 Allmänt konstanslag 1 500   300 300 300 300 300 

2 Konst i samband byggnation 482   186 213 13 20 50 

3 Bibliotek 1 000   200 200 200 200 200 

4 Ombyggnad Smålandsstenar bibliotek 2 000   2 000     

4 Kulturplatån/Glashuset (ungdomens kulturhus) 4 400   200 4 000 100 100  

5 Reinvestering 566   166 100 100 100 100 

          

 Totalt Kulturnämnden 9 948 0 0 3 052 4 813 713 720 650 

 
Kommentarer: 
1. Konstsamling/utsmyckning 

Det allmänna konstanslaget används till inköp av offentligkonst, som inte är kopplat till en 

nybyggnation.  Inköpen går till att komplettera konstsamlingen och den konst som hänger 

ute i kommunens olika lokaler. Här finns det en löpande efterfrågan från verksamheterna. 

Ett annat område är att tillgodose behovet av konst i det offentliga rummet som parker, 

torg och gator. 
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2. Konst i samband med byggnationer 

0,5 % av investeringar i fastigheter avsätts för konstnärlig utsmyckning. 

 

3. Ombyggnad Smålandsstenars bibliotek 

Smålandsstenars bibliotek är i stort behov av att förnya och byta ut sin inredning. Den 

befintliga inredningen är slitet och inte alltid ändamålsenligt. En väl fungerande arbetsmiljö 

och en attraktiv miljö för besökarna är en förutsättning för att nå målen med 

verksamheten. En upprustning är planerad till år 2016.  Det förs också en dialog om att 

flytta biblioteket till andra och mer attraktiva lokaler i Smålandsstenar. Om det blir aktuellt 

kan kostnaderna komma att revideras, för så väl investering som driften. 

Utöver Smålandsstenars bibliotek beror kostnaderna under åren 2016-2020 på investeringar och verksamhet 

enligt utvecklingsplan. Exempelvis förbättras brukarnas möjlighet att få tillgång till information/kunskap/kultur 

genom teknik som stöder nya digitala format, läsfrämjande insatser riktade mot barn, ungdomar och vuxna med 

annat modersmål än svenska. 

 
4. Kulturplatån/Glashuset 

Etapp 2 av utbyggnaden av Glashuset/Kulturplatån 2017, 4 miljoner. 

Investeringen används till inventarier i form av inredning och tekniskutrustning för den gemensamma 

mötesplatsen med informationstorg och kafé, samt för två dansstudiors.  

2018 o 2019 uppgår investeringskostnaden till 100 tkr per år för mindre kompletteringar och tillägg av 

inventarier. 
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Fastighetsnämnden 

 NÄMND/STYRELSE TOTAL 

Anslag 

t.o.m. 

Överförs 

till 
BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

 tkr utg/ink 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 

 Fastighetskontor         

1 Diverse fastighetsåtgärder 50 000   10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

2 Upprustning idrottshallar 3 000   600 600 600 600 600 

3 Klorreducering 1 400 1 000  400     

4 Strukturförändringar skolor 5 000   1 700 1 700 1 600   

          

 Anderstorp         

 Åsenskolan         

5 Åsenskolan Rivning/ombyggnad hus C 500 500       

          

 Ny förskola         

6 Nybyggnad/ombyggnad 20 000 8 500 7 500 11 500     

          

 Solrosens förskola         

7 Ny ventilation 700   700     

          

8 Moforsvillan, ombyggnad 2 000    2 000    

          

 AMO         

9 Ombyggnad för Svar-Kultur 1 200 1 200       

          

 Vårdcentral         

10 Ombyggnad av vårdcentral 600   600     

          

 Sporthall         

11 Ombyggnad av simhall 9 000 5 000 5 000 4 000     

 

 

Burseryd, Broaryd         

12 Ekbacken         

 Ombyggnad av trygghetsbostäder 1 500 500  500 500    

 Installation av sprinkler 1 200   1 200     

 Ombyggnad kök 700   700     

          

 Gislaved         

13 Fjärrvärme         

 Anslutning värmenät 3 350 3 350       

 

Ytterligare utbyggnad i 

Anderstorp/Smålandsstenar 4 000      4 000  

          

14 Mötesplats GISLE         

 Ombyggnad Gröna vägen 950 950 950      

 Ny plan Glashuset 3 500 3 000 2 000 500     

 Ombyggnad/tillbyggnad Glashuset 16 000    15 000 1 000   

 Flyttning campingstugor 1 000    1 000    

          

