
 
 

 

K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 19 november 

2015, klockan 10:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande 

ärenden: 

 
 

Nr Diarienummer Ärendemening  

 

1  KS.2015.1  Fastställande av dagordning  

 

   

2  Nya Motioner 

 

 

3  KS.2015.5  Interpellationer  

 

   

4  KS.2015.6  Frågor  

 

   

5  KS.2015.3  Valärenden  

 

   

6 KS.2015.191  Information från revisionen  

 

   

7  KS.2015.233  Tilläggsanslag för 

Microsoftlicenser  

 

   

8  KS.2015.40  Bolagsstruktur för Gislaved Energi 

AB - fusion mellan Gislaved 

Energiring AB och Gislaved Energi 

Vindkraft AB 

 

   

9 KS.2014.230  Täckande av 

kontrollbalansräkning för 

Stiftelsen Gisleparken  

 

 

10 KS.2015.80  Revidering av strategiskt 

styrdokument inför mål och 

budget 2016-2020  

 

   

11  KS.2015.230  Taxor 2016, fritidsnämnden  

 

   

12  KS.2015.228  Taxa för vatten och avlopp 2016  

 

   

13  KS.2015.227  Taxa för renhållning 2016  

 

   



14 KS.2015.240  Taxesammanställning 2016  

 

 

15  KS.2015.80  Utblick 2017 - 2020 för kommunen 

som helhet 

 

   

16  KS.2015.1  Meddelanden  

 

   

 

  



 

 

 

Gislaved den  

 

 

 

 

Niclas Palmgren 

Ordförande        

     

        Eva Gardelin-Larsson 

Kommunfullmäktiges sekreterare 

 

 

 

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 

tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved. 



Reftele 2015-10-19

 Till Gislaveds Kommunfullmäktige

Med anledning av förändrade arbetsuppgifter i mitt civila yrke önskar jag bli entledigad från mina 
politiskt valda uppdrag för de kommande verksamhetsåren 2016-2018 i mandatperioden:

-  ordförande för Gislaveds Kommunrevision
-   revisor i Stiftelsen Torghuset
- revisor i Stiftelsen Isabergstoppen
- Revisor i Reftele Föreningsgård
- Revisor i Vallerstad gård
- Revisor i Ernst Karlssons företagsfond 

Jag menar fullfölja alla mina uppdrag för verksamhetsåret 2015.

Med vänlig hälsning

Barbro Liljedahl
Centerpartiet



GISLAVEDS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
  3 
Kommunfullmäktiges presidium Sammanträdesdatum  
 2015-11-09  

     

 

Justerares underskrift  Utdragsbestyrkande 

 § 9 
 
 Val av kommunrevisor 
  
 Ärendebeskrivning 
 Barbro Liljedahl (C) har begärt entledigande från uppdraget som kommunrevisor och 

ordförande för revisorsgruppen i Gislaveds kommun från och med verksamhetsåret 
2016. Barbro Liljedahl önskar därmed slutföra sitt uppdrag avseende granskningen av 
verksamhetsåret 2015. 

 
 Centerpartiet i Gislaved har nominerat Björn Martinsson (C) som ny revisor och 

ordförande i revisorsgruppen för Gislaveds kommun.  
 
 En avstämning har gjorts med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om det är 

möjligt att som vid ny mandatperiod sammanträda med två revisorsgrupper, en för 
verksamhetsåret 2015 och en för verksamhetsåret 2016 fram tills att granskningen av 
2015 är slutförd och en revisionsberättelse är avlämnad. Enligt SKL står det fullmäk-
tige fritt att bestämma formerna för detta. 

 
 
 Kommunfullmäktiges presidium förslag till kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige beslutar  
 
 att inleda verksamhetsåret 2016 med dubbla revisorsgrupper då Barbro Liljedahl 

 (C) önskar fullfölja sina uppdrag för verksamhetsåret 2015, 
 
 att godkänna Barbro Liljedahls (C) begäran om entledigande från uppdraget som    

 kommunrevisor och ordförande för revisorsgruppen från och med  
         verksamhetsåret 2016, 

 
 att utse Björn Martinsson (C), Vä Norra Gärdet, 330 21 Reftele, som           

 kommunrevisor och ordförande i revisorsgruppen från och med  
         verksamhetsåret 2016 till och med verksamhetsåret 2018  
        (2016-01-01 – 2018-12-31), samt 

 
 att det fasta ordförandearvodet ska delas lika mellan Barbro Liljedahl (C) och 

 Björn Martinsson (C) till och med 2016-04-30. Sammanträdesarvode utgår   
 enligt gällande bestämmelser för den tid som respektive revisor tjänstgör vid 
 ett sammanträde med revisorerna. 

 
 
 
 



CENTERPARTIET

Gislaved 20151109

Till valberedningen

1 Gislaveds kommun

Nominering till ny ordförande i revisionen

Vi vill som till ordförande i revisionen efter Barbro Liljedahl avsägelse

nominera Björn Martinsson

Ordförande för revisionen

Revisor i stiftelsen Torghuset

Revisor i stiftelsen Isabergstoppen

Revisor i Reftele Föreningsgård

Revisor i Vallerstad gård

Revisor i Ernst Karlssons företagsfond

För Centerpartiets fullmäktigegrupp

döCarina Johansson

Grupp ledare



Reftele 2015-10-19

 Till Gislaveds Kommunfullmäktige

Med anledning av förändrade arbetsuppgifter i mitt civila yrke önskar jag bli entledigad från mina 
politiskt valda uppdrag för de kommande verksamhetsåren 2016-2018 i mandatperioden:

-  ordförande för Gislaveds Kommunrevision
-   revisor i Stiftelsen Torghuset
- revisor i Stiftelsen Isabergstoppen
- Revisor i Reftele Föreningsgård
- Revisor i Vallerstad gård
- Revisor i Ernst Karlssons företagsfond 

Jag menar fullfölja alla mina uppdrag för verksamhetsåret 2015.

Med vänlig hälsning

Barbro Liljedahl
Centerpartiet
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Justerares underskrift  Utdragsbestyrkande 

 § 10 
 
 Val av revisor i föreningar m.fl. 
 
 Ärendebeskrivning 
 Barbro Liljedahl (C) har begärt entledigande från uppdraget som revisor i Stiftelsen 

Torghuset, Stiftelsen Isabergstoppen, Reftele Föreningsgård och Vallerstad gård från 
och med verksamhetsåret 2016. 

 
 Centerpartiet i Gislaved har nominerat Björn Martinsson (C) som ny revisor i      

Stiftelsen Torghuset, Stiftelsen Isabergstoppen, Reftele Föreningsgård och Vallerstad 
gård. 

 
 
 Kommunfullmäktiges presidium förslag till kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 
 att godkänna Barbro Liljedahls (C) begäran om entledigande från uppdraget som 

 revisor i Stiftelsen Torghuset, Stiftelsen Isabergstoppen, Reftele Föreningsgård 
 och Vallerstad Gård från och med verksamhetsåret 2016, samt 

 
 att utse Björn Martinsson (C), Vä Norra Gärdet, 330 21 Reftele, som revisor för 

 Stiftelsen Torghuset, Stiftelsen Isabergstoppen, Reftele Föreningsgård och      
 Vallerstad Gård från och med verksamhetsåret 2016 till och med  
         verksamhetsåret 2018. 



Styrelsen AB Gislavedshus Sida 1 av 1

Styrelsen AB Gislavedshus
Björn Martinsson [vanorragardet@gmail.com]
Skickat: den 19 oktober 2015 18:38
Till: Kommunen
Kopia: vanorragardet@gmail.com

Till kommunfullmäktige

Undertecknad, Björn Martinsson, 471031-2499, önskar bli entledigad från mitt uppdrag som styrelseledamot

AB Gislavedshus från 20151231.

Reftele 20151019

Med vänlig hälsning
Björn Martinsson
Vä Norra Gärdet
33021 Reftele

https://mail.gislaved.se/owa/?ae=rltem&t=IPM.Note&id=RgAAAACFKipgQTxZRYb... 2015-10-20



CENTERPARTIET

Gislaved 20151109

Till valberedningen

1 Gislaveds kommun

Nominering till ny styrelseledamot i Gislavedshus

Vi vill som styrelseledamot i Gislavedshus efter Björn Martinsson avsägelse

nominera Lars-Ove Bengtsson

För Centerpartiets fullmäktigegrupp

Carina Johansson

Grupp ledare
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §375 Dnr: KS.2015.233

Begäran om tilläggsanslag för Microsoftlicenser

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun bygger mycket av sin IT-infrastruktur på programvaror från
Microsoft. Det gäller till exempel grupprogramvaran Office 2010, Exchange
2010 för e-post och kalenderfunktion, SQL-server som central databasserver
och Microsofts serveroperativsystem för inloggning och drift av verksamhets-
systemen. Som licensmodell har IT-enheten valt Microsoft Select som innebär
att kommunen köper de programvaror och licenser som faktiskt används.
Bedömningen är att det varit den mest fördelaktiga licensmodellen för att
täcka behoven.

Under våren 2015 har ATEA Sverige AB, som är kommunens licenspartner, på
uppdrag av Microsoft genomfört en licensinventering avseende Microsoft-
licenser på Gislaveds kommun, en s.k. SAM Baseline. Detta gör Microsoft
regelbundet på alla kommuner och större företag i Sverige med hjälp av sina
partners eller en revisionsfirma. Dock var det många år sedan de senast gjorde
det hos oss i Gislaved. Samtliga klienter och servrar på såväl Admin som
Skolnät har inventerats. Resultatet av denna inventering har sammanställts och
jämförts med vårt faktiska licensinnehav. Detta har sedan mynnat ut i en
rapport som visar att vi behöver komplettera vårt licensinnehav för att
harmoniera med dagens användning.

Orsaken till att denna differens uppstått är framförallt den ökade användningen
av mobila enheter såsom iPad och smartphones. Dessa kräver licenser för att
kunna koppla upp sig till nätet och använda resurser såsom e-post m.m. Vi kan
konstatera att inköpet av licenser inte skett i samma takt som antalet enheter
ökat i antal vilket resulterat i ett gap.

Inventeringen har inneburit att vi fått en bekräftelse på att vi trots gapet har
bra koll på våra licenser men för att undvika denna situation kommande år har
vi tillsammans med vår licenspartner Atea kommit fram till att vi ska
genomföra en liknande licensinventering regelbundet. Med det nu framtagna
underlaget blir det också enklare att genomföra nästa inventering och det
kommer också att innebära att vi kan kvalitetssäkra kommunens
licenshantering avseende Microsoftlicenser.

Investeringen uppgår till 330 tkr. Denna typ av licenser har normalt en teknisk
livslängd på minst 5 år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2015
Kommunstyrelsen den 21 oktober 2015, § 352

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att för år 2015 bevilja tilläggsanslag med 330 tkr avseende investering i IT-
licenser, samt
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 375 (forts.)

att investeringen finansieras inom kommunens rörelsekapital.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



PM: Förslag till ny koncernstruktur – Gislaved Energi AB

Nuläge Mellanorganisation 1 juli 2016

Gislaveds kommun

Gislaved Energi AB
(100%)

Gislaved Energiring AB
(100%)

Klämman Vind AB (15%)

Gislaveds kommun

NYAB (100%)
(Gislaved Energi Koncern

AB)

Gislaved Energi AB
(100%) namnbyte till

Gislaved Energi Elnät AB

Gislaved Energiring AB
(100%) namnbyte till
Gislaved Energi AB

Klämman Vind AB (15%)

Gislaveds kommun

Gislaved Energi AB
(100%)

Gislaved Energiring AB
(100%)

Gislaved Energi Vindkraft
AB (100%)

Klämman Vind AB (15%)
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §42 Dnr: KS.2015.40

Utredningsuppdrag om bolagsstruktur, ägardirektiv m.m. för
Gislaved Energi AB

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2011 i samband med beslut om
avsteg från ägardirektivet för investeringar i vindkraft att uppdra till
kommunstyrelsen att i samband med översyn av ägardirektiv m.m. för de
kommunala företagen utreda och överväga ändamål och konstruktion av
bolagsbildningen inom energikoncernen Gislaved Energi AB.

Översyn av ägardirektiv för kommunens samtliga övriga tre aktiebolag har
inletts och kommer att pågå under 2015. De nyvalda styrelserna ska efter
bolagsstämmorna i april ges möjlighet att delta i processen.

Det i kommunfullmäktiges beslut beskrivna utredningsuppdraget beträffande
ändamål och konstruktion av bolagsbildningen i Gislaved Energi AB är således
aktuellt att genomföra. Denna del utgör huvuduppdraget (etapp 1). I denna ska
effekter av en eventuell förändring belysas i alla erforderliga aspekter som
organisation, ekonomi, skatter, administrativa frågor etc.

Övriga kommunala aktiebolag har fått kommunfullmäktigebeslut om reviderade
bolagsordningar med anledning av ändringarna i LOU och i kommunallagen
(kommunstyrelsens kontrollfunktion) samtidigt som kommunstyrelsens
reglemente har reviderats. Mot bakgrund av att ovanstående
utredningsuppdrag för Gislaved Energi AB finns, har motsvarande förändringar
i bolagshandlingarna inte gjorts för energikoncernens bolag. Detta ingår därför
i uppdraget som en andra (parallell) etapp i uppdraget.

En tredje del i uppdraget är att ta fram ägardirektiv för Gislaveds Energi AB
enligt den struktur som blir resultatet efter etapp 1 och 2.

Kommunstyrelsekontoret har upphandlat utomstående rådgivare (Public
Partner AB) som stöd för arbetet. En rapport har lämnats i december 2014.
Med denna som grund har rådgivarna hållit en workshop den 12 januari 2015
med kommunstyrelsens presidium, presidiet i styrelsen för Gislaved Energi AB
inkl. inkommande ordförande, VD för Gislaveds Energi samt kommundirektör
och ekonomichef. Frågor om bl. a. affärslogik, samhällsnytta, skattefrågor,
ägarstyrning m.m. har behandlats.

Med rådgivningsrapporten och resultatet från workshopen har en tidsplan för
det fortsatta arbetet tagits fram. Målet är att kommunfullmäktige i augusti 2015
ska kunna fatta beslut om bolagets framtida organisation inklusive anpassade
bolagshandlingar och ägardirektiv.

Ett uppdrag till kommunstyrelsen att i samarbete med GEABs styrelse/VD ta
fram förslag på ny bolagsstruktur samt bolagshandlingar och ägardirektiv
behöver därför ges av kommunfullmäktige för att fortsätta arbetet enligt
redovisade inriktning och process.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf § 42 (forts.)

Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 4 februari 2015 informerats om
hur arbetet lagts upp och bedrivits. Även information om fortsatt handläggning
lämnades. Kommunstyrelsen har den 11 mars 2015 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen och styrelse och VD i AB
Gislaveds Energi framkomma med förslag till reviderad bolagsstruktur för
Gislaved Energi AB enligt redovisad inriktning och process samt att uppdra till
kommunstyrelsen att se till att erforderliga bolagshandlingar samt ägardirektiv
för det förslag till bolagsstruktur för Gislaved Energi AB som utarbetas läggs
fram till kommunfullmäktige för beslut senast vid sammanträdet i augusti 2015.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 oktober 2011, § 133
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 februari 2015, § 22
Slutrapport december 2014, rev. februari 2015 (inklusive material från
workshop den 12 januari 2015); Public Partner
Kommunstyrelsen den 11 mars 2015, § 94

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

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med styrelse och VD i
Gislaved Energi AB framkomma med förslag till reviderad bolagsstruktur
för Gislaved Energi AB enligt redovisad inriktning och process, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att se till att erforderliga bolagshandlingar
samt ägardirektiv för det förslag till bolagsstruktur för Gislaved Energi
AB som utarbetas läggs fram till kommunfullmäktige för beslut senast vid
sammanträdet i augusti 2015.

Expedieras till:
Gislaveds Energi AB
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §384 Dnr: KS.2015.40

Bolagsstruktur, ägardirektiv m.m. för Gislaved Energi AB

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2015

att uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med styrelse och VD i
Gislaved Energi AB framkomma med förslag till reviderad bolagsstruktur
för Gislaved Energi AB enligt redovisad inriktning och process, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att se till att erforderliga bolagshandlingar
samt ägardirektiv för det förslag till bolagsstruktur för Gislaved Energi
AB som utarbetas läggs fram till kommunfullmäktige för beslut senast vid
sammanträdet i augusti 2015.

Processen har pågått aktivt under våren med kommunstyrelsens presidium och
presidiet i GEAB:s styrelse som styrgrupp. Som arbetsgrupp till styrgruppen
finns VD Joacim Cederwall, ekonomichef Stefan Tengberg och
kommundirektör/numera seniora rådgivaren Karin Gustafsson. Konsultstöd i
arbetet har till och med april hämtats från Public Partner AB enligt tidigare
upphandling. Därefter har olika frågor hanterats med PwC (berörda revisorer,
skattejurist samt ägarstyrningsrådgivarna).

Tidsplanen har förskjutits i förhållande till kommunfullmäktiges beslut den 26
mars 2015. Skälet är att revideringen av företagspolicyn har inväntats och
skulle göras klar. Denna antogs av kommunfullmäktige i september 2015 och
har därefter fastställts som ägardirektiv för bolagen av extra bolagsstämma den
29 oktober 2015.

Nya målpunkter för tidsplanen är att en ny koncernstruktur ska gälla från den
1 juli 2016. Kommunfullmäktige behöver då ta beslut i mars eller april 2016
och med därpå följande bolagsstämmor för att effektuera förändringen.

Vissa delbeslut erfordras under processens gång. I det arbetsmaterial till
ändrad koncernstruktur, som styrgruppen godkänt som inriktning, ingår att
Gislaved Energi Vindkraft AB ska tas bort ur organisationen. Detta bolag är en
dotterdotter, vars uppgift för närvarande är att äga aktierna i Klämman Vind
AB. Genom att ta bort bolaget ökar transparensen i energikoncernen, vilket
var ett av skälen till en ändring av organisationsstrukturen. Av praktiska skäl är
det lämpligt att detta bolag fusioneras med Gislaved Energiring AB före
förändringen av uppgifter mellan koncernens moderbolag och dotterbolag.
Aktieägaravtalet i Klämman Vind AB ska beaktas inför fusionen. Bl.a. finns en
hembudsklausul. En fusionsprocess kan ta upp till sex månader, varför det är
betydelsefullt att få igång processen snarast. Av detta skäl föreslås att beslut
om fusionen tas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 oktober 2011, § 133
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 februari 2015, § 22
Slutrapport december 2014, rev. februari 2015 (inklusive material från
workshop den 12 januari 2015); Public Partner
Kommunstyrelsen den 11 mars 2015, § 94
Kommunfullmäktige den 26 mars 2015, § 42
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 384 (forts.)

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2015, § 147
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2015
Ny koncernstruktur Gislaved Energi AB, skiss oktober 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att tidsplanen för arbetet med reviderad bolagsstruktur för
Gislaved Energi AB ska inriktas på att en ny bolagsstruktur kan gälla från
den 1 juli 2016,

att en fusion mellan Gislaved Energiring AB och Gislaved Energi Vindkraft
AB genomförs som ett delmoment i den förändrade bolagsstrukturen
med syfte att underlätta processen,

att Gislaveds Energiring AB utgör det övertagande bolaget i fusionen,

att uppdra till styrelsen i de båda bolagen att upprätta en fusionsplan samt i
övrigt fattaerforderliga beslut med anledning av fusionen, samt

att uppdra till kommunstyrelsen respektive styrelsen i Gislaved Energi AB
samt styrelserna i de berörda bolagen att besluta i övriga frågor som kan
behövas med anledning av fusionen.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Stiftelsen Gisleparken
Org nr 828500-3623 1(2)

Kontrollbalansräkning per 2015 07 31

Kontroll
Balansräkning Just. Not balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstilgångar
Imateriella anläggningstillgångar 0

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringskostnad på annans fastighet 45 120 1 45 120
Inventarier, verktyg och installationer 1 523 472 476 528 1 2 000 000

1 568 592

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar 0 0

Summa anläggningstillgångar 1 568 592 2 045 120

Omsättningstilgångar
Varulager 230876 -30876 2 200000

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 23402 23402
Skattefordran 102 342 102 342
Övriga kortfristiga fordringar 11 331 11 331
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 181 225 -41 225 3 140 000

Kassaochbank 91256 91256
Summa omsättningstillgångar 640 432 568 331
Summa tillgångar 2 209 024 2 613 451

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital 5
Grundfond 1708000 1708000
Balanserat resultat -1 708 542 -1 708 542
Periodens resultat -3 285 886 -3 285 886
Justering av eget kapital

__________

504 427 1,2,3,4 504 427
-3 286 428 -2 782 001

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 980 980
Checkräkningskredit 4 881 105 4 881 105
Övriga kortfristiga skulder 96 116 96 116
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 517 251 100 000 4 417 251
Summa skulder 5 495 452 5 395 452
Summa eget kapital 2 209 024 2 613 451



Stiftelsen Gisleparken
Org nr 82850D-3 623

Kontrollbalansräkning per 2015 07 31

Not 1 Materiella anläggningstillgångar
En inventering och bedömning av värdet på Stiftelsen Gisleparkens materiella
anläggningstillgångar har gjorts. Värdet har bedömts uppgå till minst 2.000kkr.
Bokfört värde per 2015-07-31 uppgår till 1.569kkr. Justering av värdet i
kontrollbalansräkningen har skett till bedömt värde.

2(2)

Not 2 Varulager
Stiftelsen Gisleparkens varulager har ej inventerats per 2015-07-31. Värdet har bedömts
uppgå till ca 200kkr.

Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupmna intäkter
Periodisering av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter bedöms hög. Beloppet avser
främst förutbetalda hyror l2Okkr och arbetsmarknadsbidrag 20kkr. Justering har skett
till detta belopp.

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Periodiseringar bedöms vara ca lOOkkr för högt redovisade avseende främst semesterlöner
och därpå belöpande sociala avgifter. Justering har skett med detta belopp.

Not 5 Eget kapital
Enligt kontrollbalansräkningen är det egna kapitalet för Stiftelsen Gisleparken negativt
per 2015-07-31 och uppgår till -2.782kkr.

fssoE

2h hi
Ros-Marie Moden

lrene Fröne

Tom Ho kala

Ulrika jdetoft

Gislaved



Stiftelsen Gisleparken 
 

 
Bakgrund 
Stiftelsen Gisleparken bildades den 6 okt 1997. 
 
Stiftelsens ändamål är att inom Gislaved kommun uppföra och driva 
parkanläggningen Gisleparken samt att bedriva nöjes- konferens-, restaurang-, 
kultur- och fritidsverksamhet till gagn för Gislaveds kommuns invånare och 
besökande samt att upplåta lokaler för sådan verksamhet. 
 
Stiftelsens styrelse utses dels av kommunfullmäktige i Gislaved kommun och dels av 
Folkets Hus u p a. Dessa båda juridiska personer kan betecknas som stiftare. 
 
Stiftelsen har under ett antal år brottats med ekonomiska problem varför frågan om 
stiftelsens framtid har aktualiserats. 
 
Stiftelsen har under många år redovisat ekonomiskt underskott och Gislaveds 
kommun har i egenskap av stiftare tillskjutit kapital för att täcka dessa förluster. 
 
Stiftelsen har upprättat kontrollbalansräkning per 31 juli 2015. 
 
Stiftelsen har under 2014 anmälts till Konkurrensverket för delar av sin verksamhet. 
Besked har ännu inte lämnats om Konkurrensverkets inställning. 
 
 
Förslag avseende stiftelsens framtid 
 

Stiftelsen försätts i likvidation/konkurs 
En stiftelse kan försättas i likvidation om stiftelsens tillgångar understiger 
summan av stiftelsens skulder. Stiftelsens tillgångar överstiger troligen 
inte stiftelsens skulder varför detta skulle vara möjligt i dagsläget. 
Styrelsen ska då ansöka hos tingsrätten om att försätta stiftelsen i 
likvidation. Detta är en ganska omfattande och kostsam process som också 
förmodligen kommer att röna en mängd negativ publicitet för såväl 
stiftelsen som stiftarna. Någon extern part kan försätta stiftelsen i konkurs 
på grund av obetalda fakturor eller dylikt. 

 
Stiftelsen fortsätter sin verksamhet i nuvarande omfattning 

Ska stiftelsen fortsätta sin verksamhet fullt ut i enlighet med stiftelsens 
stadgar krävs att ett stort kapital tillförs stiftelsen. Vidare tillkommer 
aspekten med anmälan till Konkurrensverket vilket gör att detta alternativ  
är tveksamt i dagsläget. 

 
Stiftelsen upplöses genom permutation  
 Kammarkollegiet har möjlighet att efter en ansökan från stiftelsens 
 styrelse ändra stiftelsens stadgar när förhållanden ändrats eller 
 föreskrifter har blivit uppenbart onyttiga. Eftersom stiftelsens skulder 



 förmodligen överstiger stiftelsens tillgångar är detta inte en möjlig 
 väg i dagsläget. 
 Även om stiftelsens ekonomi ställs i balans kommer Kammarkollegiet 
 knappast bevilja en permutation med ändring av stiftelsens ändamål  då 
 det krävs mycket starka motiv. Handläggningen av en 
 permutationsansökan är dessutom en process som ofta tar flera år från 
 det att ansökan lämnats in till Kammarkollegiet. 
 
Fortsätta delar av verksamheten i stiftelsen 
 Den verksamhet som i dagsläget bedrivs i stiftelsen skulle delvis kunna 
 bedrivas i ett aktiebolag och endast en mindre del finnas kvar i stiftelsen.  
 För att stiftelsen ska kunna uppfylla sitt ändamål skulle exempelvis 
 bowlingverksamheten, som är en lönsam verksamhet, kunna bedrivas i 
 stiftelsen och all övrig verksamhet i bolagsform. På detta sätt skulle 
 stiftelsen kunna leva kvar med nuvarande stadgar och kunna uppfylla 
 sitt ändamål medan den övriga verksamheten bedrivs i ett aktiebolag på 
 kommersiella grunder. 
 
Slutsats 
Utifrån de givna förutsättningar förordar jag det sistnämnda förslaget där en 
mindre del av verksamheten bedrivs i stiftelsen och att övrig verksamhet bedrivs i 
aktiebolagsform.  
 
 
3 november 2015 
 
Christina Backman 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-07

Resultat -1 924 +677 +1 569 -1 259 -192 -8
Eget kapital -788 -110 +1 458 +200 +8 0 -2 782

Kommunalt
stöd (ingår i
ovanstående)

1 000 1 500 3 500 1 000 2 100 3 118

Ks §376 Dnr: KS.2014.230

Täckande av kontrollbalansräkning för Stiftelsen Gisleparken

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Gisleparken har i protokoll nr 8 i september 2015 § 2 hanterat
frågan om stiftelsens ekonomiska situation och den kontrollbalansräkning som
är gjord. I protokollet står följande:
”Kontrollbalansräkningen utvisar ett negativt eget kapital om sammanlagt -2 782
tkr. Detta innebär att skulderna överstiger tillgångarna med samma belopp. Det
egna kapitalet måste snarast återställas. Styrelsen beslöt därför att överlämna
kontrollbalansräkningen till stiftarna för omgående besked om hur bristen i det egna
kapitalet ska täckas”.

