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 (+ är ökad kostnad, - minskad kostnad, respektive år i förhållande till budget 2014) 

 

Kommunstyrelsen 
 tkr 2015 2016 2017 2018 

 Kommunstyrelsekontor     

A Organisation 1286 1896 1896 1896 

      

 Utvecklingsenhet     

B Inovationsfabrik Småland 500 500 500 500 

C Leader projektbidrag 209 209 209 209 

D Tydligare/bättre service till företagen -75 -75 -75 -75 

E Forsknings och utv. Centrum 300 400 300 300 

F Undersöka förutsättningar 

universitet/högskola -50 -50 -50 -50 

G Utarbetande av näringslivsstrategi  -50 -50 -50 

H Konjunkturpaket -300 -300 -300 -300 

I Evenemangsstrategi 300 300 300 300 

J Industrihistoria Nissadalen 300    

K Projekt KULTUS 150 150   

L Turistbyrå 600 550 550 550 

M Exportmognad 200 200   

N Affärscoaching 150 150 150 150 

O Invånar/besökskort 1000 100 100 100 

P Skyltning 100 100 100 100 

Q Marknadsföringsplan  600 600 600 

      

 Kansli och info-enhet      

R Utbildning av nya förtroendevalda 450    

S Val -800 -800 -800 -260 

T Parlamentarisk kommitté  -70 -70 10 10 

      

 Ekonomienhet      

U Nytt ekonomisystem 400 300 300 300 

      

 Personalenhet      

V Medarbetarenkät 70  70  

X Projektledning heltid/deltid 1 200    

      

 IT-enhet      

Y Medborgarinloggning  150 150 150 

      

 Kommunstyrelseförvaltningen     

Z Kommunhus 978 974 970 965 

      

 Justering -1000 -1000 -1000 -1000 

 TOTALT 5 898 4 234 3 930 4 395 

 
Kommentarer: 
A .Organisation 

Inrättande av enhetschef för utvecklingsenheten samt återbesättande av planarkitekt. Delårseffekt 2015 och 

helårseffekt fr om år 2016. 

 

B. Inovationsfabrik Småland 

Projekt för ta fram patentlösningar, design, materialsammansättningar, prototyper, marknadsföring, profilering, 

nya marknader o.s.v. 
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Projektets mål är att skapa en arbetsmodell som medverkar till att effektivt, med bättre samordning och samlad 

kompetens, få fram affärsmöjligheter för såväl nya som befintliga företag. 

Projektet är indelat i flera faser: 

 2013-2014 Fas 1, 2 Projektkostnad 1440 tkr 

 2014 Fas 3 Projektkostnad 1155 tkr 

 2015-2017 Marknadsföring, underhåll och utveckling av metod och nätverk  

(ev genom en heltidstjänst, målet är dock att få det självgående) 500 tkr/ år 

 2018-2020 Övergång till egen drift, ev. årligt stöd till marknadsföring, utbildningsinsatser el. liknande 50 

tkr/år 

Fas 1,2,och 3 är finansierad under 2013. 

 

C. Leader projektbidrag 

Nuvarande LEADER-period löper 2007 – 2013 med utfasning 2014. 

I november 2010 begärde styrelsen för LAG en justering av bidragen då Jordbruksverkets medfinansiering blev 

annorlunda än beräknat. 

Total behovsprognos för Gislaveds kommun inkl justering from 2011 var 3 392 tkr för 7 år. De första tre åren 

var bidraget 530 tkr, 2010 320 tkr och därefter 495 tkr/år. 

I budget 2014 ingår ett bidrag med 321 tkr vilket år 2015 ökar med 209 tkr till totalt 530 tkr. 

 

D Tydligare/bättre service till företag 

Gislaveds kommun skall genom olika former av insatser förtydliga, förenkla och effektivisera de åtaganden som 

riktar sig direkt mot företag med målet att upplevas som en attraktiv kommun när det gäller att starta och 

utveckla verksamhet. 

 

Målet är att göra Gislaveds kommun till en attraktivare kommun för att starta och utveckla näringsverksamhet. 

Effekten skall ge fler nya företag, ökad andel utvecklade befintliga företag, minskad andel företag som 

flyttar/stänger sin verksamhet samt större andel nyetableringar. 

I budget 2014 ingår 150 tkr som fr om år 2015 sänks till 75 tkr. 

 

E. Forsknings- och utvecklingscentrum 

En förstudie skall genomföras för att undersöka möjligheterna till uppstart av en fysisk plats med resurser till 

forskning och utveckling av produkter och tjänster. 