15 Johan Orre         

 Lokaler för förskola 25 000 1 500 1 500  23 500    

          

16 Dagcenter Nissan         

 Ombyggnad kök m m 500   500     

          

17 Räddningsstationen         

 Ombyggnad omklädningsrum kvinnor 600   600     
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18 Furutopp         

 Ny ventilation 350    350    

          

19 GISLE sportcentrum         

 Kompressor ishall 1 000      1 000  

 Fasad ishallen 700   700     

          

20 Arena med familjebad         

 Projektering 10 000       10 000 

          

 Hestra         

 Solkullens förskola         

21 Tillbyggnad 10 000   5 000 5 000    

          

 Hestragården         

22 Ombyggnad av trygghetsbostäder 1 000 500 500  500    

          

 Smålandsstenar         

23 Nordinskolan         

 Ombyggnad för hemvister/arbetslag 60 000 60 000 10 000      

          

24 Villstadsskolan         

 Ny ventilation 800   800     

 Ny hiss 1 000   1 000     

 Ombyggnad slöjd 1 000   1 000     

          

 Åtteråsskolan         

25 Ny ventilation 3 000      3 000  

          

26 Hagagården         

 Ombyggnad till demensboende 10 000    1 000 9 000   

 Sprinkler 1 200     1 200   

          

27 Mariagården         

 Sprinkler 1 200    1 200    

          

28 Vårdcentralen         

 Omläggning av parkeringsplats 825    825    

          

 Stationsbyggnaden         

29 Ombyggnad till resecentrum 2 500 2 500       

          

30 Sim o sporthall         

 Ny ventilation 700     700   

 Upprustning omklädningsrum 500   500     

 Entré Fasad 3 000   3 000     

 Ombyggnad av simhall 9 000 1 000  8 000     

          

 Totalt Fastighetsnämnden 269 475 89 500 27 450 53 500 63 175 24 100 18 600 20 600 

 

Kommentarer: 
1. Diverse fastighetsåtgärder 

Under denna rubrik finns anslag för maskiner, ökad tillgänglighet för rörelsehindrade, förbättrad utemiljö, 

brandskyddsåtgärder, energibesparande åtgärder, materialsortering m m. Fastighetsnämnden har ansvar för 

detta anslag utifrån ett väl fungerande och skött fastighetsbestånd samt att beslutade policys följs. 

 

2. Upprustning idrottshallar 
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Till 2011 fick fastighetsnämnden ett anslag för upprustning av sporthallarna. Efter samråd med 

fritidsnämnden har man konstaterat att både belysning och golv är i stort behov av upprustning. Men då 

det är en intensiv verksamhet i lokalerna kan åtgärder i princip endast genomföras under 

sommarhalvåret. 

 

 

3. Klorreducering 

Fritidsnämnden har gjort ett försök att reducera kloranvändningen i den lilla bassängen i 

Gislaveds simhall med UV-ljus och titanrör. Resultat är mycket positivt och kloret har 

minskat med 60 – 70 %. Det medför betydande arbetsmiljövinster samt även förbättrat 

miljön för de badande. Fritidsnämnden vill gå vidare och installera motsvarande utrustning i 

övriga simhallar.  

Efter beslut om nedläggning i Anderstorp och Smålandsstenar återstår en investering i Smålandsstenars 

lilla bassäng 

 

4. Strukturförändringar skolor 

Anslag för att kunna göra mindre fastighetsåtgärder som följd av kommande strukturförändringar av 

skolor. 

 

6. Ny förskola 

Barn – och utbildningsnämnden har behov av nya lokaler för förskolan i Anderstorp och har beslutat att 

hus C vid Åsenskolan är det bästa alternativet. 

Det innebär en ombyggnad av bef byggnad samt en tillbyggnad med en avdelning samt ett nytt trapphus 

med hiss för att klara tillgänglighetskraven. Detaljprojektering pågår och entreprenaden kommer att 

upphandlas under hösten 2015.  

När förslaget genomförts kan några mindre enheter avvecklas.  

 

8. Moforsvillan 

Det är oklart vad byggnaden kommer att användas till i framtiden men det skulle kunna vara boende för 

enkommande flyktingbarn. Fastighetsnämnden vill markera behovet och tar upp en mycket preliminär siffra för 

att uppmärksamma behovet. 