Enligt kontrollbalansräkning per 2015-07-31 var det egna kapitalet negativt, -
2 782 tkr, se bilagda kontrollbalansräkning.

Att kontrollbalansräkningen visar ett negativt eget kapital beror framförallt på
effekter av ombyggnationen av Glashuset men även som en följd av alltför hög
kostnadsnivå i förhållande till intäkter. Det är av största vikt att en översyn
görs av Stiftelsen Gisleparken för att den ekonomiska situationen förbättras
och att negativa resultat ej uppstår.

Den ekonomiska bilden för Stiftelsen Gisleparken har succesivt försämrats.
Efter det att stiftelsens lokaler (Gisleparken) såldes till Gislaveds kommun
redovisades ett eget kapital på +1 458 tkr per 2011-12-31.
Det egna kapitalet var 2014-12-31 0 efter att Gislaveds kommun tillskjutit
3 118 tkr. Den negativa utvecklingen har fortsatt även under 2015 och det
egna kapitalet är -2 782 tkr per 2015-07-31.

Sammanställning

Stiftelsen Gisleparken har per 2015-07-31 ett negativt kapital på – 2 782 tkr
bl. a. som följd av att stiftelsens verksamhet har varit begränsad under 2013-
2015 p.g.a. ombyggnationen av Glashuset.

För att återställa det negativa kapitalet måste stiftarna och därmed Gislaveds
kommun tillföra ett kapitaltillskott med 2 782 tkr. Även om det negativa egna
kapitalet återställs är det nödvändigt med ytterligare tillskott för att klara
Stiftelsen Gisleparkens löpande verksamhet i avvaktan på en översyn av
verksamheten. I kulturnämndens budget för 2015 finns 1,0 mnkr avseende
bidrag till Stiftelsen Gisleparken och dessa medel får vara den del som kan
disponeras för detta ändamål under 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 oktober 2015 och beslutade att
återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för fortsatt beredning.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 376 (forts.)

En extern konsult har på uppdrag av stiftelsen tittat på alternativen för
stiftelsen Gisleparkens framtida verksamhet och presenterat detta i ett PM
daterat den 3 november 2015. Staffan Sjöblom redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Kontrollbalansräkning per den 31 juli 2015, Gisleparken
Tjänsteskrivelse Stiftelsen Gisleparken underskottstäckning 2015
Protokoll Stiftelsen Gisleparken daterat den 11 juni 2015
Kommunstyrelsen den 21 oktober 2015, § 360
PM, daterat den 3 november 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att för 2015 utbetala ett kapitaltillskott till Stiftelsen Gisleparken med 2 800
tkr,

att kostnaden belastar kommunstyrelsens verksamhet, 3610 föreningsbidrag,
och täcks inom kommunens resultat för 2015, samt

att kulturnämndens anslag avseende Stiftelsen Gisleparken, 1,0 mnkr, kan
disponeras under 2015 för eventuellt behov av ekonomiskt stöd till
verksamheten.

Jäv
Staffan Sjöblom (M) och Marie-Louise Dinäss (S) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



PROTOKOLL NR 8 sep 2015 kontrollbalansräkning

Sammanträde med Stiftelsen Gisleparken
Tid: Tors 11juni 2015 kl 16:00
Plats: Gisleparken

Närvarande: Staffan Sjöblom, Ingrid Josefsson, Marie-Louise Denetz, Lars Villefrance
Damgaard, Irene Fröne Ulrika Jidetoft, Rose-Marie Modén, Tom Honkala

Ordförande för mötet: Staffan Sjöblom. Sekreterare: Lars Villefrance-Damgaard.

§ 1 Öppnande

Fastställande av dagordning: Dagordningen godkändes.

§ 2 Mötets enda ärende - Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning per 2015-07-31(se bilaga) presenterades. Kontrollbalansräkningen
utvisar ett negativt eget kapital om sammanlagt -2.782 Mkr. Detta innebär att skulderna
överstiger tillgångarna med samma belopp. Det egna kapitalet måste snarast återställas.
Styrelsen beslöt därför att överlämna kontrollbalansräkningen till stiftarna för omgående
besked om hur bristen i det egna kapitalet ska täckas.

Irene Fröne

Rose-Marie Modén

Tom Honkala

Marie-Louise Denetz

Ulrika Jidetoft
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §373 Dnr: KS.2015.80

Revidering av Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-
2020

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 22 juni 2015 ” Strategiskt styrdokument
inför mål och budget 2017-2020”. Efter detta beslut har det skett
förändringar som föranlett en revidering av detta beslut.

De förändringar som inträffat är ett ökat invånarantal vilket innebär
ökade skatteintäkter. Ökade skatteintäkter som fördelas utifrån
demografiska förändringar men även andra förändringar är möjliga att
genomföra med denna ökade skatteintäkt.

Ytterligare förändringar som beaktas i detta reviderade styrdokument är
effekter avseende den av regeringen presenterade höstpropositionen
men även effekter som är antagna av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen ingår i revideringen.

Det noteras att samtliga nämnder beslutat om respektive budget för
2016.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 22 juni 2015, § 94
Mål och budget 2016: Nämndernas beslutade budget 2016
Strategiskt styrdokument revidering KS 4 november
Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2015

Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 11.00-11.40.

Yrkande
Carina Johansson (C): Att följande förändringar görs i det strategiska
styrdokumentet:
1. Sänkning av kommunstyrelsens (inkl överförmyndarnämnd) driftbudgetram

med -1,0 mnkr
2. Sänkning av räddningsnämndens driftbudgetram med -1,0 mnkr
3. Sänkning av tekniska nämndens driftbudgetram med -0,5 mnkr
4. Sänkning av bygg-och miljö nämndens driftbudgetram med -0,5 mnkr
5. Sänkning av kulturnämndens driftbudgetram med -0,6 mnkr
6. Utökning av fastighetsnämndens driftbudgetram med 0,2 mnkr
7. Utökning av socialnämndens driftbudgetram med 4,5 mnkr
8. Utökning av fritidsnämndens driftbudgetram med 2,5 mnkr
9. Utökning av barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram med 4,0 mnkr
10. Utökning av barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram med 6,8 mnkr

avseende demografijustering
11. Utökning av barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram med 0,425

mnkr avseende livsmedelinköp
12. Utökning av socialnämndens driftbudgetram med 0,425 mnkr avseende

livsmedelsinköp

Carina Johansson (C): Att kommunalskatten höjs med 30 öre till 22:43 kr.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 373 (forts.)

Lennart Kastberg (KD): Att kommunalskatten höjs med 50 öre under 2016-
2017.

Agneta Karlsson (M) med instämmande av Marie-Louise Dinäss (S) och Peter
Bruhn (MP): Bifall till majoritetens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande gällande
förändringar i det strategiska styrdokumentet och majoritetens liggande förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för majoritetens förslag
Nej-röst för Carina Johanssons (C) yrkande

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för majoritetens förslag, 4 nej-röster för Carina Johanssons
(C) yrkande och 1 röst som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt
majoritetens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons yrkande att
kommunalskatten höjs med 30 öre till 22:43 kr, Lennart Kastbergs (KD)
yrkande att kommunalskatten höjs med 50 öre under 2016-2017 och
majoritetens förslag att skattesatsen för 2016 ska fastställas till 22:13 kr och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att majoritetens förslag är
huvudförslag. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
1. Lennart Kastbergs (KD) yrkande och Carina Johanssons (C) yrkande ställs
mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.
2. Majoritetens förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till
motförslag.
Ja-röst för majoritetens förslag.
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag.

Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande att
kommunalskatten höjs med 30 öre till 22:43 kr och Lennart Kastbergs (KD)
yrkande att kommunalskatten höjs med 50 öre under 2016-2017 och finner att
kommunstyrelsen utser Carina Johanssons (C) yrkande till motförslag.

Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för majoritetens förslag, 3 nej-röster för Carina Johanssons
(C) yrkande och 1 röst som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt
majoritetens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget i övrigt och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 373 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta revidering av ”Strategiskt styrdokument inför mål och
budget 2016-2020,

att skattesatsen för 2016 ska fastställas till 22:13 kr,

att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka
kommunens låneskuld med upp till 25 mnkr utöver den tillåtna
utökningen enligt budget 2015, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om nämndernas igångsättning av
investeringsobjekt som sträcker sig under flera år än 2016.

Protokollsanteckning
Bo Östvall (SD) deltar inte i beslutet gällande revidering av ”Strategiskt
styrdokument inför mål och budget 2016-2020 utan återkommer vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november 2015.

Reservationer
Carina Johansson (C), Håkan Josefsson (C) och Leif Andersson (-) reserverar
sig gällande första och andra att-satsen till förmån för Carina Johanssons (C)
yrkanden.

Lennart Kastberg (KD) reserverar sig gällande första och andra att-satsen till
förmån för sitt egna yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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1. Justering av strategiskt styrdokument budget 2016 
Kommunfullmäktige antog 2015-06-22 § 94 ” Strategiskt styrdokument inför mål och budget 
2017-2020”. Efter detta beslut har det skett förändringar som föranlett en förändring av detta 
beslut och dessa förändringar framgår av detta reviderade strategiska styrdokument. 
 

Ökade skatteintäkter 
Som följd av fler invånare än vad som beräknades då kommunfullmäktige antog ” Strategiskt 
styrdokument inför mål och budget 2017-2020” har skatteintäkterna ökat. Den ökade 
skatteintäkten fördelas enligt följande: 

• Utöka kommunstyrelsens (inkl överförmyndarnämnd) driftbudgetram med 1,0 mnkr  
• Utöka socialnämndens driftbudgetram med 2,0 mnkr 
• Utöka fritidsnämndens driftbudgetram med 1,0 mnkr 
• Utöka barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram med 1,0 mnkr 
• Utöka barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram med 6,8 mnkr avseende 

demografijustering 
• Anslag till struktursatsningar inom personalområdet höjs med 1,0 mnkr till totalt 2,0 mnkr 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige har beslutat om ramjusteringar efter att ”Strategiskt styrdokument inför 
mål och budget 2017-2020” antogs 2015-06-22 § 94. Dessa beslut har inneburit följande 
ramjusteringar: 

• KS § 263 2015-08-26. Höjd driftbudgetram till socialnämnden med 300 tkr avseende 
”kommunalt möbellager hos AMO i Anderstorp” 

• KS § 297 2015-09-22. Höjd driftbudgetram till socialnämnden med 180 tkr avseende 
FoUrum. 

• KF § 121 2015-09-21. Höjd driftbudgetram till kulturnämnden med 150 tkr avseende hyra 
danslokaler. 

• KF § 51 2015-04-29. Höjd driftbudgetram till kommunstyrelsen med 300 tkr avseende 
subventionerade resor. 

Höstpropositionen 
2016-09-21 presenterade regeringen 2016 års höstproposition.  
Nedan sammanfattas några av de större satsningarna: 

• Från höstterminen 2016 avsätts 1,5 miljard i ett riktat statsbidrag för höjda lärarlöner och 3 
miljarder årligen från 2017. 

• 2 miljarder avsätts för ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen årligen 2016–2018. 

• Det generella statsbidraget minskar med 850 miljoner för förändring i utjämningssystemet. 

• Höjt tak för högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen föreslås införas 1 juli 2016 och finansieras 
genom en minskning av det generella statsbidraget med 74 miljoner 2016 och 148 miljoner 2017. 

• Barndelen i riksnormen föreslås öka med 181 miljoner från 2016 och fritidspengen avskaffas. 

• Höjd schablonersättning för nyanlända föreslås samtidigt som den prestationsbaserade 
ersättningen avskaffas och höjd ersättning för asylsökande barns skolgång med 50 procent. 
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• Socialtjänsten får ett riktat statsbidrag om 250 miljoner årligen för förstärkning i barnärenden. 

• För fritidshemmen införs ett riktat statsbidrag om 250 miljoner 2016 och 500 miljoner 2017–
2019. 

• Rätt till Komvux införs och ett riktat statsbidrag införs från 2017 om 537 miljoner. 

• Förbättrad utemiljö föreslås som ett engångsbidrag om 500 miljoner år 2016. 

• En kommunbonus om 1,9 miljarder införs som stöd till ökat bostadsbyggande. 

• Regeringen verkställer från år 2016 sparbetinget på gymnasieskolan och 470 miljoner dras från det 
generella statsbidraget. 

Årets höstproposition innebar en förstärkt statlig styrning med framförallt riktade statsbidrag 
vilka inte ekonomiskt ingår i kommunens budgeten men som kommer att vara ett redskap 
för att uppnå målen. 
 
Vissa av satsningarna ingår i skatteutjämningssystemet och fördelas till berörd nämnd enligt 
följande: 
 
Socialnämnd 
 I höstpropositionen anslås 181 mnkr för ” Höjning av barndelen i riksnormen”. För 

Gislaveds kommun och Socialnämnden innebär detta en ramhöjning för 2016 med 520 tkr. 
 I höstpropositionen ingår en sänkning med 14 mnkr för ”stödboendereform”. För 

Gislaveds kommun och Socialnämnden innebär detta en ramsänkning för 2016 med 29 tkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

• I höstpropositionen ingår en sänkning med 26 mnkr för ” Frivilliga nationella prov SO 
och NO”. För Gislaveds kommun och Barn- och utbildningsnämnden innebär detta en 
ramsänkning för 2016 med 87 tkr. 

• I höstpropositionen anslås 60 mnkr för ” Obligatorisk kartläggning av nyanlända 
elevers kunskaper”. För Gislaveds kommun och Barn- och utbildningsnämnden innebär 
detta en ramhöjning för 2016 med 173 tkr. 

• I höstpropositionen anslås 13 mnkr för ” Obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1”. 
För Gislaveds kommun och Barn- och utbildningsnämnden innebär detta en ramhöjning för 
2016 med 29 tkr. 

 
 Nämndernas andel av ”verksamhetens nettokostnad” (tkr) 
Nämnd Nettoram (grund) Justering Justerad nettoram 

Kommunstyrelsen 126 436 2 313 128 749 
Räddningstjänst 31 345  31 345 
Teknisk nämnd 43 176  43 176 
Bygg- och miljönämnd 11 070  11 070 
Socialnämnd 558 177 2 971 561 148 
Fritidsnämnd 35 241 1 000 36 241 
Barn & utbildningsnämnd 729 872 7 957 737 829 
Kulturnämnd 30 362 150 30 512 
Fastighetsnämnd -200  -200 

TOTALT 
 

 1 565 479 
 

14 391 
 

1 579 870 



 5 

 
2. Utdebitering, avtalsrörelse, inflation 2016 

1. Antagande om pris- och löneförändringar 
I enlighet med tidigare antaget ” Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020” 
uppskattas inflationen för 2016 till 2,2%. Däremot är antagande om 2016 års avtalsrörelse 
sänkt till 3,0 %. 

2. Utdebitering 
Skatteberäkningarna för år 2016 är baserad på att utdebiteringen kvarstår på 22,13 % samt 
att befolkningen kvarstår på 29 000 invånare. 
 
 
 
 
 
3. 2016 års investeringsnivå 

Investeringsnivåerna har anpassats efter nya förutsättningar och hela investeringsbudgeten 
för perioden 2016-2020 framgår av dokumentet UTBLICK 2017-2020. 
 
Investeringsramen fördelas enligt följande: (inkl. 2,2 procent inflation) mnkr:  
Nämnd Nettoram 

(grund) 
Justerad 

nettoram 
Kommunstyrelsen 7,7 5,6 

Räddningsnämnden 1,3 1,3 

Tekniska nämnden 30,8 22,2 

Bygg- och miljönämnden 0,1 0,4 

Socialnämnden 3,7 5,1 

Fritidsnämnden 2,1 2,1 

Barn- och utbildningsnämnden 13,7 13,7 

Kulturnämnden 3,0 3,1 

Fastighetsnämnden 50,6 53,5 

TOTALT 113,0 107,0 
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4. Resultat 2016 

Med de skatteförändringar, inflationsförändringar, ramförändringar m.m. som presenterats i 
detta dokument kommer resultatet för 2016 att uppgå till + 6,6 mnkr. 
 
RESULTATBUDGET 
(mnkr)   År 2016 
   
Ram 2016  -1 579,9 
Pensioner/kapitalkostnader  88,5 
Avskrivningar  
  

-79,8 
 

Verksamhetens nettokostnad  -1 571,2 
    
Skatteintäkter 
Förändrad inkomstutjämning   

1 575,4 
2,4 

Finansnetto  0 
   
   
Årets resultat  6,6 
   

Soliditet  70 % 
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Mål och budget 2016 

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 budgetdokumentet 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.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22 § 

94 om de yttre begränsningarna för 

nämndernas budgetarbete genom beslut om 

”Strategiskt styrdokument inför mål och budget 

2016-2020”. Mål och budget 2016 baseras 

även på reviderat ”Strategiskt styrdokument inför 

mål och budget 2016-2020” KS 2015-11-04 § 

374 

 

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 budget 2016 

lämnas i detta dokument som information till 

kommunfullmäktige medan 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.  

 

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. 

 

Visionen skall beskriva vad 

kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. 

Visionen skall vara ett redskap för styrning av 

den kommunala verksamheten. 
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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. 

 

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 

 Styrmått: 

• 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. 
 Styrmått: 

 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 %.  

 

Arbetet på nämndsnivå utgår sedan från att 

utföra givna inriktningar utifrån givna 

ekonomiska ramar. I detta planeringsarbete 

gör respektive nämnd en 

verksamhetsbudget som beskriver 

verksamhetens uppgift, vad den skall göra och 

för vem. Även på nämndsnivån utarbetas mål 

för verksamheten utifrån de prioriterade 

områdena. 
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Prioriterade områden 

och konkretiserade mål 

För respektive prioriterat område har 

kommunfullmäktige fastställt konkretiserade 

mål (inriktningarna) som är förväntningar eller 

krav på hur nämndernas tilldelade resurser ska 

riktas. De konkretiserade målen är framtagna 

utifrån planeringsförutsättningarna, visionen, 

kommunstyrelsens ledningsidé och de 

finansiella och personalpolitiska målen. 

Under nämndernas texter förklarar 

nämnderna hur de tänker arbeta med de 

konkretiserade målen. 

 

Barns lärande 

Detta prioriterade område innebär att 

• Alla barn når behörighet till 

gymnasieskolan. 

• För att varje barn ska kunna nå så långt 

som möjligt i sitt lärande, krävs samverkan 

mellan alla runt barnet: trygg miljö i och 

utanför skolan 
 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Barnperspektivet ska genomsyra de 

kommunala besluten och all verksamhet 
 Prioritera förebyggande verksamhet för 

barn och ungdomar och särskilt ett väl 

fungerande kultur- och fritidsutbud för 

barn och ungdomar 

 Fler behöriga pedagoger och fler vuxna i 

skolan 

 Förbättra simkunnighet för barn och 

ungdom i årskurs 6 

 

Kommunövergripande mätning görs med: 

Styrmått: 

 Andel behöriga elever till något nationellt 

program (KKiK mått nr 19) 

 Elever i åk 6 med godkänt betyg i alla 

ämnen, lägeskommun  

 Andel som fullföljer gymnasiet (KKiK mått nr 

22) 

 Elevernas syn på skolan, år 8 

 

 

 

Staden Gislaveds 

kommun 

Detta prioriterade område innebär att 

 Staden Gislaveds kommun upplevs – och 

används - som en attraktiv mötesplats av 

invånare och besökare.  

 Konceptet Staden Gislaveds kommun 

upplevs och stödjer hela kommunens 

attraktivitet.  

 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Vända befolkningsutvecklingen genom att 

främja förutsättningarna för de bofasta att bo 

kvar och att öka nettoinflyttandet. 

 Fortsatt utvecklingsarbete för att Gislaveds 

kommun ska vara en del av e-samhället. 

 Fr.o.m. januari 2016 ska konkreta 

förändringar, som innebär ombyggnation av 

två simhallar till annan verksamhet, 

genomföras. 

 Påbörja arbetet med underlag för en 

utredning för att skapa ett helt nytt bad- och 

sim center för hela Gislaveds kommun, för att 

ersätta våra tre nuvarande uttjänta simhallar. 

 Under 2016 påbörjas de konkreta 

förändringar av skolstrukturen som krävs för 

att säkerställa integration och utveckla den 

pedagogiska kvaliteten med anpassning till 

elevunderlaget. 

 Minska driftskostnaderna för äldreomsorgen 

där frågan om kvalitet och utbud får vara en 

del av sammanhanget. 

 Utreda att flytta tekniska kontoret/ Gislaved 

energi till Gröne mosse 
 

 

Kommunövergripande mätning görs med: 

Styrmått: 

 Medborgarundersökningen NMI 

 Medborgarundersökningen ”Hur stor andel av 

invånarna tycker att Gislaveds kommun är en 

attraktiv plats att bo på ” (KKiK mått nr 40) 

 Medborgarundersökningen - upplever 

påverkan (KKiK mått nr 16) 

 Hur väl möjliggör kommunen för 

medborgarna att delta i kommunens 

utveckling?  (KKiK mått nr 15) 
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Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Detta prioriterade område innebär att 

• I Gislaveds kommun har vi det bästa 

företagsklimatet. 

• Näringslivssamverkan sker naturligt 

baserat på efterfrågan från kommun eller 

företag. 

 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Utveckla infrastrukturen för att stödja 

näringslivets behov av rörlighet för kompetens 

och transporter på ett hållbart sätt. 

 Fördjupa samverkan med näringslivet 

 Stödja förutsättningar för innovation och 

tillväxt 

 Se över fordonspolicyn för miljömässigt 

hållbara samt säkra fordon. 
 

Kommunövergripande mätning görs med: 

Styrmått  

 Placering i Svenskt Näringsliv ranking 
 Placering i SKL:s undersökning- Insikten 

 Antal nystartade företag- antal/1 000 

invånare (KKiK mått nr 34) 



7 

 

Ekonomiska 

förutsättningar 

 

Kommunens budgetarbete påverkas i mycket stor 

grad av den statliga styrningen. I vår- och 

höstpropositionen framgår hur statliga beslut 

kommer att påverka kommunerna och därmed 

Gislaved kommuns kommande budgetarbete.  

 

Årets höstproposition innebar en förstärkt statlig 

styrning med framförallt riktade statsbidrag vilka 

inte ekonomiskt ingår i budgeten men som 

kommer att vara ett redskap för att uppnå målen. 

Följande sammanställning är några av de 

förutsättningar som ligger till grund för 

kommunens budgetarbete och är hämtade från 

SKL:s cirkulär 2015:29. 

 

Regeringens bild av den 

samhällsekonomiska utvecklingen 

Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par 

år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk 

efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas såväl i 

år som nästa år öka med drygt 3 procent. 

Tillväxten i den svenska ekonomin gör att 

sysselsättningen växer snabbt och arbetslösheten 

gradvis pressas tillbaka. I slutet av nästa år beräknas 

den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. 

Arbetslösheten har då nått ner mot 6½ procent 

och inflationstalen, enligt KPI, ligger nära 2 procent. 

 

De följande åren (dvs. åren 2017–2019) beräknas 

den svenska ekonomin befinna sig i konjunkturell 

balans, dvs. ett tillstånd då varken hög- eller 

lågkonjunktur kan sägas råda. Arbetslösheten 

uppgår till strax över 6 procent och KPIX-

inflationen (dvs. inflationen exklusive hushållens 

räntekostnader) ligger stabil på strax under 2 

procent. Höjda räntor drar dock upp tillväxttakten 

för KPI. Samtidigt växer BNP årligen med drygt 2 

procent. Utvecklingen under dessa år ska inte 

uppfattas som en prognos utan som ett resultat av 

de antaganden som gjorts, bland annat då vad gäller 

utveckling av produktivitet och arbetsmarknad. 

 

I år och nästa år växer efterfrågan i den svenska 

ekonomin snabbt. Inte minst investeringarna och 

den offentliga konsumtionen uppvisar jämförelsevis 

höga tillväxttal. När den konjunkturella 

återhämtningen är över och konjunkturell balans 

har nåtts antas tillväxten i investeringarna bli mer 

normal. Däremot fortsätter den offentliga 

konsumtionen och inte minst den kommunala 

konsumtionen att växa i snabb takt. Bakgrunden är 

en fortsatt mycket snabb befolkningstillväxt. Mellan 

åren 2014 och 2019 ökar antalet invånare i Sverige 

med i genomsnitt 1,3 procent per år. Det är tre 

gånger så snabbt som genomsnittet för de senaste 

tre decennierna. Den främsta förklaringen till 

denna skillnad en fortsatt mycket omfattande 

flyktinginvandring. Den snabbt växande 

befolkningen innebär att kommunala verksamheter 

i form av skola, vård och omsorg behöver växa 

snabbt. 

 

Nyckeltal för den svenska ekonomin: 

 

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 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP* 2,4 3,2 3,4 2,6 2,3 2,1 

Sysselsättning, timmar* 1,8 0,9 1,6 1,0 0,9 0,6 

Relativ arbetslöshet, nivå 7,9 7,4 6,7 6,3 6,2 6,2 

Timlön, 

nationalräkenskaperna 1,9 3,0 3,2 

 

3,4 

 

3,5 

 

3,6 

Timlön, 

konjunkturlönestatistiken 2,6 3,0 3,2 

 

3,4 

 

3,5 

 

3,6 

Konsumentpris, KPIX 0,2 0,5 1,4 1,8 1,9 1,9 

Konsumentpris, KPI –0,2 0,1 1,4 2,9 3,1 2,9 

Realt skatteunderlag 1,4 1,9 2,7 1,2 0,7 0,8 
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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 

2014–

2019 

SKL, okt 3,2 4,7 5,4 4,4 4,6 4,3 29,8 

Reg, sep 2,9 5,0 5,3 5,2 4,7 3,9 30,3 

ESV, sep 3,2 5,4 4,7 4,4 4,5 4,2 29,3 

SKL, aug 3,2 4,8 5,6 4,3 4,3 4,2 29,5 

 

 

 

 

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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Resultaträkning/kassaflödesanalys/Balansräkning 

 

Resultatbudget 

(mnkr) 

Utfall 

2014 

Delårsbokslut 

2015 (prognos) 

Budget 2016 

Verksamhetens nettokostnader 

(a,b) 
 

-1 369 

 

-1 437 

 

-1 491 

 

Varav pensionskostnader (c-e) 

 

-80 

 

-81 

 

-85 

 

Avskrivningar -75 -76 -80 

    

Verksamhetens nettokostnader -1 444 -1 513 -1 571 

    

Skatteintäkter+ 1 452 1 502 1 575 

Generella statsbidrag    

Finansnetto 2 3 3 

    

Årets resultat 10 -8 7 

 

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 Delårsbokslut 

2015 (prognos) 

Budget 

2016 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Årets resultat 10 -8 7 

Avskrivningar 75 76 80 

Ökning/minskning korta skulder 1   

Ökning/minskning korta fordringar 52   

Rörelsekapitalförändringar    

Medel från löpande verksamheten 138 68 87 

    

Nettoinvesteringar -178 -115 -137 

Medel från investerings 

verksamheten 

 

-178 

 

-115 

 

-137 

    

Förändring långfristiga skulder 
40 20 25 

Medel från finansierings 

verksamheten 
40 20 25 

    

ÅRETS KASSAFLÖDE    

Likv. Medel vid årets början 51 51 24 

Likv. Medel vid årets slut 51 24 -2 

Förändring av likvida medel 
0 -27 -26 

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. 