Centrumet skall i ett genomförande startas upp med stöd från Gislaveds kommun, men är tänkt att i 

projektform lyftas över till självgående drift. Detta under förutsättning att det tas ett positivt beslut om dels ett 

genomförande, dels ett beslut om drift. 

I dagsläget är inriktningen tänkt att bli lokaler med labmöjligheter (produktutveckling och tester samt 

tjänsteutveckling och tester), moderna fysiska och digitala konferensmöjligheter samt forskarplatser.  

 

Projektet delas in i olika faser. 

 Förstudie 2014: 200 tkr till medfinansiering i förstudie för ex Östersjöregionen inkl. annan kommun i 

Sverige eller annat land. 

 2015: 100 tkr förberedelse av genomförandeprojekt (extern konsult) 

 2015-2018:1 500 tkr Medfinansiering Östersjöprogrammet projekt minst 3 länder inkl. ex 

Tyskland/Wedemark. 

 2018-2020 Hyra 3 år samt ev. administrativ resurs som skall fasas över till drift. 

 2020 Skall samtliga omkostnader vara självbärande genom intäkter från de som utnyttjar lokalerna och 

resurserna däri. 

 

I budget 2014 ingår 200 tkr som ökar med 300 tkr till 500 tkr år 2015. 

 

F. Undersöka förutsättningar universitet/högskola 

En utredning/förstudie skall genomföras som syftar till att undersöka förutsättningarna för universitet och 

högskoleverksamhet i Gislaveds kommun. 

Målet med utredningen är att få fram ett beslutsunderlag för ett eventuellt genomförande.  

I budget 2014 ingår 150 tkr som sjunker med 50 tkr till 100 tkr år 2015. 

 

G, Utarbetande av näringslivsstrategi 

En strategi för näringslivsfrågor skall färdigställas och ut på remiss under 2014  

med hjälp av det underlag som tagits fram under 2013. 
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Detta är ett slutförande av det konkretiserade målet från 2012 Näringslivsstrategi. 

 

Framtagandet av näringslivsstrategin förväntas utmynna i en handlingsplan med ett antal aktiviteter. Kostnaderna 

för dessa aktiviteter är svåra at förutse i dagsläget, men en summa bör avsättas för att implementera strategin. 

 

I budget 2014 ingår 150 tkr som fr om år 2016 sjunker till 100 tkr. 

 

H. Konjunkturpaket 

Paketet bygger på ett KF-beslut och skall förverkliga målet från 2013 att Minska arbetslösheten i kommunen 

genom att utveckla arbetsmarknaden och stödja möjligheterna till kompetensutveckling. 

 

Syfte: Testa snabba paket med utbildning och praktik för utvalda målgrupper för att öka möjligheterna till 

anställning när konjunkturen vänder. Paketen skall kompletteras med insatser för bättre folkhälsa. 

 

Mål: Hitta en metod för att skapa beredskap med befintliga resurser inför framtida konjunktursvängningar 

 

Effekt: Trendbrott där antalet individer med långtidsarbetslöshet, försörjningsstöd och integrationsproblematik 

minskar i kommunen 

 

I budget 2014 ingår 450 tkr som fr om år 2015 sänks med 300 tkr till 150 tkr. 

 

I. Evenemangstrategi 

Fr om år 2015 anslås 300 tkr för att skapa en evenemangsstrategi och tillsätta en tvärsektoriell 

evenemangsgrupp för det praktiska utförandet. En handbok för föreningar och företag med flera som vill sätta 

upp evenemang skapas. Långsiktigt arbete för att skapa eller locka profilevenemang som stärker destinationens 

varumärke och fyller upp delar på året/månaden/veckan som har dålig beläggning.   

 

J. Industrihistoria Nissadalen 

Under 2011-2012 gjordes ett projekt inom Leader för Industrihistoria i Nissadalen, Gislaveds leden som 

avslutades 2012-12-31. Flera idéer realiserades i det projektet och engagerade aktörer i Gislaveds och Hylte 

kommun. Nu behöver Nissadalsarbetet ta ny fart utifrån det som gjorts. Under 2014 behöver en 

förankringsprocess göras tillsammans med alla aktörer från Jönköping ner till Halmstad som kan ha intresse av 

ett större projekt. Under 2014 skrivs därefter ett projektplan ihop, som förankras i fyra kommuner och 

därefter letas externa medel som kan användas för ett sådant projekt. Projektet ska i sådant fall vara ett treårigt 

projekt för att hinna med 300 tkr fördelat på tre år. Möjlighet att hitta andra finansieringsmöjligheter finns. 