 

9 Ombyggnas Svar-Kultur 

Socialförvaltningen vill samordna verksamheter och flytta Svar/Kultur från Reftele till AMO i Anderstorp. Det 

medför en ombyggnad av de delar av fastigheten som inte renoverades när AMO flyttade in, 

 

 

10. Vårdcentral 

Regionen har behov av större ytor för vårdcentralen i Anderstorp och vill hyra den lokal som Apoteket har 

hyrt. Det kräver dock en ombyggnad för att tillgodose regionens behov. 

 

11. Ombyggnad av simhall 

Efter nedläggning av simhallen avser anslaget ombyggnad till något som ännu inte är bestämt. Under hösten 

2015 kommer fritidsnämnden att besluta om inriktning. 

Fastighetsnämnden har därför tagit upp en kostnad baserad på 15 tkr per m²omfattande 600 m². När det är 

bestämt vad simhallen ska byggas om till kan fastighetsnämnden göra en bättre kalkyl. Tills vidare måste summa 

betraktas som mycket preliminär med en felmarginal på 20 – 30 %. 

5 mnkr beräknas kunna överföras från anslaget för upprustning simhallar 2015 

 

12. Ekbacken 

På Ekbacken finns 24 lägenheter som tidigare var vårdlägenheter men som hösten 2012 blev 

trygghetsbostäder. Det är äldre bostäder som inte uppfyller dagens krav på standard för 

trygghetsbostäder. Det är därför nödvändigt att successivt bygga om lägenheterna i den takt de blir 

lediga.  

Det är tveksamt om ombyggnaden kan generera påtagligt högre hyror för de boende. 

Kalkylen bygger på en grov uppskattning av kostnaden per lägenhet. 

 

Enligt brandskyddspolicyn ska alla särskilda boenden utrustas med sprinkler, senast 2015. På grund av 

arbetsbelastningen på fastighetsförvaltningen samt brister i finansieringen har inte tidsschemat kunnat 

hållas. Med hänsyn till räddningstjänstens resurser är det mest angeläget att investera i Ekbacken.   
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Köket vid Ekbackens äldreboende, som även lagar maten till Bureskolan och förskolan i Burseryd, har 

stora problem med kyl- och frysrum som har för dålig kapacitet. 

Det kräver en större ombyggnad och ev även en tillbyggnad. 

Budgetanslaget avser en ombyggnad av bef kök. 

 

 

13. Anslutning värmenät 

Gislaveds energiring AB bygger ut fjärrvärmen i Gislaveds tätort. Flera kommunala byggnader är anslutna 

och fler kommer att anslutas och då gå från naturgas till fjärrvärme från biobränsle. Anslutningsavgifter 

och fjärrvärmecentraler beräknas kosta ca 3,35 mnkr. 

Utbyggnaden fortsätter så att Vitsippan ansluts under 2015. 

 

Gislaveds Energi utreder en utbyggnad av fjärrvärmen i Anderstorp och Smålandsstenar. Mycket talar för 

at det blir en utbyggnad inom de närmaste åren. Fastighetsnämnden vill avisera ett kommande behov av 

investering för anslutningsavgifter, undercentraler, rivning av bef pannor etc. 

 

 

14. Mötesplats Gisle 

Kommunen har förvärvat fastigheten där Gisleparken bedriver sin verksamhet. Ambitionen är att skapa 

en mötesplats för utbildning, kultur och nöje. 

En ”generalplan” är upprättad för framtida investeringar i byggnader och mark. 

Planen omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program som den 

omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi, plan för nöjesverksamheten samt plan som 

omfattar teatersalong, föreningslokaler samt utställningslokaler.  

 

Stiftelsens verksamhet har diskuterats under 2015 och det kommer att medföra förändring av deras 

lokalbehov. Det innebär att ”generalplanen” måste omarbetas innan alla planer kan påbörjas. Det 

kommer också sannolikt att medföra förändringar av de olika etapperna. 

 

För projekt Mötesplats Gisle skall kommunstyrelsen utöva den övergripande styrningen avseende 

fastighetsnämndens löpande genomförande. 

 

Flyttning av campingstugor 

Enligt nuvarande generalplan är campingstugorna i vägen för Glashusets fortsatta utbyggnad. Detaljplanen 

för Gisle håller på att omarbetas där kommer en ny placering att anges. Eftersom stugorna är anslutna 

till VA- och elnätet krävs det ledningsarbeten förutom grundläggning. 