 

 

Balansbudget 
(mnkr) 

Utfall 2014 Delår bokslut 

2015 (prognos) 

Budget 

2016 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar 1 266 1 327 1 385 

Omsättningstillgångar    143    55      28 

    

Summa tillgångar 1 409 1 382 1 413 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital    989    981 987 

Skulder    420    401 426 

    

Summa eget kapital och skulder 1 409 1 382 1 413 

Soliditet % 70 71 70 
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Finansförvaltning 

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Intäkt 1 560 063  1 594 027  1 759 962          

Kostnader -88 034 -79 167 -201 081         

Netto-kostnader 1 472 029 1 514 860 1 558 881 1 593 975 1 632 360 1 674 486 1 720 897 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 

        

Skatteintäkter 1 452 143 1 510 605 1 575 345 

Pensioner   -80 606 -81 656 -85 630 

Intern kompletteringspension 66 058 61 500 59 020 

Avskrivningar  -75 475 -81 119 -79 839 

Återförd Kapitalkostnad 107 619 118 889 114 664 

Finansnetto  2 290 1 915 2 916 

AFA    

Avtalsrörelsen  -14 412 -26 733 

KF oförutsett   -862 -862 

Totalt 1 472 029 1 514 860 1 558 881 

 

Uppgift 

Finansförvaltningen hanterar frågor om kommunalskatt, placering av finansiella tillgångar och då 

behov finns upptagning av lån.  

I finansnettot ingår avkastning från AB Gislavedshus (125 tkr), Gislaveds Energi AB (1 816 tkr) samt 

Gislaveds Industrilokaler AB (33 tkr).  

 

Fr om år 2012 betalar samtliga helägda kommunala bolag en borgensavgift på 0,3 % av utnyttjat 

borgensbelopp. Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-28 att även ta ut en borgensavgift på 0,3 % för 

kommunens stiftelser. 

För 2016 beräknas Gislaveds Energi utnyttja 89 mnkr, AB Gislavedshus 325 mnkr, Stiftelsen 

Isabergstoppen 22 mnkr samt Stiftelsen Torghuset 11,5 mnkr och den totala borgensavgiften 

beräknas därmed till 1 257 tkr.  
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Inkomsträntan (100 tkr) är baserad på en genomsnittlig likviditet med 20 mnkr.  

 

Gislaveds kommun förvaltar och placerar kommunens likvida tillgångar till högsta möjliga avkastning 

utan avkall på säkerhet och tillgänglighet i enlighet med av KF antagen ”placerings- och 

upplåningspolicy”. 

 

Avskrivningsnivåerna baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. 

 

På ansvar finansförvaltning budgeteras anslag för kommunfullmäktiges oförutsedda med 0,8 mnkr.  

 

För 2016 års avtalsrörelse är avsatt 26,7 mnkr varav 2 mnkr avser struktursatsningar. Detta anslag 

kommer att fördelas till respektive nämnd då avtalsrörelsen för 2016 är avklarad. 

 

En viktig uppgift för finansförvaltningen är att tillse att kommunens totala budget alltid är aktuell och 

uppdaterad efter de beslut som sker. 

 

Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2015 och 2016 

Som följd av stora investeringar finns ett upplåningsbehov under 2016 på upp till 25 mnkr vilket 

innebär att den totala låneskulden kan komma att uppgå till 150 mnkr och för denna del är det 

budgeterat en räntekostnad på 1,1 mnkr. 

  



13 

 

Kommunstyrelsen 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Marie Johansson S   

Förvaltningschef Malin Aronsson    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 116 215 123 457 131 693     

./. intäkter -48 263 -29 259 -30 558     

Nettokostnad 67 952 94 198 101 135 99 565 98 878 98 153 97 163 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 14 715 10 033 8 550 14 300 7 700 7 500 7 500 

./. intäkter -5 687 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Nettoinvestering 9 028 7 033 5 550 11 300 4 700 4 500 4 500 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Politik och demokrati 9 377 10 566 10 153 10 353 10 773 10 923 10 153 

Överförmyndare 2 328 2 617 3 249 3 249 3 249 3 249 3 249 

Kommunledning 5 639 5 912 7 969 7 969 7 969 7 969 7 969 

Personalenheten 8 247 10 785 11 090 10 560 10 490 10 560 10 490 

Utvecklingsenheten 11 096 17 171 18 158 18 753 18 266 17 371 17 221 

Mark- och Exploateringsenheten 907 4 008 3 973 3 973 3 973 3 973 3 973 

Ekonomienheten 18 583 17 924 18 447 18 672 18 942 18 892 18 892 

Kansli- och Informationsenheten 8 577 10 226 11 264 11 264 11 264 11 264 11 264 

IT-enheten 3 198 13 489 12 317 13 197 13 197 13 197 13 197 

Kontaktcenterenheten 0 0 4 515 3 575 2 755 2 755 2 755 

Sparbeting- ännu ej fördelat    -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Totalt 67 952 94 198 101 135 99 565 98 878 98 153 97 163 

Uppgift 

KOMMUNSTYRELSEN omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision, valnämnd, och 

kommunstyrelsens programområden; utöver den politiska verksamheten indelade efter 

kommunstyrelsekontorets organisation - Kommunledning, Personalenheten, Utvecklingsenheten, 
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Mark & exploateringsenheten, Ekonomienheten, Kansli- och informationsenheten, IT-enheten samt 

from 2016 ny enhet: Kontaktcenterenheten. Överförmyndarnämnden är from 2016 utbruten ur 
kommunstyrelsens budget och utgör eget kapitel. 

Kommunallagen styr kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamhet. 

Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten i ärenden ”av principiell beskaffenhet eller av 
annan större vikt”. Revisionen lyder direkt under kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt 

över nämndernas och de kommunala företagens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för 

demokratiutveckling, samhällsutveckling inkl. miljö samt kommunens ekonomi och organisation/ 
arbetsgivarfrågor. 

Valnämnden ska enligt vallagen organisera och genomföra val och folkomröstningar på ett rättsäkert 
sätt. 

Kommunstyrelsekontorets sju enheter utgör stab och stöd till de förtroendevalda i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden och får sina uppdrag - såväl stadigvarande 

som tillfälliga - av dessa organ. Kommunstyrelsekontoret har både koncern- och 

kommunövergripande uppgifter. Kommungemensamma administrativ funktion och service ingår 

också. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Barnperspektivet ska 

genomsyra 

kommunstyrelsens 

beslut och verksamhet. 

Vid alla beslut som fattas 

inom kommunstyrelsens 

ansvarområde ska 

barnperspektivet beaktas. 

Prioritera råd och stöd 

till förvaltningarna som 

leder till att 

barnperspektivet finns 

med i de beslut som 

fattas samt att på sikt 

utveckla system för 

uppföljning 

Kvalitativ effekt är att på kort 

och lång sikt förbättra barn 

och ungas levnadsvillkor.  För 

verksamheten innebär det 

praktiskt att i uppdraget för 

den tjänst som arbetar med 

demokrati, folkhälsa och 

mänskliga rättigheter 

prioritera detta område 

framför andra.  I alla 

sammanhang ska 
barnperspektivet finnas på 

checklistan. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 
fritidsutbud. 

Fortsatt prioritering av 

aktiviteter och projekt 

inom 

kommunstyrelsens 

områden som riktar sig 
mot barn och 

ungdomar 

1) stödja förvaltningarna i 

medborgardialoger som 

riktar sig till barn och unga 

2) Aktiviteter enligt 

folkhälsoplanen ska 
genomföras. 

Alla barn och unga ska 

ha goda möjligheter att 

vistas i och få uppleva 

naturen. 

Inventera möjligheter och ge 

inspiration till hur förskole- 

och skolbarn kan vistas i 

naturen under skoltid. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Kommunen ska 

marknadsföras på ett 

aktivt och samordnat 

sätt gentemot inflyttare 

Genom att använda framtaget 

koncept för 

inflyttarsatsningar och 

förstärka 

marknadsföringsplanen i 

kommande uppdatering. 

Marknadsföringen  av 
kommunen ska inriktas så att 

den bidrar till att invånare 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

stannar kvar och nya flyttar 

in. 

Arbeta fram 
handlingsplan till de 

bostadspolitiska 

riktlinjerna och påbörja 

genomförandet i 

samråd med AB 

Gislavedshus och andra 

aktörer för att genom 

ökad om- och 

nybyggnad tillskapa fler 

bostäder 

De bostadspolitiska 
riktlinjerna är en 

fullmäktigestrategi, antagen 

hösten 2015, som ska 

kompletteras med 

handlingsplan för att 

tydliggöra hur de mål som 

satts upp för att skapa fler 

och attraktiva bostäder för 

människors olika behov ska 

kunna genomföras. Uppdrag 

och aktiviteter utformas i 

samarbete med kommunens 

förvaltningar, eget 

bostadsbolag och 

marknadens aktörer. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Prioritera samordning, 

stöd och 

utvecklingsarbete 

utifrån Strategi för 

informationssäkerhet 

och kommande 

Kommunala Digitala 

Agenda samt Strategi 

för bredband. Dessa 

utgår från ett antal 

nationella och regionala 

styrdokument. 

Med utgångspunkt från 

antagna strategier har 

kommunstyrelsekontoret 

uppdraget att samordna 

informationssäkerhetarbetet 

med tillhörande 

processkartläggningar. e-

arkivprojektet utvecklas inom 

ramen för det 

läns/region/övergripande 

arbetet i e-utvecklingsrådet. 

Kontaktcentret ska utvecklas 

och intranätets 

modernisering påbörjas. Ett 

antal övriga system och 

processer som stödjer 

utvecklings- och 

tillväxtarbetearbete utvecklas 

successivt och parallellt. 

Verka för successiv 

utbyggnad av 

bredbandsnätet för att 

ge kommunens 

invånare och 

verksamheter möjlighet 

att delta i e-

utvecklingen och för att 

kunna uppnå de 

nationella målen för 

bredbandsutbyggnad 

Målen i kommunens 

bredbandsstrategi är 

vägledande. Minst 90 % av 

alla hushåll och arbetsställen 

ska ha möjlighet att ansluta 

sig till höghastighetsnät (>100 

Mbit/sek) senast 2020. 

Arbetet sker enligt strategins 

handlingsplan 

Påbörja arbetet med 

underlag för en 

utredning för att skapa 

ett helt nytt bad- och 

simcenter för hela 

Gislaveds kommun, för 

att ersätta våra tre 

nuvarande uttjänta 

simhallar. 

Sammanställa adekvat 

underlagsmaterial inför 

utredning att ersätta 

nuvarande simhallar 

med ett helt nytt bad- 

och simcenter 

I syfte att skapa 

förutsättningar för beslut om 

omfattning/utformning, 

lokalisering och finansiering 

(förstudie) 

Utreda att flytta 

tekniska kontoret/ 

Gislaved Energi till 

Gröne mosse 

Bistå tekniska kontoret 

och GEAB med 

underlag till utredning 

samt beakta ett 

helhetstänkande ur 

koncernperspektiv. 

I syfte att skapa 

förutsättningar för beslut om 

omfattning/utformning om 

lokaliseringens nytta och 

finansiering (förstudie) 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

 Kommunomfattande 

översiktsplanen antagen 

av kommunfullmäktige 

2016. 

Under 2016 ska den 

demokratiska processen av 

den kommunomfattande 

översiktsplanen och dess 

interna politiska hantering 

samt samråd med 

allmänheten och myndigheter 

genomföras. 

 Ta fram 

gestaltningsprogram för 

Gislaveds centrala 

delar. 

I fördjupningen av 

översiktsplanen för Gislaveds 

tätort finns beslutat att ett 

gestaltningsprogram för de 

centrala delarna ska arbetas 

fram. Arbetet förutsätter 

dialog med olika 

samhällsaktörer. Ett underlag 

för samverkan och samråd 

utarbetas. Olika delar av 

centrum kan behöva olika 

arbetsmetoder. 

 Stödja och underlätta 

för ökat 

kollektivtrafikresande 

Genom god dialog med 

regionen och myndigheter 

verka för utökning och 

förbättring av 

kollektivtrafiksystemet. 

Underlätta resandet genom 

kollektivtrafikanordningar 

och subventionerade taxor. 

 Kommunal information 

ska vara tydlig och 

tillgänglig, 

målgruppsanpassad, 

korrekt och lätt att 

förstå 

Kontinuerliga förbättringar 

sker löpande av de 

kommunikationskanaler som 

används och att den 

reviderade informations- och 

kommunikationspolicyn följs. 

 Öka tillgängligheten till 

tätortsnära natur-, 

vatten- och 

rekreationsområden. 

I ÖP-06 betonas behovet av 

att tillgängliggöra natur-, 

kultur- och vattenmiljöer i 

kommunen. I de fördjupade 

översiktsplanerna pekas 

tätortsnära rekreations-

områden och viktig 

grönstruktur ut, och för 

Gislaveds tätort finns en 

grönplan. I det regionala 

åtgärdsprogrammet för 

Hälsans miljömål finns flera 

åtgärdsförslag riktade till 

kommunerna för arbetet 

med grönområden och 

närnatur under perioden 

2016 - 2020. 

 Minska användningen av 

farliga kemikalier både i 

den kommunala 

organisationen och i 

kommunen. 

I förslaget till Hälsans 

miljömål finns åtgärder som 

syftar till att minska 

användning och spridning av 

giftiga kemikalier som ett led 

i att uppfylla miljömålet god 

bebyggd miljö. Arbetet 

kommer att beröra den egna 

organisationens användning 

och hantering av kemikalier 

men också bestå i ett 

utåtriktat arbete. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

 Minska miljöpåverkan 

från förorenade mark- 

och vattenområden. 

Gislaveds kommun har ett 

stort antal misstänkt 

förorenaden områden som 

kan påverka hälsa, miljö och 

utvecklingsmöjligheter. 

Kommunen behöver 

förstärka arbetet med att 

undersöka och vid behov 

sanera förorenad mark. 

 Minska Gislaveds 

kommuns sårbarhet för 

klimatförändringar 

Samhällets skydd mot 

klimatförändringar behöver 

stärkas. Gislaveds kommun 

har åtagit sig att arbeta enligt 

det regionala åtgärds-

programmet för klimat-

anpassning som omfattar en 

rad åtgärder på olika nivåer i 

kommunen under den 

närmsta fyra åren. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Utveckla 

infrastrukturen för att 

stödja näringslivets 

behov av rörlighet för 

kompetens och 

transporter på ett 

hållbart sätt. 

Prioritera arbete med 

järnvägsfrågor (inkl 

stickspår) och rv 26 

mellan Gislaved och 

Smålandsstenar. 

Fortsatt arbete för att få till 

en upprustning av Halmstad-

Nässjö järnväg. 

Vidareutveckla samarbetet 

med 

Trafikverket om genom-

förande av åtgärder på väg 26 

sträckan Smålandsstenar-

Gislaved. 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Möjliggöra för lokala 

företag vid upphandling 

Generellt följa uppsatta 

riktlinjer och ha fortsatt 

samverkan med 

grannkommuner. Undersöka 

sociala krav i upphandlingar, 

samt delta i projekt kring 

innovativa upphandlingar: 

Skapa 

informationsplattformar i 

samverkan med 

branschorganisationer för 

små aktörer att tillsammans 

kunna erbjuda 

helhetslösningar. 

Underlätta för företag 

och deras anställda att 

etablera sig i 

kommunen genom 

förstärkt dialog 

Skapa, testa och 

implementera metoder för 

att underlätta etablering av 

nya företag och deras 

anställda förstärkt dialog i 

olika former. 

Stödja förutsättningar 

för innovation och 

tillväxt 

Forskning- och 

utvecklingscentrum för 

produkter och tjänster 

Undersöka möjligheter och 

behov av lokaler för att 

utveckla och testa nya 

produkter och tjänster. 

Undersöka 

förutsättningar för 

universitet/högskola 

Behov finns av en ökad 

närvaro av 

högskoleverksamhet i 

kommunen. 

Förutsättningar för det skall 

undersökas. 

Skapa förutsättningar 

för att nyföretagare 

inom alla branscher får 

stöd  via befintliga 

Science Park-systemet finns 

implementerat som stöd för 

nyföretagande. Detta 

behöver kompletteras för att 



18 

 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

och/eller ev 

tillkommande system. 

tillgodose behov inom olika 

branscher och för olika 

målgrupper för 

nyföretagande som inte nås 

idag. 

Stödja generella 

näringslivsprojekt med 

innovativ inriktning i 

förstudiefasen. 

För att stimulera graden av 

innovation kan relevanta 

projekt stödjas i 

förstudiefasen med antingen 

kommunen som projektägare 

eller andra aktörer. Detta är 

kopplat till nya EU-

programperioden. 

Stödja projekt för 

turismutveckling på 

landsbygden med 

innovativ inriktning i 

förstudiefasen 

För att stimulera graden av 

innovation och utveckling av 

turismen på landsbygden kan 

relevanta projekt stödjas i 

förstudiefasen med antingen 

kommunen som projektägare 

eller andra aktörer. Detta är 

kopplat till nya EU-

programperioden och 

Leader/LLU. 

Generellt stödja 

förutsättningar för 

utveckling inom 

besöksnäringen enligt 

turismstrategins 

handlingsprogram 

Med antagen turismstrategi 

som grund påbörja 

genomförande av utpekade 

åtgärder enligt prioritering i 

handlingsprogram. 

Utveckla 

turismsamarbete med 

grannkommuner. 

Arbete med 

turismsamverkansprojekten: 

Smålands Sjörike (Ljungby, 

Värnamo, Hylte), 

Fegenområdet (Falkenberg 

och Svenljunga) samt 

Smålandsriket (Värnamo, 

Vaggeryd och Gnosjö). 

Aktiv återkoppling till fd 

UF-ungdomar i syfte att 

skapa nya företag. 

För att stimulera 

nyföretagandet skall en 

aktivare återkoppling ske till 

de ungdomar som genom 

skolan provat på företagande 

för att kunna ge rätt stöd om 

de vill starta företag efter 

skolan. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

I kommunstyrelsen budgetförslag finns utökningar inom främst samhälls- och näringslivsutveckling 

med ca 2 000 tkr netto och inom överförmyndarverksamheten med cirka 780 tkr. Minskning av 

verksamhet och kostnader har samtidigt skett genom anpassning och omprövning av verksamhet och 

inte fullt i anspråktagande av den utökning, som fanns i utblicken för 2016. Detta har uppfyllt kraven 

på den ramminskning om 1 mnkr, som beslutades i kommunfullmäktige i samband med antagande av 

de ekonomiska styrprinciperna. Sammantaget leder det dock till att en ramökning för 
kommunstyrelsens verksamhet erfordras med totalt 1 045 tkr. 

Politisk verksamhet: Periodiska aktiviteter i samband med den nya mandatperioden bortfaller 

(utbildning förtroendevalda 450 tkr) medan den nya beräkningsgrunden för arvoden (anknytning till 

riksdagledamotsarvoden), som inte täcktes in i 2015 års budget har tagits med för fullmäktige och 

kommunstyrelse med 400 tkr netto. Detta har skett genom att utnyttja de lägre kapitalkostnaderna 

för läsplattorna, vilket är en följd av förlängd avskrivningstid. Detta kommer, när läsplattorna byts ut, 
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betyda att ramhöjning då behövs. Ökat internationellt utbyte och medborgarskapsceremoni för nya 

medborgare har tillkommit. Anslag inom fullmäktige för gemensamma lokaler har bortfallit (se 
kanslienheten). Totalt har anslagen minskats med 423 tkr. 

Överförmyndarnämnden: From 2016 blir överförmyndarverksamheten ett eget ansvar och ska inte 

ingå i kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningens budget, men i detta dokument redovisas 

fortfarande verksamheten som en del av kommunstyrelsen. Ökningen av kostnader till följd av ny 

nämnd som inte budgeterats och ökad verksamhet bl a till följd av flyktingsituationen samt insatserna 

för att rekrytera och utbilda gode män har ökat kostnaderna med ca 770 tkr. Detta kräver utökning 

av ram. 

Kommunledning: Utökning har gjorts med FINSAM:s verksamhet med 69 tkr genom särskilt beslut. 

Anslaget för bredband och e-utveckling har budgettekniskt återförts till 4 mnkr-nivån genom 

återläggning av anslag till socialnämnden och kanslienheten om totalt 2 100 tkr. Totalt ökar anslaget 

med netto 2 257 tkr, men är en reell minskning om 43 tkr, då e-anslaget ska genom kommande 

kommunstyrelsebeslut fördelas till olika verksamheter under året. En kalkyl på hur denna fördelning 
ska ske finns i budgetunderlaget. 

Personalenheten: Oförändrad verksamhet så när som på bortfallande kostnader för 

medarbetarenkät om 70 tkr. En omfördelning av hyror om 266 tkr bidrar till anslagets totala ökning 

om 315 tkr. 

Utvecklingsenheten: Kommunfullmäktige har beslutat att införa subventionerade kollektivtrafikresor 

för högskolestuderande, vilket beräknats till 300 tkr för helår. Kostnad för resecentrum i 

Smålandsstenar, som upptagits till 200 tkr enligt utblick, är osäker. Turismsatsningarna har reducerats 

i förhållande utblick och besöksnäringsstrategins handlingsplan, men ökar med netto 400 tkr. 

Samhällsplaneringskostnader (konsultinsatser) har minskats med 300 tkr. Satsningar i interna och 

externa näringslivs- och arbetsmarknadsprojekt ökar med ca 670 tkr, bidrag till GNAB med 300 tkr 

och finansiering Leader/LLU med 259 tkr. Om man bortser från överflyttningen av 

folkhälsoverksamheten till kanslienheten ökar samhällsutvecklings- och näringslivssatsningarna 
budgetmässigt med 2 001 tkr, varav 500 tkr ligger inom kollektivtrafikområdet. 

Mark- och exploateringsenheten har en oförändrad budgetnivå (+35 tkr) genom att ett ökat 

skogsnetto om ca 400 tkr har kalkylerats. Detta täcker bl a högre kapitalkostnader för mark, som bl 

a ökat genom markinköp utöver budget. 

Ekonomienheten budgeterar för oförändrad verksamhet. Införande av nytt ekonomisystem ökar 
anslaget med 400 tkr. 

Kansli- och informationsenheten: Genom organisationsförändring inom kommunstyrelsen flyttas 

folkhälsoarbete mm över från utvecklingsenheten och kombineras med vissa uppgifter från den 

utvecklingsledartjänst för demokrati och MR-frågor, som ekonomiskt överlämnas till den nybildade 

kontaktcenterenheten. Det utgör därmed kommunstyrelsens bidrag till uppbyggnaden av den nya 

verksamheten. Vidare återläggs resurser till kommunledningens centrala anslag för bredband- och e-

utveckling, vilket ger en nettominskning för enheten med ca 450 tkr. En omfördelning till att mer 

hyres- och inredningskostnader ska belasta kommunhuset gemensamt, posthantering mm ökar 

enhetens kostnader med 955 tkr, utan att verksamheten tillförs verksamhet. Den reella utökningen i 

verksamhet handlar om e-arkiv (400 tkr)medan utökade kostnader för internationella mässor och 

mottagningsorganisation möts med minskningar i kostnader för informationsmaterial. 
Nettominskningen av verksamhetskostnaderna är därmed ca 600 tkr. 

IT-enheten: Genom uppbyggnaden av kontaktcenter minskar IT-enhetens budget med ca 2 mnkr. 

Central kostnader för tillkommande projekt som medborgarinloggning och ökade kostnader för 

serviceavtal tillkommer med ca 400 tkr medan centrala växelkostnader ökar med 420 tkr. Enhetens 

budget minskar med 1 162 tkr. 

Kontaktcenterenheten är den nya enheten under uppbyggnad. En grundbudget genom ramhöjande 

tilläggsanslag under 2015 och överföring av resurser från kommunstyrelsekontoret enligt ovan gör att 

ca 5 mnkr finns till förfogande. Av besparingsskäl har dock införandet tidsförskjutits två månader 

vilket påverkar en del anställningar och motsvarar ca 480 tkr. Detta återkommer dock som 
helårseffekt 2017. 
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Personal 

Kommunstyrelseförvaltningens organisation gjordes om under hösten 2011. Förvaltningen är sedan 

dess organiserad i ett samlat kommunstyrelsekontor med sex enheter, av vilka tre har särskilda 

funktioner under sig. Genomförandet av organisationsförändringen gav en större tydlighet i 

organisationen och med större närhet till chefsnivå, vilket initialt varit framgångsrik såtillvida att 

personalens sjuktal under 2012 sjönk rejält, ökade något under 2013 för att 2014 eskalera. Ett antal 

långtidssjukskrivningar, där stressrelaterade symptom finns med i bilden, liksom svåra fysiska 

sjukdomar, påverkade sjuktalen. Samma tendens med generella förbättringar fanns i 

medarbetarenkäten från våren 2013 jämfört med 2011. En negativ faktor, som också visar sig i den 

screening av personalens hälsoläge som gjordes försommaren 2013 resp. 2014 är att en fjärdedel av 

personalen upplever sig stressade i arbetet. Arbetsbelastningen inom kontoret är generellt hög, och i 

vissa funktioner finns toppbelastningar varje månad, i andra periodiskt under året och i ytterligare 

andra en generell ryckighet i arbetsflödet till följd av verksamhetens art. Åtgärder för att generellt 
stödja hur man kan hantera stress har satts in, men situationen kvarstår. 

Nya uppgifter tillkommer allteftersom samhället förändras och därmed kraven på den kommunala 

organisationen. En rad förändringar och anpassningar har påbörjats under 2015 och kommer att pågå 

in på 2016. 

En påverkansfaktor är utvecklingen mot e-samhället. E-förvaltningens utveckling har lett till att 

kontaktcenter ska inrättas från 1 januari 2016 med start för verksamheten under andra kvartalet 

2016. Detta innebär att kommunstyrelsekontoret har sju enheter när 2016 inleds. En tjänst överförs 

från kanslienheten till kontaktcenterenheten, och en tjänst som - och utvecklingsenheten genom att 

folkhälsostrategtjänsten inom utvecklingsenheten förflyttats in i denna tjänst. Receptionsfunktionerna 

kommer att ingå i kontaktcenterverksamheten, där dessa uppdrag kommer att inlemmas i de nya 
kommunvägledartjänsterna. Netto 1,5 tjänster inrättas i uppbyggnadsskedet. 

Inom IT-enheten behöver uppgifterna kring teknisk drift resp. helpdeskfunktionerna renodlas för att 

möjliggöra bättre strategisk inriktning av verksamheten. Funktionschefer för dessa enheter rekryteras 
under 2016. 