 

K. Projekt KULTIS 

En förstudie har gjorts för att hitta en möjlighet att utveckla kulturturismen i regionen vid namn KULTIS. 

Förstudien är klar och pekar på utvecklingsmöjligheter. Om alla kommuner är överens behöver ett större 

treårigt projekt skapas där alla kommuner investerar och möjligtvis finns andra medel att söka för ett sådant 

projekt. 

 

L. Turistbyrå 

Av Smålands kommuners turistbyråer (31 stycken) är det 27 kommuner som har en helårsöppen turistbyrå i 

centralorten och endast 6 kommuner har enbart säsongsöppet, Gislaved är en av dessa. Kommuner med fler än 

13 500 invånare har alla en helårsöppen turistbyrå inne i centralorten. Vill kommunen lyfta turismen bör därför 

en utredning tydliggöra om det finns en bärkraft i att hålla en destinationsbyrå/turistbyrå öppen året om och 

vad som skulle inrymmas i en sådan funktion. Turistbyrån skulle fungera som en central punkt i samhället, som 

ger service åt besökare och invånare året om. 

 

M. Exportmognad 

De senaste åren har det arbetats fram bra utvecklingsdokument med möjligheter som öppnar upp för 

utveckling i både Isabergsområdet och snart Anderstorp raceway. På Isabergsområdet har Gislaveds kommun 

tillsammans med Gnosjö kommun tagit fram ett program för utvecklingsområdet Isaberg. Under 2013 tittar 

även Gislaveds kommun på hur Anderstorp raceway kan utvecklas. Att utnyttja de här utvecklingsplanerna och 

ligga i framkant med framtida ansökningar för nationella satsningar gällande turism, behöver det tas 

gemensamma grepp tillsammans med näringen. Om en utvecklingsplan skapas tillsammans med företagen, på 

respektive område och om den sedan kopplas 
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mot utvecklingsplanerna i kommunen, skapas ett gediget utvecklingsdokument för hela området, där 

möjligheter att enklare söka nationella medel ökar. Vilket gagnar hela kommunen. 

 

N. Affärscoaching 

Inom servicesektorn och inom turism arbetar många företag idag på hobbybasis med sin verksamhet. Fler av 

dem har inte hemsidor. Har de en hemsida är den oftast inte översatt till engelska. Bokningsbarhet och fler 

produkter att sälja är en möjlighet för att växa. Gislaveds kommun har en möjlighet att vara med och påverka 

utvecklingen för våra besöksnäringsföretag. 

 

O. Invånar/besökskort 

Arbeta fram ett Invånar- och besökskort som ansluter de största anläggningarna där rabatter ges likt 

Göteborgskortet. Detta bör göras tillsammans med kommunerna i Gnosjöregionen. 

 

P. Skyltning 

För att förbättra kommunens övergripande skyltning och marknadsföring utmed vägarna på strategiska platser 

görs en översyn av 2009 års skyltstrategi. 

 

Q. Marknadsföringsplan 

En marknadsföringsplan tas fram tillsammans med kommunens samtliga förvaltningar för att klargöra vilka 

marknadsföringskanaler och pengar som investeras i marknadsföring. 

 

R. Utbildning av nya förtroendevalda 

Utbildning av nya förtroendevalda efter valet 2014. 

 

S. Val 

Under 2014 är det två val som valnämnden ska organisera och genomföra, val till EU-parlamentet och de 

allmänna valen och för detta finns det 820 tkr. Denna kostnad upphör 2015 för att tillföras öka till 560 tkr år 

2018 då det är allmänt val. 

 

T. Parlamentariska kommittén 

Inför varje val brukar en parlamentarisk kommitté bestående av representanter från varje parti i fullmäktige 

tillsättas. Kommitténs uppdrag är att leda en översyn av nämndsorganisationen, förtroendevaldas arbetssätt och 

ersättningar till de förtroendevalda. Kostnad 70 tkr år 2014 samt 80 tkr år 2017 och 2018. 

 

U. 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 2015 för att vara infört under 

2015/2016 

 

V. Medarbetarenkät 

Den första medarbetarenkäten genomfördes 2010 med insatser 2011-2013. Den andra medarbetarenkäten 

genomfördes 2013 där utfallet blev med en kommunövergripande handlingsplan. Kommunövergripande insatser 

med anledning av medarbetarenkätens resultat planeras under 2013-2015. Delar av handlingsprogrammet för 

”Ledarskap” innefattar permanenta lösningar i form av exempelvis utbildningsprogram så som grundläggande 

och kontinuerliga ledarskapsprogram vilket ger en permanent ökad årlig kostnad för dessa utbildningar. 