 

 

15. Johan Orre 

Efter ombyggnaden av kommunhuset används inte huvudbyggnaden vid Johan Orre medan det finns 

verksamhet i gymnastikbyggnaden. 

Under våren har olika idéer lags fram som innebär en ombyggnad för kommunalt ändamål. Barn- och 

utbildningsförvaltningen vill bygga om till förskola och samla flera inhyrda förskolor i byggnaden. 

Möjligheten till ombyggnad för bostäder finns också kvar. 

 

16. Dagcenter Nissan 

Handikappsanpassning av kök och ombyggnad av en toalett 

 

 

19. Gisle sportcentrum 

Kompressorerna till kylanläggningen i ishallen är gammal och kostar mycket i service och reparationer. 

Därför är det behov av att reinvestera i nya under utblicken för att trygga driften av ishallen.  

 

Fasaden är mycket dålig och i stort behov av reinvestering. Fastighetsnämnden planerar för att 

återanvända fönster från Nordinskolan till renoveringen. 

 

20. Arena med familjebad 

Kommunstyrelsekontoret har genom ett konkretiserat mål fått i uppdrag att utreda var en ny bad- och 

simanläggning ska lokaliseras. 

2020 års anslag avser projekteringskostnader för en arena med familjebad. 
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21. Solkullens förskola 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser ett behov av bättre lokaler på sikt i Hestra. Det innebär at man 

kan lämna inhyrda lokaler och få en effektivare drift. 

Tillbyggnaden består av tre avdelningar med en yta om ca 480 m². 

 

22. Ombyggnad av trygghetsbostäder, Hestragården 

På Hestragården finns 14 lägenheter som tidigare var vårdlägenheter men som i höstas blev trygghetsbostäder. 

Det är äldre bostäder som inte uppfyller dagens krav på standard för trygghetsbostäder. Det är därför 

nödvändigt att successivt bygga om lägenheterna i den takt de blir lediga.  

 

23. Nordinskolan 

Fastighetsnämnden har projekterat och genomfört upphandling av entreprenaden som påbörjas under 

sommaren 2013. 

Förslaget innebär att L1 och L2 byggnaderna rivs och en ny huvudbyggnad uppförs i anslutning till L3. Den totala 

ytan kan därmed minskas med ca 1 000 m². 

Inför 2015 återstår att riva L1 samt att ställa iordning utemiljön för skolan.  

Kostnader för byggnationen beräknas också släpa efter och belasta 2016. 

 

 

24. Hagagården, ombyggnad till demensboende 

Efter omfattande diskussioner har socialnämnden beslutat att avveckla köket vid Hagagården. 

Samtidigt finns det behov av ett demenscentrum i den södra kommundelen 

Kalkylen bygger på en grov uppskattning av kostnaden eftersom lokalprogrammet är nyligen omarbetat 

och inte omsatt i konkreta byggnadsåtgärder. 

 

 

29. Stationsbyggnaden Smålandsstenar 

Ombyggnad av väntsal och godsmottagning till resecentrum, som består av vänthall och hwc samt ett café. Ytan 

är ca 70 m². 

 

30. Sim och sporthall 

Efter nedläggning av simhallen avser anslaget ombyggnad till något som ännu inte är bestämt. Under hösten 

2015 kommer fritidsnämnden att besluta om inriktning. 

Fastighetsnämnden har därför tagit upp en kostnad baserad på 15 tkr per m²omfattande 600 m². När det är 

bestämt vad simhallen ska byggas om till kan fastighetsnämnden göra en bättre kalkyl. Tills vidare måste summa 

betraktas som mycket preliminär med en felmarginal på 20 – 30 %. 

 

Lekplatser, skolgårdar, utemiljöer, spontan- och näridrottsplatser 

Anslag för lekplatser, skolgårdar, utemiljöer, spontan- näridrottsplatser är fördelade på Tekniska nämnden, 

Fritidsnämnden och Fastighetsnämnden. I planeringen av dessa insatser har kommunstyrelsen ett 

samordningsansvar för att dessa investeringar görs med ett helhetsperspektiv för samhällsutvecklingen. De 

planeringsmöten som redan sker mellan nämnderna skall fortsätta.  
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