Kraven på informationssäkerhet och rättsäker ärendehantering, kravet på minskad sårbarhet i 

ensamfunktioner samt att förvaltningschefer ska om möjligt avlastas nämndsadministration avses lösas 

genom att en handläggartjänst vid pensionsavgång omvandlas till nämndsekreterare för 

personalutskott, överförmyndarnämnd, kulturnämnd och fritidsnämnd. En assistentjänst inom 

fritidsnämnden överförs till kansliet, som sedan utgör nämndskansli för fullmäktige, kommunstyrelsen 

och dess tre utskott, räddnings- överförmyndar-, kultur- och fritidsnämnd. Ett successivt och 

parallellt överlämnande av uppgifter till kontaktcenter från berörda nämnder bidrar till att möjliggöra 
en väntad kvalitetssäkring av denna del av administrationen. 

En utredning om utvecklingsenheten och mark- och exploateringsenheten ska sammanläggas ska 

genomföras, då deras uppgifter i mycket går in i varandra, om än i olika skeden av ärendena. Frågan 

om hantering av förorenad mark gör att det kommunala engagemanget i denna fråga måste utökas. 

Det är en samarbetsuppgift för tekniska kontoret, bygg- och miljöförvaltningen, utvecklingsenheten 

och mark- och exploateringsenheten; den senare avseende kommunens eget markinnehav och vid 

markköp. En projektanställning för att speciellt arbeta med dessa frågor under två år ska tillkomma 

inom kommunstyrelsekontoret och finansieras med investeringsmedel under mark och exploatering. 

De processkartläggningar, som pågår för informationssäkerheten, kommer att utvidgas för att 

klarlägga möjligheter till att kunna utveckla bättre arbetsfördelning och arbetsrutiner men också 

klarlägga kompetensutvecklingsbehov. Krav på generell samordning av kommunens verksamhet, 

hållbarhetsfrågorna, ökning av näringslivsfrämjande aktiviteter inkl. infrastrukturfrågor inom samhälls-

/tillväxtutvecklingen måste hela tiden bevakas och beaktas, såväl vid rekryteringar som i 

kompetensutveckling. Pensionsavgångar under de kommande åren tydliggör också att en löpande 

översyn av kommunstyrelsekontorets organisation och bemanning alltid måste pågå. 
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Räddningsnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Niclas Palmgren M   

Förvaltningschef Johan Nilsson    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 44 920 46 207      

./. intäkter -14 458 -15 072      

Nettokostnad 30 462 31 135 31 345 31 152 31 194 31 871 32 053 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 200 7 628 1 286 795 900 7 400 1 650 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 200 7 628 1 286 795 900 7 400 1 650 

Fordon 2016 Ledningsbil, 2018 Skärsläckaraggregat, 2019 5 st FIB-bilar, Tankbil, Släckbil alt två skärsläckarbilar, 2020 Ledningsbil, 

Skärsläckaraggregat 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nämnd 76 135 137 137 137 137 137 

Räddningstjänst 30 893 31 000 31 208 31 015 31 057 31 734 31 916 

Krisberedskap -507 0 0 0 0 0 0 

Totalt 30 462 31 135 31 345 31 152 31 194 31 871 32 053 

 

Uppgift 

Räddningsnämnden ska tillse att tryggheten i samhället ökas genom effektiva olycksförebyggande och 

skadeavhjälpande åtgärder. En viktig uppgift är att stärka den enskildes förmåga att både förhindra 

olyckor och att hantera en olyckshändelse. Antalet bränder och andra olyckor samt skador därav ska 

fortlöpande minska. Detta ska särskilt gälla skador på människor, miljö, oersättlig egendom och annan 

egendom av högt värde. 

Samhällets förmåga att förebygga och hantera extraordinära händelser ska stärkas. 
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Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

  

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Alla barn och 

ungdomar i 

förskolan samt 

årskurserna 2, 5 och 

8 skall ha 

grundläggande 

brandkunskaper 

Varje år genomförs 

brandutbildning för 

skolungdomar. 

Stärka ungdomar 

att undvika brott 

och få ökad 

självkänsla 

Fortsätta samarbetet med 

socialtjänsten, 

högstadieskolorna och polisen 

för att stärka ungdomar att 

undvika brott och få ökad 

självkänsla. Tio träffar per 

termin och en grupp per 

termin. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Fortsatt prioritering 

av 

marknadsföringen 

av kommunerna och 

räddningstjänsten 

som arbetsgivare 

Vara positiv till att ta emot 

praktikanter, prao-elever. Ha 

ett aktivt deltagande vid 

utbildningsmässor mm. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Prioritera arbetet 

med utveckling av e-

samhället 

Aktiv hemsida och Facebook. 

 Bedriva effektiv och 

rättssäker 

myndighetsutövning 

Med effektiv 

myndighetsutövning menas att 

effekterna på skydd och 

säkerhet för tredje person blir 

så stora som möjlighet utan att i 

onödan försvåra för ägare och 

nyttjanderättshavare. Med 

rättssäker menas att 

myndighetsbesluten håller hög 

juridisk kvalitet och att 

myndighetsutövningen är saklig 

och opartisk. 

 Begränsa skadorna 

vid inträffade 

olyckor 

Räddningstjänsten ska verka för 

att skadorna vid inträffade 

olyckor blir så små som möjligt. 

 Följa upp och 

utvärdera olyckor 

Olycksutredningar ska göras för 

att utvärdera hur den enskildes 

skydd har fungerat samt hur 

räddningsinsatsen genomförts. 

Syftet är att förbättra den 

olycksförhindrande och 

skadebegränsande 

verksamheten. 

 Förhindra att 

olyckor inträffar 

Räddningstjänsten ska verka för 

att olyckor inte inträffar. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 
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Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Under 2015 kommer en utredning bli klar gällande vilka strategiska förmågor som finns och behöver 

finnas. Denna ligger sedan till grund för framtida investeringar, satsningar i kompetens och material. I 

vissa fall har dagens bilar låg driftskostnad men reperationskostnaderna förväntas öka och samtidigt 
minskar driftssäkerheten. En kontinuerlig plan för utbyte av fordon är nödvändig. 

Liksom tidigare år kommer taxorna att justeras och moderniseras och ett förslag till beslut kommer 
under hösten 2015. 

I takt med ökad personalomsättning främst på deltid men även en kommande pensionsavgång på 

heltid så föreligger ett stort behov av utbildning av ny personal eller personal som  behöver 
vidareutbildning. Detta är förenat med stora kostnader. 

Personal 

De senaste åren har personalomsättningen ökat vilket skapar en förlust av kompetens och det 

hämmar utvecklingen eftersom nyckelpersoner får ägna tid år upplärning istället för utveckling. 

Genom att i större grad rekrytera personer med lokalanknytning har denna trend förhoppningsvis 

mattats av bland heltidspersonalen. Bland deltidspersonalen är trenden fortfarande att 

medelanställningstiden är för kort. Det är kostsamt att rekrytera och utbilda ny personal. 

Omsättningen är till största delen på de som varit anställda 0-5 år. Utbildningstiden för en 

deltidsbrandman är flera veckor vilket kan vara bekymmersamt för huvudarbetsgivaren då de är 
under utbildning denna tid. 

Sedan tidigare år finns en plan för kommande pensionsavgångar. 
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Tekniska nämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2,76 % 

Ordförande Jörgen Karlsson S   

Förvaltningschef Peter Edvinsson    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 148 043 145 141 147 419     

./. intäkter -104 340 -103 918 -104 243     

Nettokostnad 43 703 41 223 43 176 41 536 42 467 44 255 44 822 

        

        

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 30 549       

./. intäkter -2 904       

Nettoinvestering 27 645 27 401 22 195 23 550 20 480 21 770 19 350 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Adm/nämnd/internt 6 680 5 033 4 803     

Väghållning 29 916 28 246 30 175     

Park/Skog/OSA 8 002 7 904 8 158     

Miljö 105 40 40     

VA Intäkt -47 799 -45 175 -45 500     

VA Kostnad 47 799 45 175 45 500     

VA netto 0 0 0     

Avfall Intäkt -21 106 -20 410 -20 410     

Avfall Kostnad 21 106 20 410 20 410     

Avfall netto 0 0 0     

Totalt 43 703 41 223 43 176 41 536 42 467 44 255 44 822 
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Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Politisk verksamhet kr/inv 15,30 15,00 15,00 

Verksamhet gata kr/inv 1 006 983 1 051 

Verksamhet park kr/inv 278 275 284 

Gatuunderhåll kr/m²(inkl 

kapitalkostnader) 
6,59 7,51 7,61 

Försåld vattenmängd tm3 1 400 1 400 1 400 

Behandlat avlopp tm3 3 653 3 700 3 700 

Hushållsavfall Antal tömningar 254 434 255 000 255 000 

Vid 2014 års slut fanns 2 330 000 m² gatu- och cykelbaneyta Befolkningsprognosen för 2015 är 28710 st invånare Kapitalkostnaden för 

gatuunderhåll för 2015 är 1,90 kr/m² 

Uppgift 

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden 

 Väghållning med gatubelysning, 

 Torg, parker och tätortsnära skog 

 Vattenförsörjning och avloppsbehandling 

 Renhållning 

 Kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet 

Tekniska nämnden ansvarar också för de uppgifter som kommunfullmäktige särskilt beslutar om. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Utveckla möjligheten 

att cykla i Gislaveds 

kommun 

Nämndens inriktning är att 

det är viktigt att barn och 

unga kan på ett trafiksäkert 

sätt ta sig till olika 

mötesplatser i kommunen. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Underlätta för 

ungdomar att komma in 

på arbetsmarknaden 

Verksamheten ordnar 

sommarjobb för ungdomar 

under sommarperioden. 

Vara delaktiga vid mässor 

som berör ungdomars val 

för framtiden 

Vara delaktiga i 

arbetsmarknadsåtgärden 

när det gäller ungdomar 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Nämnden ska öka 

informationen till 

allmänheten. 

Tekniska kontorets större 

aktiviteter ska läggas ut på 

hemsidan. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Infrastrukturen i 

samhället ska förvaltas 

och utvecklas för att 

uppnå medborgarens 

behov. 

Tekniska kontoret ska vara 

en aktiv del av utvecklingen 

gällande E-samhället. 

Utreda att flytta Utreda att flytta  
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

tekniska kontoret/ 

Gislaved Energi till 

Gröne mosse 

tekniska kontoret/ 

Gislaved Energi till 

Gröne mosse 

Prioritera innehållet i 

verksamheterna 

framför ambitionsnivån 

avseende fastigheter 

 

 Nämnden arbetar efter 

de beslut som berör 

barn och ungdomar 
skall utgå från ett barn 

och ungdomsperspektiv 

relaterat till FN:s 

barnkonvention 

 

 Att behålla nuvarande 

asfaltsnivå angående 
toppbeläggning i 

kommunen 

 

 Att tekniska nämnden 

arbetar med miljöfrågor 

gällande belysning. 

 

 Tillhandahålla ett gott 

och tjänligt vatten till 

kommuninvånarna, på 

ett rationellt, korrekt 

och ekonomiskt sätt, 

omhänderta och 

behandla avloppsvatten 

samt att miljömässigt 

och säkert återföra 
dagvatten till naturen. 

 

 Parker skall skötas 

långsiktigt och vara 

rena, trygga och 

tillgängliga för att öka 

attraktiviteten för 
invånare och besökare. 

 

 Öka nuvarande 

standard på lekplatser i 

Gislaveds kommun 

 

 Att riskklass 

kommunens deponier i 

Gislaveds kommun 

enligt antagen strategi. 

 

 Minska 

avfallsmängderna 

 

 Hantera avfallet som en 

resurs 

 

 Ta fram en mer säker 

hantering av det farliga 

avfallet 

 

 Avfallshanteringen ska 

vara användarvänlig och 

miljöriktig 

 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Utveckla samarbetet 

med civilsamhället 

genom att föra dialog. 
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Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Inför verksamhetsåret 2016 har tekniska nämnden en budget på 43 176 000kr. I budget har nämnden 

sparförslag på befintlig verksamhet med 1 000 000kr. Besparingen är gjord inom teknisk 

administration med 550 000kr, inom väghållning med 425 000kr samt 25 000kr på parkverksamheten. 

Minskningen på väghållningen kommer att förändra vinterväghållningen på Anderstorpsvägen fr.o.m 

hösten 2016 då beredskapen får samma status som övriga huvudvägar. Inför 2016 minskas även inköp 
av externa tjänster inom sopning och slåtter av vägrenar. 

Inför 2016 har verksamheten utvidgats med 580 000kr på administrationen för att utföra MIFO 

klassning av gamla deponier i kommunen. Väghållningen har fått nya budgetmedel med 1 500 000kr 
för att förbättra asfalten samt öka cykelsäkerheten i kommunen. 

Personal 

Under 2016 kommer tekniska kontoret att anställa en person med miljöbehöriget på projekt under 
2år. Personen ska arbeta med att MIFO klassa kommunens gamla deponier. 

Tekniska kontoret kommer även att omorganisera sin administration för att klara av kommande 
budget. Verksamheten kommer att dra ner på en tjänst. 

Övrig förändring ökar arbetsbelastningen på de tjänster som arbetar inom vinterväghållning, 
sandupptagning och slåtter av kommunens verksamheter. 
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Bygg- och miljönämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Niclas Palmgren M   

Förvaltningschef Susanne Norberg    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 21 647 22 998 23 153     

./. intäkter -10 766 -11 730 -12 083     

Nettokostnad 10 881 11 268 11 070 9 083 9 683 9 714 9 714 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 925 66 367 167 67 317 67 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 925 66 367 167 67 317 67 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nämnd 354 489 542     

Administration 3 570 4 039 3 358     

Bygg- och planenheten 571 665 769     

Kart- och mätenheten 1 021 1 004 1 057     

Miljöenheten 2 128 2 638 2 690     

Bostadsanpassning 3 237 2 433 2 654     

Totalt 10 881 11 268 11 070 9 083 9 683 9 714 9 714 

Uppgift 

Bygg- och miljönämnden har ett brett verksamhetsområde som regleras av bland annat av plan- och 

bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken, förordning om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, 
smittskyddslagen, strålskyddslagen och förvaltningslagen. 

Handläggning av inkommande ärenden i form av ansökningar, anmälningar, rådgivning, service till våra 

medborgare och hantering av klagomål utgör grunden för bygg- och miljönämndens verksamhet. 

Utifrån sin tekniska kompetens fullgör nämnden också kommunens uppgifter enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag. Nämnden ansvarar från och med den 1 januari 2015 för tillståndsgivning till 
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alkoholservering och tillsyn i enlighet med Alkohollagen. 

Nämnden ansvarar för den kommunala energirådgivningen och förrättningsförberedelser för 

lantmäterimyndigheten, mätningsarbete samt á-jourhållning av anläggningskartor m m för tekniska 
nämnden samt administrerar kommunens adressregister. 

  

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

  

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Starta upp och bedriva 

egeninitierad tillsyn 

inom hälsoskydd (skola, 

barnomsorg, simhallar 

etc). 

Hälsoskyddstillsynen skall 

via information och kontroll 

säkerställa så att alla 

verksamheter har en väl 

fungerande egenkontroll 

och en bra inomhusmiljö/ 

hantering. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Tillgänglighet i offentlig 

miljö 

Genom tillsyn informera 

och kontrollera att enkelt 

avhjälpta hinder byggs bort. 

Det skrivna ordet skall 

också göras mer tillgängligt 

för alla. 

Ökat pro-aktivt arbete Mer information och 

medverkan i sammanhang 

där dialog och samtal kan 

föras på ett enkelt sätt 

exempelvis mässor, egna 

informationsmöten etc. 

Öka informationen på 

hemsidan och utforma 

fler e-tjänster 

Genomföra en översyn av 

all information som rör 

nämndens verksamhet på 

hemsidan. 

Förenkla och förtydliga 

nämndens beslut 

Göra protokoll och beslut 

mer tillgängliga och lättlästa. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Lansera ett antal e-

tjänster inom 

verksamhetsområdet 

Enklare beställningar och 

anmälningar skall vara 

möjliga att göra digitalt. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

  

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Bygg – och miljönämnden har 2016 krav på effektiviseringar/omställningar motsvarande 200 tkr. 

Bygg- och miljönämnden utgifter består till övervägande del av personalkostnader och inför 2016 

krävs anpassningar, omprioriteringar och/eller förändringar inom och mellan programområdenas 
befintliga verksamhet för att frigöra finansiering till bygg- och miljönämndens verksamhet inför 2016. 

Stab 

På grund av pensionsavgång under sista halvåret 2015 samt övertagande av uppgiften att vara 

kommunens myndighet för alkoholtillstånden har en omorganisation genomförts. Ändringen innebär 

att den administrativa enheten omvandlas till en stab direkt underställd förvaltningschef. Vid 
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pensionsavgången återbesätts inte tjänsten som administrativ chef. 

Miljöenheten 

Nämndens mål är att inom målområdet Barns lärande - Prioritera förebyggande verksamhet för barn 

och ungdomar har startat upp med egeninitierad tillsyn inom hälsoskydd.  

Stora delar av kostnaden finansieras av avgifter för hälsoskyddsobjekten. 

Bygg- och planenheten 

Inom planverksamheten pågår ett arbete att se över arbetsrutiner och utformandet av planavtalen för 

att förenkla processerna. Inom verksamheten finns en deltidstjänst som inte kommer att återbesättas 
vid pension. Ambitionsnivån är att inrätta en heltidstjänst i framtiden om behovet kvarstår. 

Med en översyn av processerna och planavtalen ökar enhetens intäkter. 

  

 

Personal 

Bygg- och miljöförvaltningen bereder underlag för nämnden och arbetar inom fyra enheter Bygg & 

Plan, Kart&Mät och Miljö samt Administration. De olika verksamheterna leds av enhetschefer. 

I 2016 års personalbudget finns upptaget 31,5 tjänster som kommer att vara bemannade med i 

genomsnitt 33 medarbetare. Åldersstrukturen är relativt jämn, medan könsfördelningen är ojämn. 
Det finns en tydlig dominans av kvinnor på förvaltningen. Under 2016 förväntas ingen pensionsavgång. 

Under  2015 och 2016 är flera anställda föräldralediga inom miljöenheten. 

Personalen vid bygg- och miljöförvaltningen har ett gott hälsotal och en låg sjukfrånvaro. En av 

förklaringarna till detta är att antalet långtidssjukskrivningar är få och att de anställdas arbetsplatser i 

mångt och mycket anpassats efter var och ens behov för att undvika förslitningsskador. 
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Socialnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande 
Maria Gullberg 

Lorentsson 
M   

Förvaltningschef 
Carina Helgesson-

Björk 
   

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 659 707 655 013 665 298 660 947 663 298 673 397 676 397 

./. intäkter -102 399 -104 150 -104 150 -104 150 -104 150 -104 150 -104 150 

Nettokostnad 557 308 550 863 561 148 555 851 559 148 569 247 572 247 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 3 554 6 817 5 149 3 786 3 282 4 066 3 282 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 3 554 6 817 5 149 3 786 3 282 4 066 3 282 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gemensamt samt administration/stab 17 900 17 821 18 821     

Individ- och Familjeomsorgen 112 059 107 203 113 723     

Vård och omsorg 313 392 314 330 296 830     

Funktionshinder & stöd 113 957 111 509 117 769     

Övriga budgetförändringar 0 0 14 005     

Totalt 557 308 550 863 561 148 555 851 559 148 569 247 572 247 
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Uppgift 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, 

omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har 

det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, omsorgen 

om funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka, hälso- och sjukvård, flyktingfrågor 
och integration. 

Socialnämnden har också uppgiften att leda och samordna de arbetsmarknadsåtgärder som ligger 

inom nämndens ansvarsområde, samt att leda och samordna samverkan med andra nämnder i syfte 

att skapa en helhetssyn i arbetsmarknadsfrågor. 

Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och 
utveckling av verksamheten. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Socialnämndens beslut ska 

fattas utifrån ett 

barnperspektiv. 

Barnperspektivet ska finnas 

med i all handläggning då 

det är aktuellt. Det innebär 

att alla tjänsteskrivelser 

som rör barn ska innehålla 

en beskrivning och analys 

utifrån ett barnperspektiv. 

Medarbetarna ska ha kunskap 

om FN:s barnkonvention. 

Utbildningssatsning 

behöver göras rent 

generellt för kunskap om 

barnkonventionen, men 

även hur barnperspektivet 

tillämpas i nämndens 

arbete. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

En första linjens barn- och 

ungdomshälsamottagning ska 

genom samverkan i GGVV-

kommunerna och Regionen 

öppna i GGVV området. 

Barn- och 

ungdomshälsamottagningen 

kommer att samla 

kompetens som socionom, 

psykolog, 

barnsjuksköterska och 

resurspersoner från skolan. 

Samarbetet ökar 

möjligheterna att redan i 

ett tidigt skede fånga upp 

de barn, ungdomar och 

deras föräldrar som 

behöver stöd. 

Skolans pedagogiska insatser 

och socialtjänstens stödinsatser, 

för barn och unga i behov av 

extra stöd, ska vara 

samordnade för att på så vis 

förbättra elevernas möjligheter 

att nå de nationella målen i 

skolan. 

Genom ökad samordning 

mellan skolan och 

socialtjänsten ska 

möjligheterna, att få ett 

fungerande socialt liv, för 

barn och ungdomar med 

behov av stödinsatser öka. 

Utvecklat samarbete med 

kulturförvaltningen och 

fritidsförvaltningen samt 

aktörer i civilsamhället. 

För ett fungerande socialt 

liv för barn och ungdomar 

är utbudet av kultur och 

fritidsaktiviteter viktigt. 

Socialnämnden behöver 

därför utveckla samarbetet 

med berörda förvaltningar 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

och andra aktörer för att 

påverka utbudet. 

Staden Gislaveds 
kommun 

Vända 
befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Socialnämndens verksamheter 
ska leverera en fungerande 

vardag för de invånare som är i 

behov av stöd och på så sätt 

främja goda förutsättningar för 

kommuninvånarna. 

Genom att se till brukares 
behov och önskemål ska 

nämnden se till att 

individer/brukare har en 

fungerande tillvaro. Viktiga 

utgångspunkter och 

tillvägagångssätt i det 

arbetet är brukarenkäter, 

resultat från mätningar 

samt medborgardialog. 

Socialförvaltningen ska vara en 

attraktiv arbetsgivare och 

arbeta med att förbättra 

attraktiviteten för 

socialnämndens bristyrken. 

Deltagande i det 

kommunövergripande 

projektet Attraktiv 

arbetsgivare är en viktig del 

i arbetet med att få tag på 

personal med rätt 

kompetens samt att kunna 

behålla personal. 

Socialnämnden har mycket 

att göra vad gäller att 

minska sjukfrånvaron. 

Socialnämndens 

ansvarsområden ska med fokus 

på utbud och kvalitet vara 

tydliggjorda på kommunens 

hemsida. 

För att hemsidan ska 

innehålla aktuell och 

relevant information krävs 

löpande uppdateringar. 

Det är viktigt att 

förvaltningen, chefer och 

stab m.fl., i det löpande 

arbetet reflekterar över 

vad som bör finnas på 

hemsidan. Det ska vara 

enkelt att hitta på 

hemsidan. Uppdateringarna 

av hemsidan blir inte minst 

aktuell i samband med 

införande av kontaktcenter. 

Medborgardialog som 

arbetssätt ska vara 

implementerat i 

socialnämndens verksamheter. 

Medborgardialog bör vara 

en viktig del i nämndens 

arbete, till hjälp för 

nämnderna finns 

kommunens handbok för 

medborgardialog. 

Nämnden ska utarbeta 

former och struktur för 

medborgardialog, för att 

det på så vis ska bli ett 

implementerat arbetssätt 

inom nämndens 

verksamheter. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Utvecklad teknik utifrån arbetet 

med eHälsa enligt konceptet 

trygghet, service och 

delaktighet i hemmet genom 

välfärdsteknologi. 

Det är nödvändigt för 

nämnden att ta till sig 

teknikutvecklingen som 

sker inom ramen för 

eHälsa, exempelvis e-

hemtjänst och 

trygghetslarm. 

Utvecklingen inom dessa 

områden leder till 

ökad valfrihet för 

invånarna, effektiv 

resursanvändning samt 

ökad kommunikation 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

mellan huvudmän. 

Samtliga trygghetslarm ska 

vara digitala. 

Införandet av 

trygghetslarmen ska 
fortsätta under året och 

vara färdigt vid årets slut. 

Minska 

driftskostnaderna för 

äldreomsorgen där 

frågan om kvalitet och 

utbud får vara en del av 
sammanhanget. 

Minska driftskostnaderna för 

äldreomsorgen där frågan om 

kvalitet och utbud får vara en 

del av sammanhanget. 

Utifrån nämndens beslut 

om budgeten anpassa vård 

och omsorgs 

verksamheter. 

 Socialnämnden ska verka för en 

jämlik vård och omsorg för 

samtliga invånare i Gislaveds 

kommun. 

Utbudet av vård och 

omsorg ska finnas 

tillgängligt för invånarna 

oavsett var man bor i 

kommunen. 

Företagsklimat och 

näringslivs-

samverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Ökade möjligheter att matcha 

behov hos näringslivet med rätt 

kunskap och kompetens och på 

så sätt skapa bättre 

förutsättningar för invånare 

långt från arbetsmarknaden att 

skaffa sig en försörjning. 

En utredning ska 

genomföras för att 

analysera hur vi använder 

nämndens resurser inom 

arbetsmarknadsområdet på 

mest effektivt sätt för att 

förbättra enskildas 
förutsättningar att få 

arbete. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

GEMENSAMT-1 Medel för genomförande av e-Hälsa och välfärdsteknologi – 0 tkr, 

socialnämnden återkommer till kommunstyrelsen med begäran om tilläggsanslag (3500 
tkr) 

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. Kommunstyrelsen har beslutat att ge socialnämnden 1 500 tkr 

för införande av digitala trygghetslarm under 2015 med villkoret att avstämning sker i december 

2015. I utredningen Kommunal eHälsa i vård och omsorg, ”Trygghet, service och delaktighet i 

hemmet genom digital teknik” ekonomisk/organisatorisk analys, beskrivs komplexiteten i de många 

olika delarna. Utredningen beskriver också vilka kostnader som hittills har identifierats och vad som 

har bekostats i nuvarande budget. Med införande av ny teknik och nya tjänster kan verksamheten 

delvis effektiviseras samtidigt som säkerheten kan ökas t.ex. med digitala larm. Vårdens stora 

utmaning framöver gäller rekryteringen av personal till framförallt äldreomsorgen. Att ta fram smarta 

lösningar kan öka attraktiviteten i vårdjobben och uppfattas positivt av många yngre. Ytterst blir 

tekniken ett sätt för verksamheten att kunna möta ökat antal äldre, en del av rekryteringsarbetet och 

effektivisering av olika delar. För att fortsätta utvecklingen av området enligt överenskommelse i 

länet, enligt kommunfullmäktiges beslut, samt kunna införa välfärdsteknologiska tjänster behöver 

socialnämnden tillföras 3 500 tkr för 2016. Av dessa avser 1500 tkr ökade kostnader för införandet 

av digitala trygghetslarm. Därutöver behöver medel avsättas för att bygga ut näten så att 
kommuninvånarna kan få tillgång till tjänsterna. 