Därmed beräknas kostnaderna öka med ca 300 tkr per år räknat från 2014.  

 

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. Nästkommande gång enkäten ska genomföras är 2015. 

I budget 2014 ingår 600 tkr till dessa åtgärder och detta belopp ökar med 70 tkr till totalt 670 tkr år 2015. 

 

X. Projektledning heltid/deltid 

Kommunfullmäktige har antagit det personalpolitiska målet ” Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och 

deltid en möjlighet”. För att mer målinriktad arbeta med detta mål och för att skapa engagemang, krävs en 

projektledare som arbetar fram ex verksamheternas flexibla arbetstidsmodeller kommande åren. 2015 års 

anslag avser en projektanställning. 

 

Y. Medborgarinloggning 
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eTjänster är en service som medborgare, kunder och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de 

har hos kommunen. För att på ett säkert sätt kunna tillhandahålla dessa tjänster krävs en form av 

medborgarinloggning och kostnaden för detta system beräknas till 150 tkr fr om år 2016. 

 

Z. Kommunhus 

I och med att kommunhuset byggs om ökar hyran med 800 tkr år 2014 för att öka ytterligare 800 tkr år 2015 

till totalt 1,6 mnkr. Till detta kommer ökade kapitalkostnader för investeringar i inventarier med 178 tkr. 

 
JUSTERING 

Kommunstyrelsen har i uppgift att sänka kostnadsökningar med totalt 1,0 mnkr fr om år 2015.
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Rªddningsnªmnden
 tkr 2015 2016 2017 2018 

A Driftkostnader fordon 438 536 618 648 

 Totalt 438 536 618 648 

 

Kommentarer: 
A. Driftkostnader fordon. 

Ökade kostnader för i huvudsak kapitalkostnader. Kostnaden motsvarar 76,73 % av den totala kostnaden vilket 

motsvarar andelen av räddningstjänsten för Gislaveds kommun. 

 

  

 

 

 

Tekniska nämnden 
 tkr 2015 2016 2017 2018 

A Industriområden 47 248 598 676 

 Kapitalkostnader avseende 

övriga investeringar 164 529 985 1 237 

B Toppbeläggning 1 000 1 000 1 000 1 000 

 Totalt 1 211 1 777 2 583 2 913 

 

Kommentarer: 
A. Industriområden 

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

industriområde med fördelningen baseras på följande: 

 Hestra Ådalen  

 Södra industriområdet Smålandsstenar.  

 Nöbbele industriområde 

 

B. Toppbeläggning 

2014 års anslag för toppbeläggning är 4 100 tkr och ökar med 1 000 tkr till totalt 5 100 tkr år 2015. 

 

 

 

Socialnämnden 
 tkr 2015 2016 2017 2018 

A Jobbstimulans ekonomiskt 

bistånd -317 -346 -346 -346 

B Försörjningsstöd 2 400 2 400 2 400 2 400 

C Familjefrid 600 600 600 600 

D Anställningsstöd 225 225 225 225 

E Personlig assistans LSS 700 700 700 700 

F Gruppbostad (trapphus)  6 481 6 481 6 481 

G Demografi 508 543 465 465 

 Justering -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

      

 Totalt 1 116 7 603 7 525 7 525 

 

Kommentarer: 
I socialnämndens förslag till utblick 2015-2018 äskades 2,0 mnkr för E-hälsa år 2015 och ytterligare 1,0 mnkr år 

2017. I kommunstyrelsens förslag till utblick ingår inte denna utökning. 

Kommunsektorn står inför ett teknikskifte vilket bl a innebär att analoga trygghetslarm blir digitala och för att 

belysa dessa frågor ska Socialnämnden under 2014 presentera en ekonomisk/organisatorisk analys avseende E-
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hälsan i sin helhet, den ekonomiska analysen ska beakta både investeringar och driftkostnadseffekter. Analysen 

blir ett viktigt underlag inför mål och budget 2015-2019. 

 

A. Jobbstimulans ekonomiskt bistånd 

Som följd av beslut i höstpropositionen ökar kommunens skatteintäkter år 2014 med 317 tkr år 2014 avseende 

jobbstimulans ekonomiskt bistånd. Den ökade skatteintäkten fördelas till Barn- och utbildningsnämnden  år 2014 

men upphör fr om år 2015. 

Jobbstimulans ekonomiskt bistånd är ett lagförslag som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2013 och kompenseras 

till kommunerna tillfälligt år 2014 med totalt 110 mnkr. 