Medel har lagts in i utblick. 

GEMENSAMT- 2 Vård- och omsorgscollege (VOC) – flytta fram 1 000 tkr  

Behovet av personal inom vård- och omsorgssektorn kommer att öka när 40-talisterna når 80-

årsåldern. Det är en stor utmaning att trygga framtidens rekryteringsbehov. Vård- och omsorg 

konkurrerar med många andra sektorer på arbetsmarknaden. Vård- och omsorgscollege (VOC) är 

ett samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer, utbildare och ofta arbetsförmedlingen, inte 
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en skola i traditionell mening. VOC ska intressera ungdomar för jobb inom vård- och 

omsorgssektorn och ge möjlighet till kompetensutveckling för anställd personal. Arbete med VOC 

har redan påbörjats på höglandet medan det i övriga regionen är försenat. I maj månad 2015 fattade 

primärkommunalt samverkansorgan beslut att genomföra en förstudie med syfte att starta VOC på 

regional och lokal nivå. Förstudien kommer att ske under hösten 2015. Kostnader för studien 

fördelas mellan deltagande kommuner inom GGVV och Jönköpingsområdet. Socialnämndens 

kostnader inom VOC beräknas bestå av ökade kostnader för utbildning av handledare. När 

förstudien är klar kommer den totala kostnadsbilden kunna redovisas. 

GEMENSAMT- 3 Heltidtjänster, övertalighet: Personalpool – tillföra 500 tkr, 
socialnämnden kommer att ansökan om ytterligare 500 tkr från statliga medel 

I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Arbete med att öka antal 
heltidstjänster pågår i projektform. Socialförvaltningen går aktivt in i projektet fr.o.m. 2016. 

Målet är att andelen anställda med grundtjänst 100 % ska öka, vilket har inneburit att lediga tjänster 
under 2015 har annonserats som heltidstjänster. 

Läget i socialförvaltningens organisation: 

År 2013 hade endast 313 personer heltidstjänster av totalt 939 tjänster. Det innebär alltså att 626 

tjänster var deltidstjänster. Majoriteten av dessa, 550, fanns inom programområde Vård och omsorg, 
ett 50-tal inom Funktionshinder och stöd och ett 25-tal inom IFO. 

Under juni månad 2015 genomförde Vård och omsorg en enkätundersökning bland personalen inom 
programområdet, 582 av 652 personal, d.v.s. 89 %, besvarade enkäten. 

63 personer, d.v.s. 11 % av de som svarat, önskar gå upp i sysselsättningsgrad och arbeta heltid. Hur 

stor tjänst de har idag och hur stor ökningen är varierar från person till person. 

177 personer önskar arbeta mer: Totalt 24,5 åa. Beräknat på 177 personer är detta en utökning på 

13,8 % per person. 

Ett fåtal önskar arbeta mindre: Totalt 1,13 åa. 

Projektet är ofinansierat och kommer att innebära en ökad kostnad, om det inte parallellt sker ett 

framgångsrikt utveklingsarbete med metoder som omhändertar den övertalighet som uppstår p.g.a. 
högre sysselsättningsgrader. Ett sätt att göra detta på är att inrätta en poolverksamhet. 

I budget för 2016 föreslås anpassningar som kommer att medföra arbetsbrist. Personal med hög 

kompetens, d.v.s. gymnasiekompetens, utbildning i palliativ vård, demens- och psykiatri på 

högskolenivå och lång erfarenhet som undersköterskor kommer att bli övertaliga. Flera har längre 

utbildning till aktivitetspedagoger på KY-nivå och verksamhetsledarna har ledarskapsutbildning på 

högskolenivå. Socialförvaltningen har bekostat de flesta utbildningarna på KY- och högskolenivå. 

I många av socialförvaltningens verksamheter finns det stora behov av vikarier, varje dag, dygnet runt 

och hela året. Med en fungerande aktiv poolverksamhet kan verksamheterna växla över till att 

använda personal som blir övertalig och fasa ut användningen av timvikarier (idag ca 200 personer). 

Detta innebär att det skulle finnas pool-personal med hög kompetens, lång erfarenhet och som 

känner verksamheterna – hög kvalitet och trygghet för alla brukare. Det innebär också att de 

investeringar som gjorts i kompetens inte går förlorad. Socialförvaltningen, i linje med önskan att vara 

en god arbetsgivare, får möjligheter att erbjuda fortsatt arbete i pool-verksamhet med trygga 

tillsvidaretjänster. 

För att inrätta poolverksamhet som omhändertar utökningar av tjänster till heltider samt befarad 

övertalighet p.g.a. av anpassningar krävs till att börja med 2 personal. Arbetet ryms inte i någon 

befintlig tjänst. Arbetetuppgifterna kommer att bestå av styrning, ledning, metoduppbyggnad, 
administration och omhändertagande av nytt verksamhetssystem. 

Kostnaderna för detta beräknas till 1 000 kr per år för 2016 och 2017 varefter ny bedömning får 

göras. 

GEMENSAMT- 4 Nödvändiga lokalförändringar, hyresökningar – 0 tkr, finansieras inom 
befintlig budget  

När verksamheter utvecklas, förändras eller lagstiftning skärps behöver även lokalerna förändras. 
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Detta medför kostnader i form av hyreshöjningar. Exempel på detta är att administrationen på 

Solbacka saknar ventilation. På Ekbacken och Blomstervägen behöver kyl- och frysmöjligheter utökas. 

Säkerheten i vissa fastigheter behöver förstärkas. Bredbanden är föråldrade i 8 av 12 fastigheter och 

behöver bytas ut. Nya avfallsanläggningar behöver byggas och arbetsmiljön måste tillrättaläggas i linje 

med beslut som tagits i avfallsplanen. 

Medel läggs in i utblick. 

GEMENSAMT- 5 Ökade kostnader för fordonsservice – 0 tkr, finansieras inom befintlig 
budget  

Fastighetskontoret har ansvar för service av i stort sett alla socialförvaltningens bilar. Inför 2016 har 

fastighetskontoret aviserat ny och högre prissättning som innebär ökade kostnader motsvarande 

150 tkr. Anledningen är att fordonsservicen kostar mer än vad som hittills har debiterats. 

Medel har lagts in i utblick. 

GEMENSAMT- 6 Ökade kostnader ersättning för arbete på obekväm tid – 0 tkr, 

socialnämnden återkommer till kommunstyrelsen med begäran om tilläggsanslag (1 
700 tkr) 

Ob-ersättningen ökade från den 1 oktober 2014 med mellan 2,58 % och 10,71 % (storhelg 2,58 %, 

veckoslut 5,18 %, vardag natt 10,71 % och vardag kväll 5,67 %). Någon kompensation för höjningen av 

Ob-ersättningen har inte erhållits. Frågan har lyfts med kommunstyrelseförvaltningen. Om medel inte 
tillförs krävs anpassningar och effektiviseringar i verksamheten med motsvarande summa. 

Medel har lagts in i utblick 

STABEN- 7 Centrala medel för kompetensutveckling – återföra 500 tkr  

Tillskottet är minskat med 500 tkr jämfört med förvaltningens förslag. Under de senaste två åren har 

neddragningar gjorts av centrala utbildningsanslag. Det har kunnat göras på grund av att staten, 

framförallt till äldreområdet, har tillfört utbildningsmedel fram t.o.m. 2014. Människors behov och 

verksamheternas inriktningar blir allt mer komplexa, vilket innebär att det behöver finnas medel för 

att genomföra större utbildningssatsningar. Sådana områden är för närvarande missbruk, psykiatri och 
palliativ vård. 

STABEN- 8 Ökade kostnader förändrad nämndsorganisation – 0 tkr, finansieras inom 

befintlig budget  

I samband med den nya mandatperioden 2015-2018 utökades antalet förtroendevalda från 14 till 15 i 

socialnämnden, dessutom ökades arvodena ganska kraftigt. Någon kompensation har inte erhållits för 

dessa förändringar. Vid uppföljningar under året har förvaltningen konstaterat att socialnämndens 

budgeterade medel inte räcker till. 

Medel har lagts in i utblick. 

STABEN- 9 Lednings- och styrningsbudget – 0 tkr, bortprioriteras 

Socialförvaltningen har en mycket omfattande och bred verksamhet där nya behov hos 

kommuninvånarna kan uppstå under löpande budgetår. För att kunna hantera detta och skapa en 

långsiktigt god ekonomisk hushållning är det därför rimligt att nämnden har en lednings- och 

styrningsbudget, på minst en procent av nämndens budgetram, för oförutsedda behov. Förvaltningens 

förslag innebar ett tillskott på 1500 tkr. 

STABEN- 11 Ökad basfinansiering av FoUrum – 0 tkr, finansieras genom av 
kommunstyrelsen beviljad ramutökning  

FoUrum har sedan starten i maj 2010 varit Jönköpings läns regionala stödstruktur i den nationella 

överenskommelsen för evidensbaserad praktik, som staten initierade som en av flera åtgärder för att 

höja kvaliteten i socialtjänstens områden. För att bygga upp stödstrukturen, samt för att finansiera 

utvecklingsledare inom prioriterade områden i överenskommelsen har kommunerna fått statsbidrag 

sedan starten 2010. Från hösten 2014 förändrades statens inställning till de regionala 

stödstrukturerna. Inför budgeten 2015 minskades statsbidragen radikalt och inför 2016 är 

osäkerheten stor huruvida överenskommelserna mellan staten och SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting) kommer att generera några statsbidrag överhuvudtaget. PKS (Primärkommunalt samråd) 
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beslutade den 29 maj 2015 att ställa sig bakom en höjning av basfinansiering fr.o.m. verksamhetsåret 

2016, fördelad mellan länets kommuner utifrån skattekraft. För Gislaveds kommun innebär det en 

ökad kostnad med 180 tkr per år se underlag till ärendet Förstärkt kommunal basfinansiering av 
FoUrums verksamhet 2016. 

Individ- och familjeomsorgen 

IFO-1 Ökade behov inom vuxenvården – tillföra 5000 tkr  

Tillskottet är minskat med 2 000 tkr jämfört med förvaltningens förslag. Kommuninvånarnas behov av 

missbruksvård samt antal familjefridsärenden har ökat de senaste åren vilket medfört att kostnaderna 

under ett flertal år överskridit budgeten. Bokslutet 2014 visade ett underskott på 7 700 tkr. 

Verksamheten har under våren analyserats och en handlingsplan har tagits fram för det fortsatta 

arbetet. Kostnadsutvecklingen har avstannat något men likväl visar prognosen för 2015 ett 

underskott på drygt 8 500 tkr. Effektivare arbetssätt och ett ökat samarbete internt och externt 

kommer att kunna påverka kostnaderna i positiv riktning, men inte i den omfattningen att nuvarande 

resurstilldelning kommer att täcka behoven. Bedömningen är att behoven kommer att kvarstå under 

utblicksperioden och risk finns för att behoven kommer att öka ytterligare. 

Bedömningen görs att ett omfattande analysarbete behöver genomföras med externt konsultstöd 

under 2016, då ny programområdeschef beräknas vara på plats. I avvaktan på en djupare analys kan 

en förstärkning behöva göras i form av metodstödjare/ gruppledare eller motsvarande som stöd för 

handläggargruppen. 

Medel har lagts in i utblick 

IFO-2 Ekonomiskt bistånd – 0 tkr, socialnämnden begär av kommunstyrelsen att få del 
av statliga medel (2 500 tkr) 

I budget 2015 tillfördes 1200 tkr för ekonomiskt bistånd. Uppföljningarna som är gjorda under året 

visar att de budgeterade medlen täcker behoven. Det gäller dock inte de utökade behoven med 

anledning av det ökade antalet nyanlända som inte tillräckligt snabbt kommer igång med sin 

etableringsplan och på det sättet får sin etableringsersättning. Antalet nyanlända hushåll som erhåller 

ekonomiskt bistånd har ökat från perioden januari-juli 2014 från 7 hushåll till 108 hushåll samma 

period 2015. Prognosen för 2015 visar att kostnaderna för försörjningsstödet för denna grupp 

kommer att hamna på minst 2 mkr. Nuvarande fördelningsmodell i Gislaveds kommun för de statliga 

ersättningarna för flyktingmottagandet täcker på långa vägar inte de kostnaderna som förvaltningen 

har för denna grupp. Detta är något som måste ses över inför 2016. För att hantera det ökade 

antalet ansökningar behöver även handläggargruppen förstärkas med ytterligare en socialsekreterare, 
vilket även det bör finansieras med statliga medel. 

IFO-3 Barn- och ungdomshälsamottagningen – tillföra 400 tkr, flytta fram 400 tkr 

Ett arbete har bedrivits tillsammans med Landstinget för att förbereda en barn- och 

ungdomshälsomottagning i GGVV. Mottagningen beräknas starta under 2016. Socialnämnden har 

erhållit 800 tkr i utblicken för 2016, men då verksamheten inte kommer vara igång hela året kan 

400 tkr skjutas fram till 2017. 

IFO-4 Gemensam socialjour GGVV – tillföra 600 tkr 

Socialjouren arbetar med handläggning av akuta ärenden inom socialtjänstens IFO- verksamhet som 

uppstår efter kontorstid. Arbetet omfattar myndighetsutövning enligt LVU (Lagen om vård av unga) 

och LVM (Lagen om vård av missbrukare), och SoL (Socialtjänstlagen) samt allmän rådgivning och 

stöd. Ärenden som rör barn och unga, relationsvåld samt missbruk prioriteras. 

Socialjouren i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo föreslås bli gemensam från januari 2016. 

Socialcheferna i berörda kommuner har utrett ärendet och lägger fram ett förslag om utformning, 

innehåll samt finansiering. Beslut behöver fattas i respektive nämnd och ska innebära ökad kvalitet på 

verksamheten under kvällar och helger. Syftet med den gemensamma socialjouren är att invånarna i 

de samverkande kommunerna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen för individ- och 

familjeomsorgens verksamhetsområde på tid då nämndernas kontor inte har öppet. Lokalisering i 

anslutning till polisstationen i Värnamo möjliggör ett närmare samarbete med polisen, vilket innebär 

att vi i ett tidigare skede kan utföra mer med en professionell organisation. Frågor som kan förbättras 

är ex. konsultstöd/rådgivning i tidigt skede, relationsvåld, polisförhör med ungdomar och SMADIT 



38 

 

(Samverkan mot alkohol och droger i trafiken). 

Nuvarande kostnad för socialjoursverksamheten i Gislaveds kommun uppgår till 250 tkr. Inrättandet 

medför ökade kostnader motsvarande 600 tkr per år 

Medel har lagts in i utblick. 

IFO-5 Samordnare navigatorcentrum – tillföra 520 tkr  

Finnvedens samordningsförbund finansierar en samordnare på Navigatorcentrum fram till den 31 

december 2015. I utblicken har nämnden tillförts en ramökning motsvarande nuvarande kostnad för 

2016. Förvaltningen bedömer att tjänsten bör finnas kvar. Tidigare uppföljningar i projekt pekar på 

vikten av ett tydligt ledarskap, det övervinner svårigheter med informationsspridning till 

samarbetsparter. Det är viktigt i ett projekt/befintlig verksamhet som Navigatorcentrum att det finns 
en person som har ett övergripande ansvar. 

IFO- 6 Familjecentral i Smålandsstenar – 0 tkr 2016, 800 tkr från 2017 

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. 

Medel har lagts in i utblick 

Vård och Omsorg 

V&O- 1 Föreskrift om bemanning i särskilt boende okänt behov X XXX tkr 

Efter många olika turer kring arbetet med en föreskrift för bemanning inom särskilt boende har nu 

ett omtag gjorts i arbetet där Socialstyrelsen och SKL nu har samverkat kring innehållet i den nya 

föreskriften. Uppdraget utökades också till att omfatta både boende för personer med demens- och 

somatisk sjukdom. Socialstyrelsens målsättning har varit att den nya föreskriften så långt som möjligt 

ska motsvara SOSFS 2012:12. Den nya föreskriften har varit på remiss under hösten 2014 och skulle 

ha trätt i kraft mars 2015, vilket dock inte skedde. I april överlämnade Socialstyrelsen ett nytt förslag 

om föreskrifter till regeringen för avgörande. Det regelverk som Socialstyrelsen nu presenterar för 

regeringen tydliggör att det måste vara de äldres egna behov och vanor som styr när de går upp på 

morgonen och lägger sig för natten, inte personalens scheman. Socialnämnden i kommunen ska fatta 

beslut där det tydligt framgår vilken service och omvårdnad varje person behöver, d.v.s. behoven ska 

biståndsbedömas. Utifrån det ska boendet ta fram en plan över hur och när insatserna ska ges och 

anpassa bemanningen efter det. Nämnden ska regelbundet följa upp att beslutad omsorg ges. 

Reglerna innebär också att det måste finnas personal som utan dröjsmål kan hjälpa den som ramlat ur 

sängen, se den demenssjuke som är på väg ut genom ytterdörren eller ge trygghet till den som är 

orolig, även mitt i natten. Dessutom bör personalen ha grundläggande kompetens i omsorg om äldre 

samt tillgång till hand- och arbetsledning. Det är också viktigt att nämnden försäkrar sig om tillgången 

till sjukvårdspersonal. Det går inte att bedöma om föreskriften blir ”tandlös” eller kommer att öka 

kostnaderna för bemanningen i särskilda boenden när den träder i kraft. Socialstyrelsen har efter 

kritik och omtag av arbetet beräknat att merkostnaderna för kommunerna kommer att vara 250 

mnkr -1 miljard kr jämfört med tidigare beräkningar om 4-10 miljarder. Vad konsekvenserna kommer 

att bli för socialnämnden men det kommer att innebära en ökning av personalkostnaderna. När 
denna kommer att inträffa beror på när föreskriften träder i kraft. 

Medel har lagts in i utblick. 

V&O- 2 KomHem lokaler, norr och söder – 0 tkr 2016, flytta fram 1 250 tkr  

Den kommunala hemsjukvården behöver ändamålsenliga lokaler för att kunna utföra sitt uppdrag i 

linje med intentionerna för huvudmannaförändringen. Rehabpersonal, sjuksköterskor och hemtjänst 

ska finnas i samma lokaler utifrån framtagna lokalprogram. Under våren flyttade verksamheten i söder 

in i nya lokaler i Smålandsstenar. I norra kommundelen saknas fortfarande lämpliga lokaler. Det är 

svårt att driva verksamhet när personalen är utspridd på olika ställen i tätorten. Samarbetet fungerar 

inte optimalt. Teamsamarbetet är en av grunderna för att god kvalitet i vård- och omsorg ska kunna 

levereras till brukaren. Lokalerna ska vara tillräckliga, de ska främja teamsamarbete, kontakt och 

kommunikation mellan olika professioner samt säkra arbetsmiljön. Läkemedel ska hanteras på ett 
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säkert sätt och sekretesslagstiftningen ska kunna följas. Det finns risk för brister i hanteringen av 

läkemedel och överföring av information. Vård- och omsorgssituationerna är komplexa idag och 
kräver att olika professioner arbetar nära varandra och kan mötas, vilket inte är fallet i nuläget. 

Hyreskostnaderna för lokalerna beräknades inför 2015 till 2 000 tkr. I ram avsattes 750 tkr vilket 
endast täcker kostnaden för lokalerna i söder. 

Medel har lagts in i utblick. 

V&O- 3 Drift av demenscentrum söder – 0 tkr, flytta fram 2 500 tkr 

Socialnämnden fattade under 2013 beslut om nytt demenscentrum i södra kommundelen, 

Hagagården. Socialnämnden har i ram tilldelats medel för att genomföra förändringarna. I 2014 års 

budget gjordes anpassningar med 2 500 tkr som skulle återställas 2015 för att demenscentrat skulle 

kunna fullföljas. Budgeterade medel avsåg personalbemanning, ökade hyreskostnader, uppstart och 

flytt av dagverksamhet och korttidsplatser samt övriga åtgärder som behöver göras vid en större 

verksamhetsförändring. Arbetet med organisation, personal, arbetsmetoder o.s.v. pågår. Nya 

arbetslag börjar arbeta under hösten. Dagverksamheten flyttade från Lugnet till Hagagården i linje 

med fattade beslut. Tillagningsköket på Hagagården stängdes när det nybyggda köket på Mariagården 

togs i bruk i början av året. Köket står nu tomt och låst. När arbetet med organisation, flytt av 

dagverksamhet och tillagningskök är avslutat är det rimligt att gå vidare med att tillrättalägga miljön på 

Hagagården så att den motsvarar de behov som personer med demenssjukdom har. När personer 

med demenssjukdom får tillgång till boende som motsvarar behoven minskar också svårigheter som 

kan uppstå när människor med demenssjukdom bor och möts. Ytterst handlar det också om att 

verksamheten ska kunna erbjuda en trygg och säker miljö inne och ute, samtidigt som brukarens 

integritet och självständighet kan vara så intakt som möjligt. Anpassade lokaler och boendemiljön 

underlättar det dagliga arbetet för personalen. Det är viktigt att stora förändringar avslutas för att 
miljön för både personal och boende ska kunna vara optimal. 

V&O-4 Anpassning av 42 lägenheter – anpassa 14 000 tkr  

Solbacka, 16 lägenheter 

Solbacka i Reftele har idag totalt 48 lägenheter, 8 lägenheter till personer med demenssjukdom, 3 till 

korttids/växelvård och 37 övriga vårdbostäder. På Solbacka finns också träffpunkt och restaurang. 

Funktionshinderverksamheten bedriver omsorg i 8 lägenheter till äldre personer med 

funktionsnedsättning. Funktionshinderområdet flyttade in verksamhet i fastigheten efter att Solbacka 

under många år haft lägenheter som stått tomma. I lokalerna har också hemvården d.v.s. hemtjänst, 

sjuksköterskor m.fl. sina arbetsplatser. 

Följande verksamhet kommer efter anpassning att finnas i Reftele: 

32 vård- och omsorgsboende (varav 3 korttids och 8 demens) 

28 trygghetslägenheter 

Restaurang 

Träffpunkt 

Att avveckla 16 lägenheter på Solbacka innebär en anpassning med ca 3 500 tkr. 

Östergården, 21 lägenheter 

Östergårdens vård- och omsorgsboende i Anderstorp har för något år sedan anpassats från 29 

lägenheter till 21. Tanken när detta genomfördes var att det finns två vård- och omsorgsboenden i 

Anderstorp. På Östergården finns det idag totalt 21 lägenheter: 19 lägenheter för permanentboende 

varav 6 är avsedda till personer med demenssjukdom och 2 lägenheter till korttidsvård. I lokalerna 

har också hemvården d.v.s. hemtjänst, sjuksköterskor m.fl. sina arbetsplatser. Kost tillagas och 

levereras dagligen från Klockargården. På Klockargården finns 24 lägenheter för permanentboende, 

träffpunkt och restaurang. Vid en anpassning av Östergården bör några befintliga lägenheter på 
Klockargården tas i anspråk för personer med demenssjukdom och korttidsplatser. 

Följande verksamhet kommer efter anpassning att finnas i Anderstorp: 

24 vård- och omsorgsboende (varav 2 korttids och 6 demens) 
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24 trygghetslägenheter 

Restaurang 

Träffpunkt 

Att avveckla samtliga lägenheter på Östergården innebär en anpassning med ca 9 500 tkr. Först när 

socialförvaltningen kan överlämna ansvaret för hela fastigheten kan anpassningen generera ytterligare 
besparing på 3 100 tkr vilket innefattar hyra, el, tvätt, lamkostnader, hyresförluster m.m. 

Lugnet, 5 lägenheter  

Dessa fem lägenheter ska byggas om till trygghetsbostäder. Lugnet i Broaryd har idag totalt 26 

lägenheter, 21 lägenheter för permanentboende varav 5 lägenheter till personer med demenssjukdom 

och 2 till korttidsvård. På Lugnet finns också träffpunkt och restaurang för personer i ordinärt 

boende. Restaurangen lagar lunch även till barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. I 
lokalerna har också hemvården d.v.s. hemtjänst, sjuksköterskor m.fl. sina arbetsplatser. 

Konsekvenser för verksamheten: 

Antalet vårdbostäder för permanentboende har anpassats varje år sedan 2011: Mariagården 16 

lägenheter, Solbacka 8 lägenheter, Hagagården 6 lägenheter och Östergården 8 lägenheter. 

Ytterligare några är idag korttidsplats. Gislaveds tätort har tillförts 8 lägenheter för 

permanentboende. Ett par trygghetsbostäder har lämnats av verksamheterna. De största 

anpassningarna har skett i den södra kommundelen. Att avveckla 42 lägenheter tar tid. Anpassningen 

kommer inte få full effekt under 2016. Det går inte att göra en säker bedömning av hur lång tid 
processen tar – antagligen 1,5 år. 

Färre vårdbostäder kräver ”tightare” planering i verkställigheten och förändrat förhållningssätt av 
biståndsenheten. Prioriteringarna blir svårare. 

Efterfrågan på hemtjänst ökar när antalet lägenheter minskar. Ökade resurser till hemvården, t.ex. 
fordon, värmevagnar, personal m.m. kommer att behövas när antalet brukare i ordinärt boende ökar. 

Hemtjänsten ska i större utsträckning leverera en god vård- och omsorg till multisjuka människor 

som i större utsträckning kommer att vårdas i hemmet. Medicinteknisk apparatur ska i större 

utsträckning hanteras i ordinärt boende. All personal ska kunna förmedla trygghet till personer i 
ordinärt boende. 

Antalet icke verkställda beslut kan komma att öka, vilket kan medföra ytterligare kostnader. 

Under förändringsperioden kan ckså betalningsskyldigheten till landstinget komma att öka. En 

förändring av lagstiftningen som reglerar kommunernas betalningsansvar till landstingen, d.v.s. att 

betalningsansvaret inträder efter 3 dygn, kommer påverka avvecklingen av lägenheter och kostnader 
negativt. 

Konsekvenser för kommuninvånaren: 

Det kommer att finnas färre lägenheter att tillgå och kanske för få. Detta kan komma att innebära  att 

äldre inte erbjuds lägenhet i önskad tätort utan får flytta till annan tätort. Det kan komma  ta längre 

tid innan vård- och omsorgsboende kan erbjudas personen, som istället får bo kvar i ordinärt boende 
med hemtjänstinsatser. 

I Anderstorp, Reftele och Broaryd kommer det att finnas färre vårdbostäder och invånarna kommer 

förmodligen uppleva att verksamheten i tätorten krymper. Detta kan uppfattas som negativt av 

ortsbefolkningen. Samtliga tätorter kan komma att uppleva att servicen centreras till Gislaveds tätort. 

Stor oro och praktiska olägenheter för brukare och anhöriga kan komma att uppstå när anpassningar 
av lägenheter ska göras. 

Konsekvenser för medarbetare: 

Anpassningen är omfattande vilket innebär att det inte kommer att finnas utrymme för förflyttning till 

vakanta tjänster. Övertalighet kan komma att uppstå med arbetsbrist och uppsägningar som följd. 

Förändringarna frigör undersköterske-, sjuksköterske- och rehab-resurser samtidigt som arbetsbrist 

kan uppstå.  På längre sikt finns risk för att kostnader för försörjningsstöd kan komma att öka när 

undersköterskor inte längre ersätts från arbetslöshetskassan. På kort sikt kan det innebära kostnader 
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för de undersköterskor som inte har någon arbetslöshetsförsäkring och därför kommer att sakna 

försörjning. 

Arbetsmiljön kan komma att påverkas negativt och personal kan komma att vara sjukskrivna. 

Utblicksperioden 2017-2020: 

Anpassningar av vårdbostäder som gjorts och som föreslås under 2016 kan vara relevanta och 

korrekta några år. Därefter kommer antalet äldre att öka, liksom behovet av vård och omsorgs-

boende. Det innebär att resurser till personal behöver återställas från 2019. Det finns stora behov av 

utökningar i budget för framtiden, eftersom större tillströmning av brukare förväntas. Tillgång till 

vård- och omsorgsboende kommer att finnas eftersom lägenheter på Hagagården, Solbacka och 
Mariagården återigen kan användas. 

V&O-5 Ökade kostnader hemvård – 0 tkr ansökan om 2 200 tkr kommer att göras hos 
Socialstyrelsen 

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att hos Socialstyrelsen ansöka om statliga medel för 

förstärkning av bemanningen inom äldreomsorgen. 

Hemsjukvården behöver tillföras resurser i form av sjuksköterskor, sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter. Redan i dag finns det stora svårigheter med att hålla verksamheten igång med 

tillräckligt antal sjuksköterskor. Semesterperioden är inte en kort period, den omfattar en sjättedel 

av året och innan alla sjuksköterskor som har skjutit på sin semester, inte tagit ut alla fyra veckorna 

o.s.v. omfattar semesterperioden de facto en fjärdedel av verksamhetsåret. Det innebär att en 

fjärdedel av året är hälso- och sjukvårdsorganisationen bemannad enbart till hälften och går på 

sparlåga. Det finns inget annat sätt att lösa bemanningen av legitimerad personal och säkra kvaliteten 

under semestern, än att anställa fler som arbetar större delen av året och ersätter övrig personal 

under semesterperioden. Erfarenheterna enligt Kostnad Per Brukare (KPB) i andra kommuner visar 

också att när kommunaliseringen av hemsjukvården har ägt rum ökar sakta behovet av 

sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Samtidigt går verksamheten år tillmötes då 

antalet äldre och vård- och omsorgsbehovet kommer att öka. Ansvar för nya verksamheter har 

tillkommit, t.ex. ensamkommande flyktingbarn, samtidigt som bl.a. enheten för psykisk ohälsa har tagit 

del av rehab-insatser i för liten utsträckning. Behovet kvarstår och kommer att öka i takt med att 
antalet brukare ökar. 

Medel har lagts in i utblick 

V&O- 6 Ändrade riktlinjer i hemtjänst (städ/tvätt) - anpassa 3 500 tkr  

Nya riktlinjer för biståndsbedömning (SoL) antogs av socialnämnden under hösten år 2014. En 

förändring av riktlinjerna till att bevilja städ och tvätt var tredje vecka i stället för varannan vecka, 

skulle ge en årlig besparing med 3 500 tkr. Vid biståndsbedömning görs individuella bedömningar och 

finns det särskilda behov av tätare insatser ska det beviljas. 

F&S-1 Organisationsförändring finansieras genom omfördelning  

En genomlysning av verksamheten med fokus på kvalitet, effektivitet och ekonomi har genomförts av 

extern konsult under hösten 2014. Syftet med genomlysningen var att säkerställa att hela 

funktionshinderverksamheten har en bra kvalitet, att arbetet bedrivs på ett optimalt sätt, och om 

möjligt, åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande inom funktionshinderverksamheten, där 

resultatet kan följas över tid. Resultatet av genomlysningen påvisar behov av fler områdeschefer, LSS-

handläggare och administrativ assistent, samt att en tjänst som verksamhetspedagog behöver 

tillsättas. För mer detaljer se förvaltningens förslag på funktionell organisation inom programområde 

och stöd från april 2015. För att finansiera organisationsförändringen har de medel som tidigare 

tilldelats, 500 tkr för verksamhetspedagog återförts, 340 tkr har omfördelats från programområde 
stab och 700 tkr har omfördelats från programområde IFO. 

Utöver det tillskott på 2 000 tkr som socialnämnden fått i ram för att täcka ökade kostnader inom 

funktionshinderområdet finns följande behov: 

F&S-2 Fler brukare i gruppbostäderna, personalutökning – tillföra 800 tkr  

En neddragning av budget gjordes inför år 2014, eftersom det då fanns flera outhyrda lägenheter i 

gruppbostäderna. När nu de flesta lägenheterna är uthyrda, behöver bemanningen höjas upp igen till 
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en rimlig nivå. Ett exempel på ökade kostnader, som inte går att påverka, är en brukare som har 

andningsmask och inte får lämnas obevakad nattetid, vilket kräver en extra personal varje natt året 

om. Det ger en merkostnad på ca 900 tkr per år, varav 100 tkr ska finansieras genom 

effektiviseringar i verksamheten. Behovet finns redan för år 2015, men har inte kunnat prioriteras 

med det ansträngda budgetläget som råder. En omvärldsbevakning pågår också för att finna ett 

system/instrument för att mäta vård-/omsorgsbehovet i syfte att få ett bra underlag för en optimal 
bemanning. 

Medel har lagts in i utblick 

F&S-3 Fler brukare i daglig verksamhet - personalutökning – tillföra 400 tkr  

Under det senaste året har nio nya personer tillkommit i daglig verksamhet. Ytterligare fem personer 

är på gång in. Personernas behov och diagnoser varierar. Detta medför behov av en högre 

personalbemanning. Inför år 2014 gjordes av besparingsskäl en neddragning i budget som nu, 

åtminstone delvis, behöver återställas. En utveckling av daglig verksamhet pågår på olika sätt: Ett 

samarbete med AMO har påbörjats, en bättre samverkan med skolan innebär en bättre introduktion 

i arbetslivet för brukarna – det är arbetslinjen som ska gälla. Ett aktivt arbete har gjorts (och pågår) 

för att fler brukare ska få mer utflyttad verksamhet och riktiga jobb. På så vis har vi hittills lyckats få 

in fler brukare i daglig verksamhet utan att kostnaderna ökat. För att kunna fortsätta utveckla 

dagverksamheten mot nya inriktningar behöver en personalökning ske. 

Medel har lagts in i utblick. 

F&S-4 Korttidsverksamhet, fler brukare – tillföra 1 250 tkr  

Tillskottet är minskat med 500 tkr jämfört med förvaltningens förslag. Korttidsverksamheten har 

ökat kraftigt under senare år och den nuvarande verksamheten är nu fullbelagd under årets alla dygn 

(räddningstjänsten tillåter att max åtta barn får vara där samtidigt). Där finns idag 31 barn och 

ungdomar inskrivna, vilket innebär att det idag finns fler personal anställda än vad som finns i budget. 

Då det ständigt tillkommer nya barn och ungdomar med behov av korttids, är behovet stort att 

öppna en ny korttidsverksamhet inom kort. En ny korttidsverksamhet skulle också innebära en bättre 

arbetsmiljö för personalen, eftersom man då kan dela upp barnen/ungdomarna i olika grupper utifrån 

deras diagnoser, åldrar, intressen och behov. Planer finns på att överta en förskola på Henjaområdet 

(Granaten) för en ny korttidsverksamhet. Granatens läge är optimalt med närhet till natur/skog och 

ger också goda förutsättningar för samarbete med verksamheten på Loftet gällande personal, buss 

och annan samordning. Lokalerna är dock större än vad korttidsverksamheten behöver, arbete pågår 
med att få in annan verksamhet i delar av lokalerna. 

Medel har lagts in i utblick 

F&S-5 Utökad verksamhet, fler insatser – tillföra 500 tkr  

Inom ett flertal olika insatsområden har verksamheten ökat rejält. Det gäller kontaktpersoner, 

ledsagning, avlösarservice och boendestöd. När dessa ärenden med kortare insatser ökar krävs det 

mer arbete med logistik och administration, men också en utökning av personal. Den ökning som 

skett under senare år måste budgeteras, för att verksamheterna ska kunna undvika stora underskott. 

Medel har lagts in i utblick 

F&S-6 Nya placeringar – köp av extern plats LSS – tillföra 2 300 tkr  

Inom kommunen finns idag ungdomar som av olika orsaker är i behov av att genomföra sin skolgång 

på annan ort. När sådana beslut fattas blir socialnämnden ansvarig för elevens internatboende. En 

sådan placering kan kosta 6 300 kr per dygn. Om vistelsen planeras t.ex. under hela gymnasietiden, 

d.v.s. i fyra år, innebär det stora kostnader för socialnämnden. För detta finns idag inga resurser 
avsatta. 

Medel har lagts in i utblick 

F&S-7 Nya placeringar – köp av externa platser SoL – tillföra 1 100 tkr 

Socialförvaltningen arbetar ständigt för att finna lösningar på hemmaplan. Ibland lyckas man inte fullt 

ut med detta, då nya och specifika behov hos brukarna innebär att verksamheterna inte kan tillgodose 
behoven. Under året har två nya placeringar gjorts enligt SoL, vilket medfört nya kostnader. 
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Medel har lagts in i utblick 

  

Personal 

Socialnämndens verksamheter har under de senaste åren genomgått omfattande förändringar, vilka 

har påverkat personalvolymer och också förändrat personalens arbetsuppgifter. Som exempel kan 

nämnas övertagandet av hemsjukvården och förändringar inom vård och omsorg avseende 

vårdboenden och hemtjänst. Detta är förändringar som tar tid att genomföra och det är viktigt att 

berörd personal får tid att ta till sig förändrade arbetsuppgifter etc. 

Vi kan klart konstatera att ökade behov av personal inom socialnämnden de närmaste åren kommer 
att vara märkbara. Några av de områden där vi ser behov är: 

 Förstärkning inom hemsjukvården, legitimerad personal. 

 Utökning av verksamheterna inom funktionshinderområdet. 

 Bemanning på vårdboendena, på grund av nya föreskrifter från Socialstyrelsen samtidigt som 
förslag om anpassningar av antalet platser kan komma att påverka bemanningsbehoven. 

Samtidigt ser vi följande: 

 Svårigheten att rekrytera personal, socionomer, till verksamheten barn och unga. 

 Svårigheter att rekrytera legitimerad personal främst sjuksköterskor. 

 Svårigheter att rekrytera mellanchefer. 

Dessa svårigheter delar vi med många andra kommuner, vilket inte gör situationen lättare. 

Målet att erbjuda heltidstjänster inom verksamheterna kommer att vara en stor utmaning att få till. 

Det måste till nya tankesätt i organisationen genom att använda tillgängliga resurser på annorlunda 

sätt, samtidigt som man måste kunna ge personalen förutsättningar till vettiga arbetsförhållanden. 

Detta är särskilt angeläget med hänsyn till den eventuella övertalighet som nämnden och 

verksamheterna har att hantera.  Socialnämnden begär av denna anledning utökade budgetmedel för 
att klara denna övergång. 

Under ett stort antal år har regeringen stöttat kommunerna med medel för utbildning och 

kompetensutveckling av personal, särskilt inom äldreområdet. Statsbidragen har inneburit att vi har 

kunnat utbilda och kompetensutveckla vår personal i stor omfattning. När nu statsbidragen upphör 

behöver socialförvaltningen åter satsa egna medel för att fortsätta med utbildningar för att vi ska 

kunna bibehålla kvaliteten i verksamheterna. Därför har socialnämnden i budget för 2016 återställt en 
del av de medel som tidigare har använts till andra delar av verksamheten. 

Personalomsättningen har ökat under 2015. Detta gäller inom flera områden handläggare, chefer etc. 

En stabil personalssituation är av stor vikt för att nämnden och verksamheterna ska kunna utföra sitt 
uppdrag, varför aktuell situation behöver uppmärksammas och aktualiseras! 
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Fritidsnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Tommy Stensson S   

Förvaltningschef Anna Gamlén    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 48 179 49 793      

./. intäkter -13 007 -12 198      

Nettokostnad 35 172 37 595 36 241 36 380 36 834 37 015 37 195 

Budget 2016; 216 tkr över ram pga ej kompenserade kapitalkostnader tidigare år  

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 3 811 5 461 2 064 7 050 6 500 1 100  800 

./. intäkter -500 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 3 311 5 461 2 064 7 050 6 500 1 100  800 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nämnd 293 364 399     

Fritidsverksamhet 27 230 28 844 27 599     

Föreningsstöd 7 649 8 387 8 459     

övrigt   -216     

Totalt 35 172 37 595 36 241 36 380 36 834 37 015 37 195 

Omstruktureringar/effektiviseringar av budget 2016 är lagda på programområde fritidsverksamhet, över ram med 1 miljon kr. 

Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Nyttjandegrad sporthall 85 % 85 % 85 % 

Nyttjandegrad ishall 82 % 95 % 95 % 

Antal bad totalt 120 549 145 000 100 000 

Antal gästnätter Hörsjön 3 877 5 000 5 000 

Andel simkunniga åk 1 78 % 90 % 90 % 
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Uppgift 

Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånarna goda förutsättningar för en positiv och 

meningsfylld fritid. Samhällsutvecklingen har medfört att många former av fysisk aktivitet har 

förskjutits från vardagen till fritiden. Fysisk aktivitet är ofta hänvisad till särskilda tidpunkter, särskilda 

lokaler, speciellt arrangerade platser eller naturområden. Fritidsnämnden är i detta sammanhang 

mycket viktig. För att säkerställa ett brett utbud av aktiviteter tillhandahåller fritidsnämnden 

anläggningar samt ger bidrag till föreningar och organisationer. Insatserna är viktiga för att främja en 
god folkhälsa i befolkningen. 

Fritidsutbudet bidrar också till en positiv bild av Gislaveds kommun och gör kommunen attraktiv att 

verka och bo i. En viktig aspekt är att kunna erbjuda både barn och vuxna ett bra fritidsutbud i 

närområdet. Spontanidrottandet har generellt länge minskat, men en ökning tycks nu ske. Detta är 

något som fritidsnämnden har tagit fasta på och under ett par år tillbaka anlagt olika typer av 

när/spontanidrottsplatser runt om i kommunen. Senaste tillskottet är en skatepark i Smålandsstenar. 

Fritidsnämnden arbetar också med att göra naturen mer attraktiv för människor att vistas i. Detta 
görs genom att skapa förutsättningar för motionsspår, vandringsleder och kanotleden Nissan. 

Genom fritiden marknadsförs kommunen på ett positivt sätt och detta stödjs av fritidsnämnden. 
Föreningars olika arrangemang i form av läger/cuper/tävlingar lockar årligen hit flera besökare. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Öka kunskapen och 

förståelsen för barn och 

deras behov 

Möta förändringar i 

samhället för att 

upprätthålla en attraktiv 

verksamhet. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Skapa förutsättningar 

för ett väl fungerande 

fritidsutbud för barn 

och ungdomar. 

I föreningsnormerna 

prioriteras barn och 

ungdomar i åldern 7-25 år. 

Vad gäller bad ges barn 

under 9 år fritt inträde och 

ungdomstaxa upp till 20 år. 

Vid skollov ges fri entré till 

bad, för barn och ungdomar 

upp till 20 år. 

Skapa förutsättningar 

för god simkunnighet. 

Alla elever i åk 1 skall 

genomgå simundervisning. 

Skapa förutsättning för 

evenemang i form av t 

ex cuper, läger och 

tävlingar. 

Tillhandahållande av 

anläggningar och logi, samt 

marknadsföring av denna 

typ av verksamhet. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Skapa förutsättning för 

evenemang i form av t 

ex cuper, läger och 

tävlingar. 

Tillhandahållande av 

anläggningar och logi, samt 

marknadsföring av denna 

typ av verksamhet. 

Skapa förutsättningar 

för fysisk aktivitet och 

rekreation som bidrag 

till en bättre folkhälsa 

för kommuninvånarna. 

Attraktiva anläggningar som 

håller öppet i förhållande 

till efterfrågan. 

Skapa förutsättningar 
för ett brett och rikt 

föreningsliv 

Ett rikt föreningsliv gör 
kommunen attraktiv. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

Ge snabb och bra 

service till föreningar 

och allmänhet samt 

informera och 

Fortsätta utvecklingen av 

det "digitala fritidskontoret" 

som förbättrar och snabbar 

upp servicen. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

samhället. marknadsföra 

förvaltningens 

verksamheter både 

inom och utom 

kommunen. 

Fr.o.m. januari 2016 ska 

konkreta förändringar, 

som innebär 

ombyggnation av två 

simhallar till annan 

verksamhet, 

genomföras. 

Fr.o.m. januari 2016 ska 

konkreta förändringar, 

som innebär 

ombyggnation av två 

simhallar till annan 

verksamhet, 

genomföras. 

Fr.o.m 18 januari 2016 

stängs Anderstorps simhall 

och stora bassängen 

i Smålandsstenars simhall 

för bassängbad. 

Fritidsnämnden har i 

uppdrag att tillsammans 

med fastighetsnämnden 

omvandla de f.d. 

simlokalerna till 

verksamheter för hälso- 

och idrottsverksamhet. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Samarbeta med 

kommunens strategiska 

tjänstemän kring 

näringslivsfrågor och 

turism. 

Vidareutveckla avtal vad 

gäller bad och hälsolyft. 

Samarbeta med näringslivet 

vid evenemang. 

Interna processer  Fritidsförvaltningen ska 

präglas av en positiv, 

engagerad, kunnig och 

kollegial personalgrupp. 

På förvaltningens 

återkommande 

gemensamma utbildningar 

står frågor som bemötande, 

service, od i fokus. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Fritidsnämnden står inför sin kanske största utmaning hittills sedan Gislaveds kommun slogs samman i 

början av 70-talet och därmed fick tre simhallar att driva. Till 2016 års budget har kommunfullmäktige 

i ett antal att-satser uppdragit till fritidsnämnden att genomföra en rad åtgärder inom 
simhallsverksamheten: 

 från och med den 18 januari 2016 stänga simhallen i Anderstorp för bassängbad, 
från och med den 18 januari 2016 stänga stora bassängen i Smålandsstenar för bad, 

se över öppettider i Gislaveds simhall för att öka tillgängligheten för simhallsbad, 

omvandla de f.d. simlokalerna i Anderstorp och Smålandsstenar till verksamheter för hälsa- och 

idrottsverksamhet inom fritidsnämndens tilldelade ekonomiska ram. 

Beslutet påverkar fritidsnämndens verksamhetsområde radikalt. Simhallsverksamheten är inte enkelt 

avgränsad inom förvaltningen. Simhallarna ligger i direkt anslutning till sporthallar och hälsolyft och 

verksamheten är integrerat med utomhusbadet Hörsjöns i Smålandsstenar. I praktiken arbetar 

personal över verksamhetsområdena. Beslutet påverkar hela förvaltningen och ger effekter inom alla 

verksamhetsområden. 

Hur simhallsförändringen kommer att påverka verksamheten bygger i dagsläget på en rad antaganden. 

Det är många förutsättningar som förändras och som kräver annan prioritering och logistik än 

tidigare. Då flera parter drabbas måste omställningstiden få ta sin tid. Förvaltningens verksamhet är 

förhållandevis liten i förhållande till kommunens totala verksamhet. Nämndens verksamhet under 
2016 kommer således till stor del att överskuggas av denna förändring. 

Förändringen innebär konkret ett minskat anslag med 3,5 miljoner kronor i justering av 

fritidsnämndens grundram från 2015. Förändringens ekonomiska konsekvenser är komplexa. De 

ekonomiska konsekvenserna av förändringen når inte fram till 3,5 miljoner kronor, nämndens 
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budgetförslag ligger en miljon över ram. Konsekvenser av förändringen kräver vissa investeringar för 

fritidsnämnden såsom tippbar mellanvägg i Gislebadet och inventarier vid ombyggnation av de f.d. 

simlokalerna. Dessutom kommer fastighetsnämnden göra investeringar i de f.d simlokalerna vilket 

påverkar fritidsnämndens driftskostnader i form av ökad hyra. Investeringarna förutsätter ramökning i 

driftsbudgeten för ökade kapitalkostnader. 

En justering av taxorna för hälsolyften görs from 2016. 

Personal 

Fritidsförvaltningen har under 2015 genomgått och kommer att genomgå väsentliga förändringar vad 

gäller personal under 2016. Detta sammantaget innebär flera utmaningar. I mitten av 2015 tillträdde 

ny förvaltningschef, en förändring som åtminstone inledningsvis innebär ett kunskapstapp både i form 

av erfarenhet och historik. Förändringen av simhallsverksamheten 2016 påverkar hela förvaltningen. 

Direkt kommer yrkesgruppen badmästare att påverkas, men även yrkesgruppen maskinister som har 

arbetsuppgifter av större omfattning i simhallarna. I samband med budget 2016 kommer 

fritidsnämnden att konstatera övertalighet bland personalen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Bo Kärreskog S   

Förvaltningschef Mats Spånberg    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 780 839 798 066 808 975     

./. intäkter -84 533 -71 261 -71 261     

Nettokostnad 696 306 726 805 737 829 732 360 743 076 733 063 734 003 

Ny demografiberäkning per augusti innebär justerad ram för 2016 med 6 842 tkr. 

Minskat sparbeting 1 000 tkr. 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 16 771 13 314 13 709 14 609 13 409 12 409 12 409 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 16 771 13 314 13 709 14 609 13 409 12 409 12 409 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Förskola, pedagogisk omsorg, 

fritidshem och förskoleklass 
194 930 204 835 211 986     

Grundskola 288 816 300 735 307 991     

Grundsärskola 11 289 12 293 12 393     

Fritidsgårdar 2 753 2 964 2 941     

Gymnasieskola 128 375 130 013 128 678     

Gymnasiesärskola 3 908 5 294 5 317     

Vuxenutbildning 13 306 15 003 15 064     

Högskolan på hemmaplan 1 115 901 907     

Musikskola 13 857 14 609 14 691     

Nämnd och administration 10 153 10 360 10 131     

Gemensamma verksamheter 27 804 28 680 29 015     

Verksamhetsövergripande åtgärder  1 118 -1 285     

Totalt 696 306 726 805 737 829 732 360 734 076 733 063 734 003 
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Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Nettokostnad/barn i förskola 102 994 113 570 113 203 

Nettokostnad/barn i fritidshem 28 205 32 403 30 467 

Nettokostnad/barn i förskoleklass 47 754 44 799 44 576 

Nettokostnad/elev i grundskola 92 569 96 204 95 858 

Nettokostnad/elev i gymnasieskola 112 314 109 071 109 327 

Nettokostnad/studerande i 

vuxenutbildning 
33 601 37 508 37 660 

Nettokostnad/elev i musikskola 9 165 9 130 9 182 

Nettokostnad/elev i grundsärskola 376 300 409 767 413 100 

Nettokostnad/elev i gymnasiesärskola 134 759 165 438 166 156 

Uppgift 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn, 

ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild 

utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare, och regleras i Skollagen (2010:800). 
Nämnden ansvarar även för tillämpliga delar i motsvarande fristående verksamheter. 

Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, uppdragsutbildning inom gymnasieskolan 

samt eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående högskolekurser 

samt därutöver uppdragsutbildning och liknande verksamhet för den kommunala organisationens 
behov. 

Nämnden ansvarar vidare för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare (2010:197). 

Personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten ingår 

också i nämndens ansvarsområde. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

De beslut som berör 

barn och ungdomar ska 

utgå från ett barn- och 

ungdomsperspektiv 

relaterat till FN:s 

barnkonvention 

Vid alla beslut som rör barn 

beaktas FN:s konvention 

om barns rättigheter. I 

barn- och 

utbildningsnämndens 

strategi lyfts frågan särskilt 

upp tillsammans med EU:s 
åtta nyckelkompetenser. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Delta aktivt i arbetet 

med utveckling av 

mötesplats Gisle 

I Glashuset finns lokaler för 

gymnasieskolans 

restaurang- och 

livsmedelsprogram. Lokaler 

för estetprogrammets 

dansverksamhet planeras i 
samråd med kultur- och 

fastighetsförvaltningen. 

I Glashuset kommer 

möjligheter finnas att 

bredda utbudet för 

grundskolans elever inom 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

ramen för Skapande skola i 

samarbete med 

kulturförvaltningen. 

Genom 

familjecentralerna tidigt 

upptäcka barn i behov 

av särskilt stöd 

Samverkan kring barn 0-6 

år för att tidigt upptäcka 

och effektivt ta hand om 

barn i behov av särskilt stöd 

samt att ge vårdnadshavare 

stöd i föräldrarollen 

Genomföra 
föräldrautbildningar för 

vårdnadshavare 

Genomföra 
föräldrautbildningar för 

vårdnadshavare för att ge 

vårdnadshavare stöd i 

föräldrarollen 

Medverka vid 

etablerande av 
gemensam Barn- och 

ungdomshälsa 6-18 år i 

GGVV 

Medverka vid etablerande 

av gemensam Barn- och 
ungdomshälsa 6-18 år i 

GGVV 

Skolans pedagogiska 

insatser med 

socialtjänstens 

stödinsatser, för barn 
och unga i behov av 

extra stöd, ska vara 

samordnade för att på 

så vis förbättra 

elevernas möjligheter 

att nå de nationella 

målen i skolan 

Skolans pedagogiska 

insatser med socialtjänstens 

stödinsatser, för barn och 

unga i behov av extra stöd, 
ska vara samordnade för att 

på så vis förbättra elevernas 

möjligheter att nå de 

nationella målen i skolan 

Öka besökarnas 

delaktighet i 

fritidsgårdens 

aktivitetsplanering 

Målet kan anses nått när 

besökarna genom något 

sätt lämnar realistiska 

förslag till aktiviteter. 

Förbättra 

simkunnigheten för 
barn och ungdomar i 

årskurs 6. 

Förbättra 

simkunnigheten för 
barn och ungdomar i 

årskurs 6 

Simundervisning påbörjas i 

förskoleklass och årskurs 1 
genom intensivträning. I 

övrigt ingår 

simundervisningen i den 

ordinarie 

idrottsundervisningen, i 

regel två gånger per termin. 

Fler behöriga 
pedagoger och fler 

vuxna i skolan 

Övergripande insatser 
riktas till 

kompetenshöjning för 

att säkerställa 

behörighet och 

kvaliteten i 

undervisningen 

Genom Lärarlyftet II ges 
möjlighet att öka 

behörigheten. 

Kompetensutveckling sker 

genom bl.a. matematiklyftet 

och förstelärare. 