 

B. Försörjningsstöd 

Prognos pekar på att kostnaden ökat 2013. Ökade kostnader kan kopplas till etableringsreformen och 

arbetsmarknadsläget i kommunen. Prognostiserat resultat är till stora delar opåverkbart för socialnämnden. 

Kostnaden beräknas år 2014 öka med 2,4 mnkr till totalt 24,4 mnkr. 

 

C. Familjefrid 

Det finns ett stort behov av att förbättra myndighetsutövningen avseende familjefrid och våld i nära relationer, 

både då det gäller vuxna som utsatts för våld och barn som har bevittnat våld. 

 Förvaltningen arbetar nu med att förbättra rutiner, handlingsplanen och den interna ansvarsfördelningen och 

räknar med att klara verksamheten inom ordinarie budget 2014, 2015 års höjning avser att täcka kostnaden 

för inrättande av en familjefridshandläggare. 

 

D. Anställningsstöd 

Verksamheten kring anställningsstöd (Supported Employment) är finansierad till 50% via Finsam till och med 

2014. För att klara finansieringen av verksamheten från 2015 tas 225 tkr upp i utblicken från 2015. 

 

E. Personlig assistans LSS 

Personlig assistentteamet har ett stort underskott beroende på att de tjugo första timmarna inom SFB 

(tidigare LASS) inte har budgeterats fullt ut sedan området startade år 2007. 

Prognos 1 och uppföljningen efter fem månader pekar på ett underskott motsvarande 4 700 tkr 2013. 

Socialnämnden har i 2014 års ram fått en utökning motsvarande 4 000 tkr. I utblicken beräknas att det finns 

ett behov av utökning med ytterligare 700 tkr. 

 

F. Gruppbostad (trapphus) 

Det finns om några år behov av ytterligare en gruppbostad, av trapphusmodell, som lagts in i utblick sedan 

tidigare. Eftersom behovet av lägenheter i gruppbostad inte är akut i dagsläget, kan öppnandet av 

gruppbostaden troligen framflyttas till år 2016. 

 

G. Demografi 

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

 

EJ GENOMFÖRDA KF BESLUT. 

I ramtilldelningen för år 2014 fick socialnämnden ökade anslag för vissa verksamheter som i budgetförslaget för 

2014 ej har kunnat genomföras. Dessa objekt är: 

 Psykisk ohälsa (ramhöjning 4,9 mnkr, återstår att anpassa 3,2 mnkr) 

 Verksamhetspedagog (ramhöjning 0,5 mnkr, återstår att anpassa 0,5 mnkr) 

 Familjecentral Smålandsstenar (ramhöjning 0,8 mnkr, återstår att anpassa 0,8 mnkr) 

 Gruppledare AMO ((ramhöjning 0,3 mnkr, återstår att anpassa 0,3 mnkr) 

 
JUSTERING 

Socialnämnden har i uppgift att sänka kostnadsökningar med totalt 3,0 mnkr fr om år 2015.
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Barn- och utbildningsnämnden 
 tkr 2015 2016 2017 2018 

A1 Effektivisering ny gymnasieskola  -1 382 -1 354 -1 354 

A2 Den nya gymnasiesärskolan 29 29 -58 -58 

A3 Nationella minoritetsspråk 29 29 29 29 

A4 Aktivitetskrav Komvux 58 58 58 58 

B Grundbemanning förskolan  150 500 500 

C Ökad efterfrågan fritidshem  470 470 470 

D Öppen fritidsverksamhet kvällstid  250 500 500 

E Familjecentral Smålandsstenar 700 700 700 700 

F Barnomsorg på obekväm tid 2 000 2 000 2 000 2 000 

G Likvärdighet skolbibliotek 450 450 450 450 

H Gymnasial vuxenutbildning 300 300 300 300 

I Elevhälsa  1 000 1 000 1 000 

J Lärararbetsplatser 110 240 370 500 

K Klassrum nya funktioner 70 140 210 280 

L Köksfunktioner 5 45 85 125 

M Nordinskolan 1 925 2 425 2 425 2 425 

N Utrustning kök m m mötesplats Gisle 200 182 231 679 

O Anpassning lokaler Anderstorp 0 600 1 490 1 490 

P Parkering Sörgården 165 165 165 165 

Q Utemiljö och trafiksäkerhet 20 35 50 70 

R Handikappanpassning förskole- och skollokaler 40 80 120 160 

S Materialsortering 50 100 150 200 

T Oförutsedda lokalbehov 100 200 300 400 

U Mobäcks förskola upphör -100 -100 -100 -100 

V Demografijustering -4 429 -4 628 -2 798 -2 600 

 Justering -3000 -3000 -3000 -3000 

      

 Totalt -1 279 537 4 293 5 389 

 

 

Kommentarer: 
 

A 1-4  Riktade statliga bidrag 

Kommunens skatteintäkter höjs med 115 tkr år 2015g, sänks med 1 267 tkr fr om år 2016 avseende 

effektivisering av gymnasieskolan , den nya gymnasiesärskolan, nationella minoritetsspråk samt aktivitetskrav i Komvux . 

Effekten av 2015 års höjning är följande: 

 ”Den nya gymnasiesärskolan” tillförs 29 tkr 

 ”Nationella minoritetsspråk” tillförs 29 

 ”Aktivitetskrav i Komvux” tillförs 58 tkr 

 

Förändringen fr om år 2016 är att då återinförs effektiviseringskravet avseende effektivisering av 

gymnasieskolan med 1 382 tkr. 

 

B. Grundbemanning förskolan 

Inför ram 2014 erhöll nämnden en ramökning med 550 tkr vilken utökas under perioden 2016-2018. Anslaget 

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

 

C. Efterfrågan fritidshem 

Inför ram 2014 erhöll nämnden en ramökning med 830 tkr vilken utökas under perioden 2016-2018. 

En ytterligare ökning av behovet inom fritidshem förväntas med 32 platser 2014. Då motsvarar 

inskrivningsgraden nästan kommungruppen och vara 70 % för 6-9 åringarna och 10 % för 10-12 åringarna. För 

2015 och 2016 väntas en ökning med 1 % för resp. åldersgrupp. (Rikets inskrivningsgrad 2009 var 80 % för 6-9 

åringarna och 14 % för 10-12 åringarna). 
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D. Öppen fritidsverksamhet kvällstid 

För att stimulera till ökad föreningsaktivitet samt för att utöka utbudet och tillgänglighet till aktiviteter för barn 

och unga föreslås att en halvtidstjänst inrättas varje år i utblicksperioden. De lokaler och den utrustning som 

finns på skolor och gymnastiksalar ska kunna användas och samverkan med föreningslivet ska etableras och 

utvecklas. Denna satsning svarar mot kommunfullmäktiges mål om att skapa mötesplatser och arbeta för ökad 

integration. Denna satsning återupptas efter utvärdering 2014. Ett fortsatt samarbete med övriga förvaltningar 

där fritids- och kulturförvaltningens verksamhetsinriktning eventuellt gör dessa mer lämpade som ansvariga för 

verksamheten. 

 

E. Familjecentral Smålandsstenar 

I samband med nybyggnation av vårdcentralen i Smålandsstenar planerar landstinget tillsammans med 

kommunen att starta en familjecentral. Starten planeras till 2014. Verksamheten beräknas kosta 1 200 tkr. I 

2014 års budget är 500 tkr avsatt för familjecentralen i Smålandsstenar. 

 

F. Barnomsorg på obekväm tid 

För att fullfölja en satsning som omfattar kvällar, nätter och helger, vilket tidigare kostnadsberäknats till 3 000 

tkr begärs en utökning av budget med 2 000 tkr år 2015. 

 

G. Likvärdighet skolbibliotek 

Den nya skollagens förtydligande om skolbibliotek och skolinspektionens påpekanden avseenden tillgängligheten 

till skolbibliotek visar på behov av utökade resurser för att skapa en likvärdighet mellan skolorna i kommunen. I 

budget 2014 ingår 300 tkr som fr om 2015 utökas med 450 tkr till totalt 750 tkr. 

 

H. Kommunal vuxenutbildning 

En fortsatt ökning av behörighetskomplettering för elever som gått yrkesförberedande utbildning förväntas. Ca 

20 elever på yrkesprogrammen beräknas vilja komplettera för högskolebehörighet. 

 

I. Elevhälsa 

Statsbidrag (700 tkr) upphör och samtidigt finns behov av viss utökning av kuratorstjänst. 

 

J,K,L. Lokalkostnader 

Ökade hyreskostnader och kapitalkostnader för lokaler. 

 

M. Nordinskolan 

Ny och ombyggnad av Nordinskolan. Hyra och kapitalkostnader för nyanskaffningar av möbler och inventarier 

som sker i samband med byggnationen. 

 

N. Utrustning kök m m mötesplats Gisle 

2014 års hyreskostnad för Mötesplats Gisle uppgår för skolans del till 2 160 tkr. Denna kostnad, samt ökade 

kapitalkostnader innebär att hyreskostnaden kommer att öka under planperioden. 