Effektivare organisation 
för att säkerställa att 

undervisning sker av 

behöriga lärare 

För att kunna säkerställa en 
långsiktigt rättsäker och 

kvalitativ utbildning krävs 

förändringar som ger större 

möjligheter att skapa fokus 

på ökat lärande och 

måluppfyllelse samt 

rekrytering av behöriga och 

legitimerade pedagoger. 

Andelen behöriga 

elever till nationellt 

gymnasieprogram ska 

Andelen behöriga elever till 

nationellt gymnasieprogram 

ska öka 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

öka 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 
genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Verksamheterna ska 

präglas av en god 
kvalitet och gott 

medarbetarskap 

Verksamheterna ska präglas 

av en god kvalitet och gott 
medarbetarskap 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 
att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Medverka i 

utvecklandet av e-
samhället 

Utveckla tillgängligheten till 

och öka användandet av 
nämndens e-tjänster 

Fr.o.m. januari 2016 ska 

konkreta förändringar, 

som innebär 
ombyggnation av två 

simhallar till annan 

verksamhet, 

genomföras. 

Anpassa verksamheten 

till kommande 

förändringar 

Säkerställa att 

simundervisning kan ske i 

den omfattning som krävs 
för att nå kunskapskraven i 

årskurs 6 

Under 2016 påbörjas de 

konkreta förändringar 

av skolstrukturen som 
krävs för att säkerställa 

integration och utveckla 

den pedagogiska 

kvaliteten med 

anpassning till 

elevunderlaget. 

Under 2016 påbörjas de 

konkreta förändringar 

av skolstrukturen som 
krävs för att säkerställa 

integration och utveckla 

den pedagogiska 

kvaliteten med 

anpassning till 

elevunderlaget 

Genom en skolorganisation 

som skapar tydligare fokus 

på elevers 
utvecklingsstadier kan 

skolenheterna koncentrera 

insatserna där rätt 

kompetens och behörighet 

stärker det gemensamma 

uppdraget. Syftet är att 

skapa en likvärdig skola 

som ökar resultaten så att 

alla blir behöriga till 

gymnasiet. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Utveckla 

infrastrukturen för att 

stödja näringslivets 

behov av rörlighet för 

kompetens och 

transporter på ett 

hållbart sätt. 

Verka för att 

universitets-

/högskolekurser och -

utbildningar förläggs till 

kommunen 

Verka för att universitets-

/högskolekurser och -

utbildningar förläggs till 

kommunen 

Öka kompetensen 

genom utbildning av 

vuxna i samverkan 

mellan näringsliv, skola 

och yrkeshögskola 

Öka kompetensen genom 

utbildning av vuxna i 

samverkan mellan 

näringsliv, skola och 

yrkeshögskola 

Utveckla yrkesvux och 

YH-utbildningar samt 

fjärde året på 

teknikprogrammet för 

att öka 

anställningsbarheten 

genom att matcha 

behov och kompetens 

Utveckla yrkesvux och YH-

utbildningar samt fjärde 

året på teknikprogrammet 

för att öka 

anställningsbarheten genom 

att matcha behov och 

kompetens 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Ökad samverkan mellan 

skola och arbetsliv 

Upprättad och 

implementerad arbetsplan 

för studie- och 

yrkesvägledning följs upp 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

De verksamhetsförändringar som genomförs under året berör främst sammanläggning av enheter och 

minskning av lokalanvändning. 



52 

 

Under året lämnas Bellmanhuset i Anderstorp i samband med att fritidshemmet flyttar till nya lokaler 

i hus C och musikskolans verksamhet flyttas till andra befintliga lokaler. Om antalet studerande i SFI-

verksamheten under budgetåret hamnar på tidigare års genomsnitt kan också paviljongen Rönnen 

lämnas. Delar av verksamheten har under 2015 flyttats till Gislaveds Gymnasium. Reservation är dock 

nödvändig att göras utifrån om behovet består på nuvarande nivå. Genom åtgärderna minskas 
lokalkostnaderna med 1 000 tkr. 

Under verksamhetsåret genomförs också sammanläggning av Nyckelpigans och Skattkistans förskolor 

i Reftele till Skattkistans lokaler då prognoser visar en lägre efterfrågan på förskoleplatser. Mindre 

anpassningar genomförs för att säkerställa en ändamålsenlig miljö beroende på fler avdelningar, barn 
och personal. Åtgärden minskar årskostnaderna med ca 500 tkr. 

Under året sammanläggs Öreryds skola med Isabergskolan i Hestra och Ölmestadsskolans 

högstadium med Nordinskolan, Smålandsstenar, eller Åsenskolan, Anderstorp. Åtgärden beror främst 

på minskande elevunderlag vid enheterna och för att långsiktigt säkerställa en rättssäker och kvalitativ 

utbildning. Möjligheterna till gruppdelningar och att möta individuella behov hos eleverna förbättras 

med större elev- och personalgrupper. En gemensam organisation ökar också möjligheten till en 
bredare ämneskompetens inom personalgruppen. Den ekonomiska effekten motsvarar 1 500 tkr. 

Under året påbörjas också ett förändringsarbete för att göra en översyn av skolorganisationen inom 

Gislaveds och Smålandsstenars tätorter och på sikt eventuellt även Anderstorp med sikte på att 
skapa skolenheter som kan öka lärandefokus utifrån barnen och elevernas utvecklingsstadier. 

Större budgetmässiga verksamhetsförändringar är neddragning inom gymnasieskolan med drygt 

1 300 tkr, minskning av personal inom samlad skoldag och stödresursen med drygt 2 200 tkr samt 

minskade läromedels- och materialmedel med drygt 1 300 tkr. 

Utökning av verksamheten sker främst genom ökad efterfrågan inom fritidshemmen vilket motsvarar 

en ökad budget med 1 300 tkr. 

Satsningar görs på kvalitetsutveckling inom grundskolan för att öka antalet behöriga pedagoger och 
kvaliteten i undervisningen. För satsningen avsätts 800 tkr. 

För att vidmakthålla omfattningen på elevhälsaverksamheten när det riktade statsbidraget minskas 
avsätts 700 tkr i budgeten. 

Under året beräknas invigning av den nya förskolan i hus C på Eken/Åsens skolområde i Anderstorp. 

Under hösten 2016 beräknas förberedelsearbete påbörjas för en start av familjecentralen i 

Smålandsstenar. Även en gemensam barn- och ungdomshälsamottagning i GGVV beräknas att starta 
under 2016. 

Personal 

Fr.o.m. 1 juli 2015 ska alla lärare inom skolverksamheterna inkluderat förskolan, ha behörighet för 

det område och ämne man undervisar inom och legitimation för att få ta fullt ansvar för undervisning 

och betygssättning. Detta är också en förutsättning för att kunna bli tillsvidareanställd som lärare. I 

Gislaveds kommun likt andra kommuner uppfylls, inte kraven fullt ut. Inom vissa ämnesområden och 

stadienivåer fattas behöriga lärare. Prognoser från Arbetsmarknadsverket visar att bristen på 

utbildade lärare kommer öka de närmaste tio åren. Det kan därmed förutses en konkurrens om 

arbetskraften inom skolans verksamhetsområde. Nyrekryteringsbehovet ökar beroende på 

konkurrens och pensionsavgångar. Inför hösten 2015 har verksamheterna haft drygt 90 vakanser att 

tillsätta. Sedan årsskiftet 2015 erbjuder barn- och utbildningsnämnden heltidstjänster vid 

nyrekrytering av tillsvidareanställda. Under 2014 hade 83,4 % av barn- och utbildningsförvaltningens 

medarbetare heltidstjänster. Gislaveds kommun är och ska förbli, en intressant skolkommun att 

arbeta i samtidigt som kravet på långsiktigt förbättrade skolresultat är en skyldighet gentemot 

invånare och framförallt kommunens barn och elever. Det pågående projektet visar att såväl 

förändrat tjänsteinnehåll som samverkan mellan enheter och översyn av organisationsstrukturen 

krävs för att nå det personalpolitiska målet med bibehållen kostnadseffektivitet och 

budgetförutsättningar. Heltidsprojektet och de såväl kort- som långsiktiga rekryteringsbehoven, pekar 

på att tjänsteunderlaget per skolenhet behöver öka. Inom budgeten avsätts också medel för att 

understödja möjligheten för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare och en 
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rekryteringsstrategi kommer att utarbetas under året. Inom ramen för barn- och 

utbildningsförvaltningens personalpooler inleds ett arbete med rekrytering för överslussning till 
grundtjänster inom de olika skolenheterna. 

Satsningen på karriärtjänster fortsätter för att öka undervisningens kvalitet och elevernas resultat. Ett 

40-tal förstelärare är tillsatta och ytterligare ett tiotal kommer tillsättas under budgetåret. Fr.o.m. 

hösten 2015 har lärarna på Åsenskolans högstadium övergått till 40-timmars vecka med 

semestertjänst. Syftet med förändringen är att förbättra elevernas skolresultat bl.a. tack vare 

möjligheten till mer gemensam planeringstid och effektivare tidsanvändning. Syftet är också att skapa 

en bättre arbetsmiljö för pedagogerna. Organisationsförändringen kommer att utvärderas och 
påverka ambitionerna att införa semestertjänst även på andra skolenheter. 

Kraven på att vara skolledare har skärpts samtidigt som uppdraget som chef blir allt mer omfattande. 

Under de kommande åren kommer rekryteringsbehovet av dessa också öka bl.a. beroende på 

pensionsavgångar men även här ökar konkurrensen. Under året kommer en översyn av skolledarnas 

uppdrag genomföras samtidigt som initiativ tas för att påbörja rekryteringsutbildningar inom länet. 

Inom ramen för prioriterade verksamhetsområden kommer behovet av ett systematiskt 

kompetensutvecklingsarbete behöva bedrivas. Detta kommer beröra såväl användandet av digitala 

lärverktyg som entreprenöriellt förhållningssätt till förstärkning av ämnesområden som svenska, 

matematik m.m. Flera av förstelärarna kommer att vara en resurs på detta område. 

Barn- och utbildningsnämnden håller en stabil nivå när det gäller uppnåendet av de 

personalekonomiska målen. Den totala sjukfrånvaron minskade under 2014 och låg på 3,9 % vilket är 

under det kommungemensamma målet på 4 %. Tillsammans med personalavdelningen genomförs ett 

systematiskt arbete med tidiga förebyggande insatser och rehabilitering. Cheferna inom barn- och 

utbildningsnämnden deltar kontinuerligt i fortbildningsinsatser inom området. Ett fortsatt medvetet 

arbete med att minst 90 % av de anställda ska ha utvecklingssamtal kommer drivas. Under 2014 var 
uppnåendegraden 82 %. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer arbeta för en ökad uppfyllnad av de olika personalmått som 

är prioriterade i kommunens personalpolitik. 

Sammanfattande målsättningar 

 Fortsatta kommunövergripande och långsiktiga satsningar på att säkerställa såväl rekrytering 

som att behålla kompetent, behörig och engagerad personal. 

 Utvecklingsinsatser för att underlätta breddad behörighet för anställd personal. 

 Strategiskt arbete med att öka antalet heltidstjänster. 

 En fortsatt utveckling av strategiska kompetensutvecklingsinsatser. 

 Fortsatt satsning på karriärtjänster. 

 Fokus på tidiga insatser och systematiskt rehabiliteringsarbete. 
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Kulturnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  1,9 % 

Ordförande Ylva Samuelsson S   

Förvaltningschef Magnus Jonsson    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 29 486 32 648 34 419     

./. intäkter -4 074 -4 004 -4 057     

Nettokostnad 25 412 28 644 30 512 31 038 32 683 32 392 32 988 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 2 719 1 675 3 052 4 813 713 720 650 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 2 719 1 675 3 052 4 813 713 720 650 

2016: Ombyggnad Smålandstenars bibliotek, 2017: Etapp 2 Glashuset, 2020: Etapp 3 Glashuset 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nämnd 146 193 198     

Kulturverksamhet 23 898 27 009 28 472     

Föreningsanslag 1 368 1 442 1 692     

Totalt 25 412 28 644 30 512 31 038 32 683 32 392 32 988 

Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Totalt antal besökare 199 104 210 000 210 000 

Antal besök/invånare 6,9 7,3 7,3 

Antal lån 240 149 250 000 240 000 

Antal lån/invånare 8,4 8,7 8,5 

Antal besökare på kulturprogram 25 121 24 000 25 000 

Antal besök/kulturprogram 20,6 30 30 

Antal årsarben 24,3 25,55 26,55 
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Uppgift 

Kulturnämnden ska med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program ansvara för 

kommunens biblioteksverksamhet, den allmänkulturella verksamheten, föreningsstöd och 
konsumentinformation. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Kulturaktiviteter för 

barn och ungdomar ska 

särskilt prioriteras med 

utgångspunkt i 

barnkonventionens 

artikel 31 

Inom alla kulturnämndens 

områden bedrivs 

verksamhet som riktar sig 

till barn och ungdomar. 

Utgångspunkten är att 

verksamheten ska bedrivas 

ur barnens perspektiv och 

utgå från deras egen vilja 

och intresse. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Integrera 

handlingsprogram för 

integration och 

folkhälsa i 

kulturverksamheten 

med särskild inriktning 

mot barn och unga 

Kommunstyrelsen har 

antagit en handlingsplan för 

integrationsarbetet för 

perioden 2015-2018. 

Nämndens mål syftar till att 

knyta den förebyggande 

verksamheten för barn och 

ungdomar till uppdragen i 

handlingsplanen. 

Kulturplatån ska vara 

en plats där människor i 

alla åldrar tar del av och 

producerar kultur efter 

egen förmåga 

Enskilda och gruppers 

initiativ ska uppmuntras och 

stärkas genom öppenhet 

och flexibilitet med 

kommunala resurser i form 

av lokaler, ekonomi och 

rådgivning. 

Samverkan mellan 

kommunala verksamheter 

och föreningslivet ska 

eftersträvas för att 

stimulera utvecklingen av 

kulturen i kommunens 
samtliga tätorter. 

Verksamheten är öppen för 

alla men har en tydlig plats 

för barn och ungdomar. 

Genom samarbete med 

studieförbund och 

föreningar ska Kulturplatån 

erbjuda utbildning och 

kurser inom de olika 

konstområdena. 

Verksamheten ska vara 

drogfri. 

Biblioteken ska stödja 

och främja utveckling av 

inlevelseförmåga, 

kreativitet och eget 

skapande 

Biblioteken erbjuder en rad 

olika typer 

kulturarrangemang och 

möjligheter till skapande 

verksamhet. Ett prioriterat 

område inom den skapande 

verksamheten är införandet 

av "Skapar biblioteket" där 

teknik sammanförs med 

traditionella hantverk. 

Biblioteken ska stödja Biblioteken erbjuder stöd 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

och främja intressen för 

såväl självstudier som 

utbildning på alla nivåer 

för egna studier genom 

organiserade aktiviteter och 

möjlighet att låna såväl 

fysiskt som digitalt 

kursmaterial. Samverkan 

kring skolbibliotek sker 

med förskolan, grundskolan 

och Gislaveds 

gymnasium.  Särskild 

uppmärksamhet ska ägnas 

åt barn och ungdomar för 

att främja deras 

språkutveckling och 

stimulera till läsning, bland 

annat genom att erbjuda 

litteratur utifrån deras 

behov och förutsättningar. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Marknadsföra och 

utveckla befintliga 

mötesplatser 

Kulturnämndens befintliga 

mötesplatser biblioteken, 

Gislaveds konsthall och 

Kulturplatån erbjuder ett 

rikt och inspirerande utbud 

av kulturaktiviteter i form 

av upplevelser och eget 

skapande. Verksamheternas 

utbud marknadsförs genom 

dagspress, radio, sociala 

medier och utskick till 

samtliga hushåll i 

kommunen. 

Utveckla ett rikt och 

inspirerande utbud av 

kulturaktiviteter och 

kreativa miljöer 

Genom att utveckla och 

marknadsföra den 

verksamhet som beskrivs i 

detta mål och 

budgetdokument, samt 

utveckla den nya kulturella 

mötesplatsen Glashuset, ska 

bilden av Gislaveds 

kommun som en attraktiv 

och innovativ plats stärkas. 

Biblioteken ska stödja 

och främja utveckling av 

inlevelseförmåga, 

kreativitet och eget 

skapande 

Biblioteken erbjuder en rad 

olika typer 

kulturarrangemang och 

möjligheter till skapande 

verksamhet. Ett prioriterat 

område inom den skapande 

verksamheten är införandet 

av "Skapar biblioteket" där 

teknik sammanförs med 

traditionella hantverk. 

Kulturplatån ska vara 

en plats där människor i 

alla åldrar tar del av och 

producerar kultur efter 

egen förmåga 

Enskilda och gruppers 

initiativ ska uppmuntras och 

stärkas genom öppenhet 

och flexibilitet med 

kommunala resurser i form 

av lokaler, ekonomi och 

rådgivning. 

Samverkan mellan 

kommunala verksamheter 

och föreningslivet ska 

eftersträvas för att 

stimulera utvecklingen 

kulturen i kommunens 
samtliga tätorter. 

Genom samarbete med 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

studieförbund och 

föreningar ska Kulturplatån 

erbjuda utbildning och 

kurser inom de olika 

konstområdena. 

Verksamheten ska vara 

drogfri. 

Gislaveds konsthall ska 

stärka sin ställning som 

utställningscentrum i 

kommunen och öka 

intresset för 

samtidskonsten 

Med aktuella konstprogram 

på en hög nationell och 

internationell nivå ska 

konsthallen vara en självklar 

destination för den lokala, 

regionala och nationella 

konstpubliken. 

Biblioteken ska stödja 

och främja intresse för 

litteratur, teater, film, 

konst, musik, dans och 

andra konstnärliga 

uttrycksformer 

Via traditionella och digitala 

medier, som är möjliga att 

låna hem, tillhandahåller 

biblioteken ett omfattande 

och mångsidigt utbud inom 

olika konst- och 

kulturområden. Biblioteket 

ska särskilt främja läsning 

och tillgång till litteratur. 

Dessutom ska biblioteket 

verka för att öka kunskapen 

om hur informationsteknik 

kan användas för 

kunskapsinhämtning, 

lärande och delaktighet i 

kulturlivet. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

E-tjänster ska bidra till 

ökad tillgänglighet av 

kulturell service och 

tjänster 

Bibliotekets tjänster via 

webben ska utvecklas och 

ligga i linje med den 

nationella utvecklingen. 

Förvaltningen ska även 

arbeta för att 

biljettförmedling, bidrags- 

och projektansökningar och 

andra typer av tjänster blir 

webbaserade. Under en 

övergångsperiod är det 

viktigt att parallellt använda 

analoga system för de 

grupper i samhället som 

ännu inte kan använda 

digitala system. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

   

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Kulturplatån, 633 tkr  

I genomförandeplanen för Kulturplatån/Glashuset ligger en stegvis utökning av personalstyrkan. Detta 

för att kunna hålla öppet i en omfattning som möjliggör skapandet av en öppen mötesplats. 2016 
anställs en kultursamordnare till Kulturplatån. 

Biblioteken, 347 tkr  

Verksamhetsförändringen år 2016 avser kapitalkostnader för investeringar i samband med 

renoveringen av Smålandsstenars bibliotek. 
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Sänkta deltagaravgifter i dans- och teatergrupper för barn och ungdomar, 50 tkr 

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 

deltagaravgifterna i Gislaved dansstudio och Scenverkstan minska stegvis under åren 2016-2018. 

Målet är en avgift på högst 150 kr per termin. 

Föreningsanslag, 50 tkr 

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 ökade anslaget kommer att fördelas inom det årliga verksamhetsbidraget. 

Förstudie "Internationella teatern", 250 tkr 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30 att ge kulturnämnden i uppdrag att arbeta in i sin budget 

2015-2018 medel till en förstudie till projektet "Internationella Teatern", enligt inlämnad motion till 

kommunfullmäktige. 

Personal 

Förändringarna inför 2016 vad det gäller personal sker i verksamheten Kulturplatån/Glashuset. Under 
året tillsätts en kultursamordanare på heltid. 

Kulturförvaltningen kommer från och med 2016 att omfatta tjugonio tillsvidareanställda och tre 
uppdragsanställda fördelat på 26,55 årsarbeten. 

Kulturförvaltningen skall vara en arbetsplats med hög delaktighet med påverkansmöjligheter och 

inflytande. Medarbetarna skall erbjudas utvecklingsmöjligheter och deras arbetsuppgifter skall vara 
tydliga. En god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter skall sörja för en låg sjukfrånvaro. 
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Fastighetsnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Lisbeth Åkestrand M   

Förvaltningschef Mikael Fröler    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 245 055 252 130 251 077     

./. intäkter -250 864 -252 130 -251 277     

Nettokostnad -5 809 0 -200 -200 -200 -200 -200 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 115 875 64 489 53 500 63 175 24 100 18 600 20 600 

./. intäkter 2 161 0 0     

Nettoinvestering 113 714 64 489 53 500 63 175 24 100 18 600 20 600 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Administration 11 327 10 447 11 159     

Hantverkare -128 -425 -434     

Fastigheter -13 245 -6 994 -7 222     

Städ -3 385 -2 946 -3 103     

Tvätt -9 -100 -100     

Fordinsservice 99 168 -300     

Transporter 468 -150 -100     

Service hyresgäster  0 -100     

Totalt -5 809 0 -200 -200 -200 -200 -200 
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Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Årsarbetare 113,82 109,9 110,65 

Egna fastigheter m² BRA 210 525 212 278 209 637 

Kostnad egna fastigheter per m² BRA inkl 

administration 
720 :58 737 :45 725 :74 

Inhyrda lokaler m² LOA 10 669 10 669 11 156 

Kostnad inhyrda lokaler per m² LOA 1 344 :27 1 205 :07 1 261 :12 

Kostnad städning skollokaler per m² inkl 

konsumtionsvaror och fönsterputs 
243 :12 232 :00 266 :00 

Uppgift 

Fastighetsnämnden svarar för att i de lokaler som kommunen äger ska den primära verksamheten 

(skola, omsorg, fritid, kultur mm) kunna bedrivas med tillräckliga ytor, en bra miljö samt med en 

service som motsvarar brukarnas förväntningar. 

Uppdraget ska utföras rationellt och med god ekonomi. Dessutom ska byggnader underhållas så att 
kapitalförstöring undviks. 

Uppdraget innebär också att nämnden ansvarar för nybyggnad av lokaler samt om- och tillbyggnad av 
befintliga byggnader för övriga nämnders behov. 

När lokaler blir överflödiga är det fastighetsnämndens ansvar att hitta andra hyresgäster till lokalerna 
alternativt att de rivs eller avyttras. 

Servicen till kommunens övriga förvaltningar består till största delen av städning. Men 

fastighetsförvaltningen tillhandahåller dessutom tvätt, fordonsservice, transporter och 
vaktmästeritjänster. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

  

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Fastighetsnämndens 

förfogande ska riktas 

mot målgruppen 

Den del av medel till 

fastighetsnämndens 

förfogande som avser 

anpassning till nämndernas 

önskemål 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Bra lokaler med god 

inom- och 

utomhusmiljö 

Fastighetsnämnden ska 

förvalta fastigheter för 

kommunens verksamheter 

med en god standard, en 

bra miljö både inomhus och 

utomhus samt en god 

arkitektonisk gestaltning. 

Säkra och trygga lokaler Fastighetsnämnden ska 

förvalta fastigheter för 

kommunens verksamheter 

med en god säkerhet för att 

undvika olyckor, bränder 

och skadegörelse. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Ge möjlighet för att fler 

lägenheter kan byggas i 

lokaler som inte behövs 

för kommunal 

verksamhet 

De lokaler som sägs upp 

kan säljas och byggas om till 

bostäder 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

I första hand ska det 

administrativa 

datanäten byggas ut i 

alla vårdfastigheter 

samt att fastigheterna 

utrustas med WiFi och i 

andra hans ska alla 

lägenheter i särskilts 

boende ska ha tillgång 

till internetuppkoppling 

via fast förbindelse 

För närvarande är de adm 

näten utbyggda i 5 

fastigheter. Fast förbindelse 

i 81 lägenheter. Målet är att 

modernisera de 

administrativa näten och 

installera WiFi under 2015- 

18 och därefter påbörja 

utbyggnad av fasta 

anslutningar i lägenheterna. 

Fr.o.m. januari 2016 ska 

konkreta förändringar, 

som innebär 

ombyggnation av två 

simhallar till annan 

verksamhet, 

genomföras. 

Ombyggnad av 

simhallarna i 

Anderstorp och 

Smålandsstenar 

Påbörja ombyggnaden av 

simhallarna under 1:a kv 

2016 

Under 2016 påbörjas de 

konkreta förändringar 

av skolstrukturen som 

krävs för att säkerställa 

integration och utveckla 

den pedagogiska 

kvaliteten med 

anpassning till 

elevunderlaget. 

Förändring av 

skolstrukturen vilket 

kan innebära avveckling 

eller ombyggnad av 

skolbyggnader för annat 

ändamål 

Under 2016 ska avveckling 

eller ombyggnad påbörjas 

under förutsättning att 

Barn- och 

utbildningsnämnden fattar 

beslut om inriktning. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Se över fordonspolicyn 

för miljömässigt 

hållbara samt säkra 

fordon. 

Revidera befintlig 

fordonspolicy 

 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Under 2016/17 kommer fastighetsnämnden att investera relativt mycket i fastigheterna. Det är etapp 

två av Glashuset, ombyggnad av hus C på Åsenskolan och ombyggnad av simhallarna i Anderstorp 

och Smålandstenar till annan verksamhet som kommer att stå för huvuddelen av investeringarna. Det 

kommer att påverka kapitalkostnaderna i första hand. Men nettot beräknas bli oförändrat, 0 kr, då de 
ökade kostnaderna täcks av interna hyror. 

Det finns en stor osäkerhet för betalningsförmågan hos stiftelsen Gisleparken, som kan innebära 

hyresförluster under 2016. Men budgetförslaget bygger på att fastighetsnämnden får ersättning enligt 
kontrakt. 

Några fastigheter kommer sannolikt att säljas under året men netto effekten torde bli begränsad. 

Kommunen har en hög ambition avseende energi effektivisering och ett flertal investeringar i 

energibesparande syfte har genomförts. Men det återstår fortfarande mycket innan målen i 

energistratergin är uppnått. Under 2016 planerar fastighetsnämnden för att byta 

ventilationsanläggningen i några fastigheter och arbeta vidare och byta ut utrustning för styr- och 
övervakning. Det ger ofta ett positivt ekonomiskt utfall. 

Effektiviseringen av städningen fortsätter. 
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Personal 

Totalt beräknas personalen uppgå till 110,7 årsarbetare. Det är en minskning med 3,1 jämfört med 

2014 års resultat. I förhållande till 2014 är det fastighetsskötare och städare som minskar medan 
administrationen och hantverkare som ökar något. 

Inom städenheten är personalkostnaden ca 88 % av enhetens totala kostnad och bemanningen är 

direkt knuten till de uppdrag som enheten har. Men inom fastighetsförvaltningen är 
personalkostnaden endast 8 %. 