 

O. Anpassning lokaler Anderstorp 

Anpassning av lokaler för förskola, grundskola, fritidshem och förskoleklass. Hyra och kapitalkostnader för 

nyanskaffningar av möbler och inventarier som sker i samband med anpassning av lokaler. 

Hyreskostnaden är beroende på vilka investeringar som kommer att göras vilket hanteras under 

Fastighetsnämnden och rubriken ”Nybyggnad/ombyggnad ny förskola” 13 mnkr år 2015-2016. 

 

P. Parkering Sörgården 

Höjd hyreskostnad för ny parkering på Sörgårdsskolan. 

 

Q,R,S,T. I huvudsak kapitalkostnader 

 

V. Demografiska förändringar 

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

Grundskola: Mellan år 2014 till 2017 beräknas elevantalet öka med 40 elever till 3 063. 

Gymnasieskolan: Andelen mantalsskrivna elever minskar men andelen elever som går fyra år på gymnasiet ökar. 

Elevminskningen beräknas mellan år 2015 och 2017 uppgå till 81 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 med 27 elever mellan år 2014 och 2017.. 
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EJ GENOMFÖRDA KF BESLUT  

I ramtilldelningen för år 2014 fick barn- och utbildningsnämnden ökade anslag för vissa verksamheter som i 

budgetförslaget för 2014 ej har kunnat genomföras. Dessa objekt är: 

 Pedagogisk grundbemanning (ramhöjning 0,55 mnkr, återstår att anpassa 0,2 mnkr) 

 Ökad efterfrågan fritidshem (ramhöjning 0,8 mnkr, återstår att anpassa 0,8 mnkr) 

 Ökad pedagogtäthet (ramhöjning 2,25 mnkr, återstår att anpassa 2,25 mnkr) 

 Fritidsverksamhet kvällstid (ramhöjning 0,25 mnkr, återstår att anpassa 0,25 mnkr) 

 Kompetenshöjning pedagoger (ramhöjning 5,0 mnkr, återstår att anpassa 3,6 mnkr) 

 

 
JUSTERING 

Barn- och utbildningsnämnden har i uppgift att sänka kostnadsökningar med totalt 3,0 mnkr fr om år 2015.
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Fritidsnämnden 
 tkr 2015 2016 2017 2018 

A Spontan/näridrottsplats 38 75 111 146 

B Standardhöjande insatser 

idrottshallar 35 70 105 140 

C Hälsolyft 57 114 171 228 

D Div kapitalkostnader 99 147 195 243 

E Administrationsprogram 47 47 47 47 

F Förbättrad ventilation 50 50 50 50 

G Optisk rening bad 150 150 150 150 

H Ombyggnad simhallar 70 420 770 1 120 

I Hyra för brandlarm 

Rönneljung 25 25 25 25 

J Höjt aktivitetsstöd 250 250 250 250 

K Passagesystem i 

idrottshallar 20 40 60 80 

L Utökat öppethållande 

simhallar 500 500 500 500 

M Bottensug 13 28 28 28 

      

 Totalt 1 354 1 916 2 462 3 007 

 

Kommentarer: 
Punkt A,B,C,D,F,G,H,I,K,M. 

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

investeringsbudgeten. 

 

J. Höjt aktivitetsstöd 

Höjning av det lokala aktivitetsstödet till kommunens bidragsberättigade ungdomsföreningar år 2015. 

 

 

 

 

 

Kulturnämnden 
 tkr 2015 2016 2017 2018 

A Bibliotek 766 1 170 1 396 1 622 

B Gislaveds konsthall 50 100 490 600 

C Mötesplats 

Gisle/ungdomens 

kulturhus 508 1 439 1 750 2 702 

D Föreningsanslag 50 100 150 200 

E Konst i samband med 

byggnationer 2 5 2 6 

      

 Totalt 1 376 2 814 3 788 5 130 

 

Kommentarer: 
A. Bibliotek 

Biblioteken når många invånare med sin verksamhet (ca 200 000 besök/år), samtidigt kan vi konstatera att det 

krävs allt mer för att besök och utlån inte skall minska. För att säkerställa bibliotekens verksamhet och 

måluppfyllelse har kulturnämnden antagit en utvecklingsplan för biblioteken. Den innehåller åtgärder som ska se 

till att biblioteken kan följa med i den tekniska utvecklingen, svara mot användarnas behov och erbjuda en 

kvalitativ verksamhet som efterfrågas av kommuninvånarna.  
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Kostnadsökningen under åren 2014-2018 avser kapitalkostnader för investeringar samt övrig verksamhet enligt 

utvecklingsplan. Exempelvis genom att förbättra brukarnas möjlighet att få tillgång till 

information/kunskap/kultur genom teknik som stöder nya digitala format, kvalitétssäkring av 

bokbussverksamheten, läsfrämjande insatser riktade mot barn, ungdomar och mot vuxna med annat modersmål 

än svenska.  

 

Tillgänglighet är kanske den viktigaste förutsättningen för att biblioteken ska nå sina mål. Därför planeras att 

inför 2015 utöka öppettiderna vid Huvudbiblioteket i Gislaved på kvällstid och under helger. I budgeten 

motsvarar det en heltidstjänst. 

 

Smålandsstenars bibliotek är i stort behov av att förnya och byta ut sin inredning. Mycket av den befintliga 

inredningen är gammalt (ca 30 år), 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 2016. 

 

B. Gislaveds konsthall 

Gislaveds konsthalls mål är att vara en konstinstitution med en given plats i lokalsamhället och presentera ett 

konstprogram på nationell och internationell nivå. Det ska göra konsthallen till en självklar destination för den 

lokala, regionala och nationella konstpubliken. För att nå målet måste det finnas möjligheter att engagera 

svenska och internationella konstnärer av hög kvalité. Konkret innebär det att anslaget till 

utställningsersättningar och övriga produktionskostnader måste höjas under utblicksperioden. Anslaget ökar 

med 40 tkr år 2014, 50 tkr 2015 och med ytterligare 50 tkr 2016. 

 

I dag bedrivs ingen utställningsverksamhet under semesterperioden på grund av bristande personalresurser. 

Som ett led i att öka verksamhetens attraktionskraft och bidra till fler intressanta besöksmål för 

besökare/turister under sommaren, kommer sommaröppet att införas från och med 2014. Kostnaden beräknas 

till 50 tkr.    

 

Utställningsverksamheten i nuvarande konsthall kommer att flyttas till en ny konsthall i Mötesplats Gisle. Det 

sker tidigast år 2017/18.  Inför öppnandet av en ny konsthall bör öppettiderna utökas och den 

konstpedagogiska verksamheten utvecklas. Därför finns det resurser avsatta till en konstpedagog 2017 och 

2018. 

 

C. Mötesplats Gisle/ungdomens kulturhus 

Mötesplats Gisle ska utvecklas till en mötesplats för hela kommunen där kulturverksamheten har en central 

plats. Utgångsläget är att den ska vara öppen för alla men med en tydlig inriktning mot barn och ungdomar. 

Även andra förenings- och fritidsaktiviteter kan ges plats. Idag bedrivs en bred verksamhet för ca 300 barn och 

ungdomar inom dans, teater, musik, bild, DJ, webbradio och studioverksamhet i ungdomens kulturhus. Den 

verksamheten kommer att bli basen i Mötesplats Gisles öppna verksamhet 

 

Inför att verksamheten i ”Mötesplats Gisle” startar måste personalstyrkan utökas för den delen av 

verksamheten som arbetar med ungdomarna och för att klara av öppettider som gör Mötesplatsen tillgänglig. 

2014 sker det i ett första steg med en tjänst. Ytterligare en tjänst tillkommer år 2016. 

 

Ett mål med hela satsningen ”Mötesplats Gisle” är att fler unga människor ska kunna utveckla sina kreativa sidor 

och sina olika projekt. Det är därför rimligt att anta att det kommer att krävas en viss förstärkning av 

verksamhetsresurserna. Under perioden 2014 – 2017 är det därför upptaget en kostnadsökning på 300 tkr 

fördelade över fyra år. 

De upptagna kostnaderna för investeringar och hyror är en beräkning av kulturnämndens del i byggnaden och 

verksamhetsrelaterade inventarier.   

 

 

D. Föreningsanslag 

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

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

Kulturnämnden kommer på olika sätt fortsätta att utveckla samverkan och samarbetet med den ideella sektorn 

och civilsamhället. En del i detta är att förstärka anslagen till föreningarna. Under perioden 2015 till 2018 

planeras en total anslagsökning med 200 tkr, 50 tkr per år. 
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F. Konst i samband med byggnationer 

Kompensation för internränta för konstnärlig utsmyckning. Investeringsanslag finns i Kulturnämndens 

investeringsbudget. 

 



gislaved.se

Fo
to

: S
m

ål
an

ds
bi

ld
er


	Driftförändringar 2015–2018
	Kommunstyrelsen
	Räddningsnämnden
	Tekniska nämnden
	Socialnämnden
	Barn- och utbildningsnämnden
	Fritidsnämnden
	Kulturnämnden