Sjukfrånvaron för personalen under 2014 uppgick till 5,3 %. Målsättningen för 2016 är att den skall 

kunna sänkas till 5,0 %. Därför fortsätter det aktiva arbetet med rehabilitering och friskvård för att 
hålla nere sjukfrånvaron. 

Fastighetsnämnden arbetar också aktivt med kompetensutveckling och avsätter 360 tkr till 
fortbildning. 

Inom verksamhetsservice har fastighetsnämnden en relativt hög andel deltidsarbetande kvinnor. 

Projektet "Heltid är en rättighet" bör leda till att andelen med en grundtjänst på 100 % uppgår till 
minst 70 % vid årsskiftet 2016/17. 
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Till:

Gislaveds kommun

Barn- och Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen

Vi vill med detta brev sammanfatta de som vi ser som de tyngsta argumenten för att behålla

Öreryds skola och vi avslutar med vad som bör göras innan beslut tas av KF.

Kom igen, orka läs hela dokumentet!



Restider
Det finns politiker som har försökt förenkla denna fråga till att det handlar om 9 minuter

mellan Öreryd och Hestra. Vi menar att det är mycket mer som står på spel, men låt oss

börja med att titta på restiderna.

Vi vet av egen erfarenhet att skolbussåkande tar en stor del av livet för en elev som bor på

landet. Det tar 6 minuter att åka bil, i lugnt tempo, mellan Ulvestorp och Öreryds skola. Trots

detta måste Ulvestorpsbarnen lämna hemmet mellan 45 och 60 minuter innan skolan börjar.

Tiden har varierat under de senaste sex åren.

Barn boende längre norrut i kommunen har de senaste åren behövt gå hemifrån ända upp till

1,5 h innan skolan börjar. Här talar vi om en sträcka som tar 15 minuter att åk med bil.

Sammanlagt blir detta 7 timmars transporttid i veckan, bara på mornarna.

Vill vi ha helheten så får vi lägga till 40 minuter per dag för hemresan, det betyder nästa 10,5

timmar i veckan.

Gislaveds utsträckta geografi gör att det blir långa restider nästan hur man än gör. Vi förstår

detta, men det vi kan konstatera är att våra barn lägger mycket extra tid redan idag på

bussresor och väntan och det är magstarkt att förlänga denna tid ytterligare, speciellt

eftersom det drabbar barn mellan 6-12 år. Vi uppmanar er därför: Åk med skolbussen ihop

med de minsta barnen i Stengårdshult en morgon i november och säg sedan att det inte gör

något att utöka restiden.

För barnens skull bör kommunen fastställa maxtider, åtminstone för de lägsta årskurserna!

Gruppstorlek – Forskning
Många politiker avfärdar den lilla skolan genom att säga att det inte blir en fullgod pedagogik

och att det sociala sammanhanget inte är stort nog för ett barns utveckling. Men vad säger

forskningen och hur gör andra kommuner i praktiken?

De vetenskapliga undersökningar som finns publicerade i ämnet finns sammanfattade i

Skolverkets skrift ”Likvärdighet – ett delat ansvar” (Skolverket 1996). Samtliga studier som

skriften refererar till pekar i samma riktning: skolans storlek har ingen betydelse för

undervisningsresultatet.

Hur är det då med trivseln, skolans sociala miljö och mobbing? Miljön i de mindre skolorna

hade större förutsättningar att skapa en trygghet och att undvika anonymitet. Särskilt för de

mindre barnen är den trygga miljön viktig. Detta är en slutsats i Skolverkets egen studie

”Stora och små grundskolor i ett likvärdighets- och regionalperspektiv” (Skolverket 1996).

Magdalena Cedering (doktorand vid Uppsala Universitet, bland annat licentiatuppsatsen
”Skolnedläggningar på landsbygden, Konsekvenser för vardagsliv och lokalsamhälle”, 2012)
har forskat om nedläggningarnas konsekvenser. Skolan har en central roll för barns möjlighet
att få vänner i området. Utan landsbygdsskola fann Cedering att barns sociala lek förläggs till
helgen, då barnen måste skjutsas till kamrater i staden.

På Utö i Haninge kommun drivs en skola med 19 elever, åk F-9. Och på Ornö i samma
kommun drivs en skola med 12 elever, åk F-5. På Holmön i Umeå kommun drevs det en
skola fram till 2010 med 6 st elever. Den lades ner när elevantalet minskade ytterligare.
Dessa kommuner anser att en levande skärgård är så viktig att en skola där måste få kosta
extra. Toppen är Gislaveds skärgård.



Bra resultat
Eftersom vi inte fått ut några siffror på hur Öreryds skolas resultat står sig jämfört med andra

skolors kan vi inte svart på vitt visa att det är bra. Vad vi vet är att de senaste åren har 100%

(eller där i närheten) av eleverna varit godkända på de nationella proven. Om ni som politiker

önskar se statistik över elevers resultat på Öreryds skola kan ni säkert få ut det. Vi uppmanar

er att titta på de siffrorna. Om resultaten är bra (vilket vi tror att de är) kanske vi kan komma

överens om att Öreryds skola inte borde debatteras i samband med nedläggning utan istället

tas upp som inspiration eller ett gott exempel för övriga skolor. Men varför stanna där? Vi

föreslår att ni börjar fundera på hur vi ska kunna använda de goda värdena i Öreryds skola

på ett bättre sätt. Vad är det t.ex. som hindrar att elever åker från andra delar av kommunen

till Öreryd för att få ta del av högklassig pedagogik och inspirerande skolmiljöer? Det sägs att

en utmaning på några av skolorna i tätorterna är att många elever inte pratar så bra svenska

och att de skulle behöva umgås med fler svensktalande elever. Vi säger: välkomna icke-

svensktalande elever! På Öreryds skola har ni stora chanser att lära er språket snabbt, och

om ni gör det så kommer ni sannolikt att klara de nationella proven och komma ut i det

svenska samhället väl rustade för framtiden.

Kommunens alla delar kan inte kosta lika mycket
Varför låtsas att alla kommunens delar ska kosta lika mycket? Det kommer de aldrig att göra.

Naturligtvis kostar inte snöröjningen lika mycket på landsbygden som i tätorten. Varför skulle

den göra det? Uppe i Toppen finns ca 100 m kommunal väg. Resten tillhör trafikverket. Det

finns en hel del annan samhällsservice som kostar pengar i tätorten men som inte finns i

någon större omfattning på landet. Vi kan t.ex. nämna gatlysen, kulturhus, badhus och

blomsterarrangemang. Men det är okej att det är så eftersom vi förstår att kostnaden per

invånare skulle bli skyhög om man byggde kulturhus och badhus i varenda avkrok i

kommunen. På landsbygden har vi vant oss vid att inte förvänta hur mycket samhällsservice

som helst. Inställningen är för det mesta att ska det bli något så får vi göra det själva. Är vi

bittra över detta? Nej, vi har valt andra kvalitéer än närhet till ICA, badhus och anlagda

grönområden.

Vi har dock svårt att smälta att den lilla samhällsservice vi har försvinner mer och mer när vi

upplever att vi redan idag får väldigt lite per skattekrona. Därför blir vi oerhört irriterade när

politiker säger att de vill lägga ner Öreryds skola med argumentet att där är kostnaden per

elev högre än i skolor som ligger i tätorten. När man för ett sådant resonemang säger man

att alla kostnader ska jämföras rakt av med motsvarande kostnader i tätorten vilken betraktas

som norm. De enheter som inte klarar av att nå upp till tätortens norm är fel och ska

anpassas till normen eller tas bort. Alltså, en skola på landet där klasstorlekarna är mindre

får inte lova att finnas eftersom den kostar för mycket enligt tätortens norm. Vi menar att

tätorten inte ska betraktas som norm i alla lägen. Det vore ju t.ex. absurt av oss att kräva att

exakt lika mycket pengar per invånare ska läggas på julpyntning av rondeller i Toppen som i

Gislaveds tätort, eftersom vi inte har några rondeller. Lika absurt är det att kräva att

landsbygdsskolans kostnader ska vara exakt samma per elev. Viss samhällsservice får helt

enkelt kosta mer på landet, däribland räknar vi t.ex. skolor. Andra saker får kosta betydligt

mer i tätorten.

Vi inser problematiken med att styra en kommun med Gislaveds geografi men säg inte i ena

andetaget att ”Hela kommunen ska leva” och i nästa andetag ”anpassa landsbygden efter

tätortens norm, annars lägg ner” för det är hyckleri.

Gislaveds kommun får extra bidrag från staten för skolor i glesbygd. Detta bidrag baseras på

befolkningsfördelning, geografiskt avstånd, avstånd för elever, årlig kostnad per elev för olika



skolstorlekar. Pengarna är inte längre öronmärkta. Det är upp till kommunen att fördela.

Kommunen får till och med behålla bidraget även om alla glesbygdsskolor läggs ned. Men är

det rätt att lägga ner den verksamheten som man får extra bidrag för? Det känns som att det

är på sin plats att nämna ordet hyckleri en gång till.

Vad är egentligen argumentet för nedläggning?
Besparingsargumentet: Vi lägger ner skolan för att spara pengar. Ja, i BUN:s budget ser det

ut som att man sparar, men en nedläggning får konsekvenser som kostar i både

investeringar för om- och tillbyggnationer och i förhöjda driftskostnader. Vi har inte tillgång till

exakta siffror på detta men enligt uppgift ska nedläggningen spara ca 1 miljon per år. Det ska

ställas mot att ett ökat elevantal i Hestra bidrar till att en investering på ca 10 miljoner för

utbyggnad av Solkullen blir nödvändig. Ökade driftskostnader för verksamheten i Hestra

beräknas till 400 000 kr per år. Vad blir kostnaden för ökade skolbussresor till och från

Toppen? Hur mycket kostar det i utebliven skolpeng när föräldrar väljer skolor i andra

kommuner? Hur mycket kostar det när familjer väljer att flytta ut, eller att potentiella inflyttare

väljer en annan kommun p g a skolsituationen. Som ni ser så kan vi inte sätta siffror på alla

poster men sammantaget kan väl sägas att en nedläggning av Öreryds skola är inte mycket

till besparing: Åtminstone inte om man ser hela bilden.

Pedagogikargumentet: Det kan ju inte bli någon bra pedagogik med så små klasser… Detta

är inget faktaargument utan ren spekulation. Om vi hade misstänkt att skolans pedagogik var

bristfällig p g a de små klasserna så hade vi snarast tagit våra barn ur skolan. Detta är nu

inte fallet utan vi vet att barnen vistas i en alldeles utmärkt och lugn miljö samt att

pedagogiken håller högsta klass och att barnen lär sig mycket och trivs i Öreryds skola.  Vi

kan inte heller dra oss till minnes att någon kommunpolitiker har påstått rakt ut att

pedagogiken varit dålig på Öreryds skola eller att eleverna haft dåliga resultat. Däremot

hänvisar politiker ofta till att det pedagogiska pusslet är svårt at få ihop. Javisst, det kan vi

förstå att det är, men vem har sagt att det är enkelt att sköta om en landsbygdskommun som

Gislaved. Vi inser att det kan vara lockande att leta efter en enkel och snabb lösning på ett

svårlöst problem, men i detta fall menar vi att det är inte är den enkla lösningen som är den

rätta.

Valt en annan skola argumentet: Det som vissa politiker har hakat upp sig på är att det nu

finns tre elever som ”borde” ha gått på Öreryds skola men som nu istället har valt

Isabergsskolan. 1) Vi noterar först att ingen av dessa elever har gått på Öreryds skola och

därefter valt en annan skola. Deras föräldrar har av olika anledningar valt Isabergsskolan åt

dem. Däremot finns det en elev som har gått på Isabergsskolan som nu till höstterminen

valde Öreryds skola. 2) Ser ni detta som något negativt? Det fria skolvalet fungerar! Hur

många kommuner i landsbygd klarar av det? Läggs ena skolan ner så finns inte möjligheten

kvar. Vore man proaktiv inom kommunen skulle detta uppmuntras. Som det är just nu så

nämns inte möjligheten att välja skola med ett enda ord på hemsidan. Det bidrar till

skoldöden på landsbygden.



Stor påverkan på bygden
Tidigare nämnda Magdalena Cedering är också skeptisk till den forskning som gjorts rörande

skolnedläggningars konsekvenser då det bara undersökts vad som skett ca 5 år efter en

avveckling, inte på längre sikt.

Vad kommer en nedläggning att få för konsekvenser för Toppen och för kommunen i stort?

Vi har vår uppfattning vilken vi har fått presentera för de flesta representanter i BUN. Nu är

långsiktig påverkan på bygden inte BUNs ansvar men vad har kommunen (KS/KF) gjort för

konsekvensanalys?

Det står i kommunens konkretiserande mål och nämndmål:

"…vända befolkningsutvecklingen genom att främja förutsättningarna för de bofasta att bo

kvar och öka nettoinflyttandet."

Skolor i området är viktigt vid familjernas bostadsval. Processen att avveckla skolorna går

därmed i motsatt riktning mot kommunens konkretiserade mål. Landsbygdsskolornas

avveckling dödar på sikt visionen om en levande landsbygd.

Tätortens beroende av landsbygd
Vi måste ha i minnet att endast 1/3 av kommunens invånare bor i Gislaveds tätort. Handeln

och kulturlivet i Gislaved är beroende av sin landsbygd. Kopplingen mellan landsbygd och

stad går ofta genom högstadie- och gymnasieelever eller genom barnens fritidsaktiviteter i

tätorten. Barnen kanske ändå ska skjutsas till orkester, volleyboll eller en någon klasskamrat.

Finns denna koppling så är det naturligt för föräldrar att åka till tätorten och handla. Utan den

kopplingen så är det naturligare för många i Toppen att vända norrut, till Jönköping. Om

Öreryds skola läggs ner kommer många föräldrar att välja skolor i Jönköpings och

Vaggeryds kommun. Då kommer eleverna sannolikt att fortsätta sin skolgång i andra

kommuner och då tappas den naturliga kopplingen till tätorten för både barn och vuxna.

Vilken kommun bör vi tillhöra?
Ser politikerna i Gislaved oss i Toppen som en belastning?

Frågan är då om vi tillhör rätt kommun.

Vilka alternativ finns? Rent geografiskt så är ju inte Gislaved den

mest naturliga hemvisten. En lång smal tarm av kommunen

sträcker sig norr ut för att nå oss. Vi har längre gräns mot både

Vaggeryd och Gnosjö.

Vaggeryd har en annan inställning till landsbygd i närhet till

storstaden Jönköping. Man ser potentialen. Urbaniseringen är ett

faktum men fler och fler bosätter sig på mindre orter och på

landet för att pendla till arbetet i storstäderna. I Bondstorp har

man anlagt gator, vatten och avlopp och därmed fått en fin tillväxt

av unga familjer. Det är inte långt mellan Bondstorp och

Stengårdshult, men någon liknande satsning i Stengårdshult har

vi inte hört talas om. Vaggeryd har dessutom nu i höst förklarat

att samtliga deras landsbygdsskolor ska behållas. Ett ställningstagande!

Skulle det underlätta för kommunen om man blev av med Toppen? Skulle Vaggeryd se det

som ett tillskott? Ser man vad den nya järnvägen kommer att innebära för bygden kring

Jönköping, den enda orten i Småland där tågen kommer att stanna? Lägg inte ner skolan

innan dessa möjligheter är utredda.



Ett år till
Vi vill skjuta upp beslutet om nedläggning av Öreryds skola i minst ett år eftersom vi tror att

det är mycket dåligt för barnen, bygden och kommunen samt att konsekvenserna inte är

utredda.

Det är stora klasser på Isabergsskolan redan idag. Det finns föräldrar som uttrycker sitt

missnöje över detta. I det läget är det olyckligt att öka klasstorlekarna ytterligare.

Vi vet att det inte blir någon minskning av eleverna på Öreryds skola till nästa läsår.

Inflyttning och skolbyte har gjort att underlaget redan är 4 barn fler än vad förvaltningens

siffror från 150415 sa. Vi har visat att inflyttningen av yngre är kraftig. Den

generationsväxling vi väntat på är nu ett faktum.

Med tanke på den rådande flyktingsituationen är det sannolikt att klasserna på

Isabergsskolan kommer att fyllas på. Hur många nya elever som kommer inom det närmaste

året vet vi inte. Med detta i åtanke är det fel att göra sig av med tillgängliga skollokaler och

välfungerande verksamheter.

Timingen för att lägga ner Öreryds skola är alltså mycket dålig.

Vad bör då göras under detta år?

1. Vi har inte sett någon utredning om möjligheten till distansundervisning som ett sätt

att lösa det pedagogiska pusslet. Flera kommuner i landsbygd utnyttjar detta redan

nu. Varför inte Gislaved?

Detta vill vi ska utredas.

2. Vi har inte sett någon konsekvensanalys när det gäller bygdens påverkan av en

nedläggning av skolan. Det behöver givetvis inte BUN göra. Det ligger på KS/KFs

ansvar.

Detta vill vi ska utredas.

3. Kommunen har ingen policy för hur lång tid ett barn maximalt ska behöva ha i restid

och väntan per vecka.

Detta vill vi att kommunen tar fram, åtminstone för de minsta barnen.

4. Många kommuner får extra bidrag för skolor i glesbygd. Detta extra bidrag beräknas

på befolkningsfördelning, geografiskt avstånd, avstånd för elever, årlig kostnad per

elev för olika skolstorlekar. Pengarna är inte längre öronmärkta, det är upp till

kommunen att fördela. Hur stort är detta bidrag till Gislaveds kommun? Hur mycket

extra får kommunen beroende på geografin och befolkningen i Toppen?

Dessa siffror vill vi få fram.

5. Kan bygden räddas genom att vi övergår till en annan kommun?

Detta vill vi utreda, gärna ihop med kommunen.

Föreningen

Toppen på Gislaved

151013
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Vi är emot nedläggning av

• SOLBACKA
Använd pengarna som budgeterats för nedläggnngsutredningen till

verksamheten istället.
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• SOLBACKA
Använd pengarna som budgeterats för nedläggningsutredningen till

verksamheten istället.
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Hej.  
 
Mitt namn är Emilia och jag är en ensamstående mamma till en liten pojke på två år. Jag bor i 
Anderstorp, har alltid gjort och trodde att jag alltid skulle göra. Nu vet jag inte längre.  
  
Jag som alltid har trivts här.  
Jag som aldrig har trott att jag skulle få det bättre någon annanstans. 
Vad är det som händer?  
Ni lägger ner simhallar. Ni stänger ner äldreboenden. Ni stänger förskolor. Små barn sätts i större 
barngrupper och utsätts därmed för stress i tidig ålder. Förlåt, men vad håller ni på med?  
  
Det skrivs om nedläggning efter nedläggning av det som är hela stommen i vår välfärd: skola, vård 
och omsorg.  
Är det en sådan här framtid ni vill erbjuda era invånare? Överfulla skolklasser och förskolegrupper, 
äldre som inte får den trygghet som dom förtjänar, simhallar som plockas bort. Vad lägger ni våra 
pengar på egentligen? Ni låter äldre mötas av en ovärdig sista tid i sitt liv, med oro för var dom ska bo.  
Ni politiker påstår att dessa vårdplatser på äldreboenden inte behövs, att våra äldre vill bo hemma 
längre. Nu är det ju tyvärr så att alla kan ju inte det. Det har sedan länge varit så, att många som 
behöver plats på ett äldreboenden har fått stå i kö väldigt länge, men att platser inte finns. Det vet jag, 
för jag har själv jobbat i vården. Så var det redan då, jag tror knappast att behovet har minskat med en 
växande äldre befolkning.  
Ni utsätter dessutom denna otroliga vårdpersonal, som sliter med våra äldre, för oro över att deras 
arbetsplatser ska läggas ner.  
Skolundervisningen är snart i det närmaste ett skämt, sjukvården detsamma.  
Är det ens meningen att man ska trivas här? Att man ska vilja slå sig till ro och låta sina barn växa upp 
i den här kommunen? Jag som tidigare har tänkt att "det löser sig" börjar känna mig väldigt maktlös.. 
och rädd.  
  
Är det såhär min son ska ha det när han växer upp? Vad är det egentligen vi betalar skatt för? Man 
drar inte in på det som är själva stommen i välfärden: skola, vård och omsorg. Man gör bara inte det. 
Det är VI invånare som är kommunen. Det är för VÅRAN skull som ni sitter där ni sitter. Det är för 
VÅRAN trygghet, för VÅRAN livskvalitét, för VÅRA barns framtid som ni ska fatta beslut.  
  
Det är kanske dags att ni som har fått folkets förtroende börjar lyssna på oss. Varför gör ni annars det 
ni gör?  
  
     Mvh Emilia Vallberg, Anderstorp 

 



Hej Emilia, 
  
Tack för ditt brev. 
  
Glad att du skriver så jag förhoppningsvis kan dämpa din oro lite, för Gislaveds kommun och 
Anderstorp kommer fortsatt vara en bra plats att bo på. 
  
Vår utmaning i kommunen är att vi länge har brottats med ett lägre invånarantal vilket ger mindre 
skatteintäkter. De senaste åren har vi dock "räddats" av väldigt stora återbetalningar från AFA (man 
kan säga det är sjukförsäkringar som vi betalt in för mycket). Att höja skatten är inte ett bra alternativ 
då vi redan har en av länets högsta skatter. Kommunalskatten är dessutom så utformad så den 
"drabbar" alla lika mycket oaktat vad man tjänar. 
  
Vi tvingas nu ändra lite i strukturen, framförallt inom vår äldrevård. Gislaveds kommun har länge legat 
bland de bästa kommunerna i landet så det är från en väldig hög nivå vi gör förändringar. Vi har t ex 
nästan haft 400 särskilda boendeplatser (en jämförbar kommunen skall kanske ha runt 250 st). Vi har 
minskat platserna de senaste åren och kommer gör så nu också. Viktigt att säga är att alla som redan 
har en plats samt även de som i framtiden verkligen behöver en sådan kommer få detta. Dock tror vi 
att människor faktiskt vill bo hemma så länge man kan, och då måste vi också hjälpa dem med det.  Vi 
ser också över servicenivåerna så man t ex kommer få behovsstädat, detta innebär att man inte med 
automatik kommer få det var annan vecka. Normalfallet blir var 3:e vecka, men allt kommer 
bedömmas för varje enskild person, det finns nog flera som behöver det varje vecka och kanske t o m 
vissa varje dag. Vi ser också att inom en snar framtid måste vi utöka platserna igen pga av fler äldre 
äldre - vi kommer dock inte kunna göra detta om vi inte från början har rätt struktur. Totalt sett kommer 
faktiskt socialnämnden 2020 har en större budget än idag. De som inte talas så mycket om är alla de 
satsningar som också görs, bland annat satsningar på en moderna vård E-hälsa om 3-7 miljoner 
kronor varje år. Vi ökar också upp individ- och familjeomsorgen med uppåt 20 miljoner kronor. 
  
När det gäller våra simhallar har alla tre, jag vi har faktiskt tre plus ett tempererat utebad, så är de alla 
uttjänta. De innebär att även om vi underhåller dem med mycket stora pengar kommer de ändå inte 
hålla mer än kanske max 10-15 år - och då har vi inte råd med att bygga ens en ny. Då badandet 
också har gått kraftigt ner de senaste åren tycker vi det är bättre att ersätta alla tre med en ny simhall. 
Under tiden så får Gislaveds simhall hålla ställningarna. Dit är det också väldigt bra kommunikationer. 
Var den nya simhallen skall ligga är ännu inte klart, men jag gissar att det kommer vara rätt centralt i 
kommunen. Vi tror och hoppas också att vi i den nya anläggningen kan skapa någon form av 
publikhall (något som är ett starkt önskemål från bl a Anderstorps SK). 
  
Att det skall bli fler barn i skolgrupper känner jag inte igen. Däremot finns det några små skolenheter 
som tar väldigt mycket resurser och dessutom där vi har stora problem att hålla uppe kvalitén på som 
vi kommer förändra (Öreryd, Högstadiet Reftele samt flytt av enavdelning i Reftele). När det gäller 
Anderstorp gör vi dock en av de större investeringarna i hela budgeten genom att bygga en ny och 
större förskola - så din pojk på 2 år kan kanske få möjligheten till kommunens modernaste och nyaste 
förskola. Jag delar dock din oro för skolan, här måste vi se till att skapa mer resurser till 
undervisningen, våra barn är vår framtid. 
  
I allt detta görs det också många andra satsningar så att jobben blir fler och invånarantalet kan öka. Vi 
måste också bygga fler bostäder i alla orter inklusive Anderstorp. Det många äldre också frågar efter 
är fler trygghetsboende. 
  
Det är stora och komplexa frågor, men jag vill påminna både mig själv och dig att kommunen kommer 
fortsatt ha verksamheter på långt över 1500 miljoner kronor. Jag har också alltid det för ögonen att 
fatta de bästa besluten för hela Gislaveds kommun. 
  
Vill du är du välkommen att både ringa mig eller träffa mig, för det är inte enkelt att förklara allt. 
  
Med vänlig hälsning 
GISLAVEDS KOMMUN 
  
Niclas Palmgren  
Kommunalråd näringslivsfrågor (M) 



Ordförande kommunstyrelsens näringsutskott 
Direkttelefon       0371-81141 
Mobiltelefon        070-6610111 
E-post                niclas.palmgren@gislaved.se 

 



25 augusti 2015 

 

Hörde på  Radio att Gislaveds kommun skall spara på dom äldre, för att få 

pengar  till annat. Det var visst 8 miljoner som det var . Det är konstigt att 

när det Är val , då går Ni politiker ut och säger att det Är dom  Äldre som 

Byggt upp landet. Det säger Ni alltid, Ni Socialdemokrater, men sedan när  

valet Är över, så glömmer NI vilka som byggt upp landet. Då skall det 

Sparas på dom äldre, Att det skall sparas , gör det att Ni politiker  och 

tjänstemän/ Kvinnor skall kunna minskas på , för det finns det massor av, 

eller hur För det verkar  som om de finns småchefer på kommunens kontor, 

Där skall det INTE sparas på. Jag Är trött på att få höra att det är dom gamla 

det skall sparas på. Det är väl bättre att tala klarspråk att när NI/ Vi 

pensionärer fyllt 70 år ,så är klara till ättestupan, Och den 70 års gränsen 

inräknas även Ni politiker till ättestupan. Om detta vore verkligheten så 

skulle Ni gärna göra det, SÅ mycket  tror jag  Er brukare av skattepengar 

som Ni säger  gör att förvalta är det nog så att Ni brukare vill ha av kakan  / 

LÖN )och som  det INTE skall sparas på. 

 

 

Mvh från en f d Gislavedsbo som ofta frågar hur det står till Gislaved 

 

 

Roland, 

 



Från: Thomas [mailto:thomas@artima.se]  

Skickat: den 8 november 2015 11:11 

Till: Malin Aronsson 

Ämne: brev från en kommuninvånare 

 

Hej, 

Jag heter Thomas Gottarp. Jag bor i Anderstorp sedan 1956 då jag föddes.  

Min far har berättat om gränsfejder mellan Gislaved och Anderstorp, som utspelades vid Nissan, på 

den tiden var gränsen mellan Gislaved och Anderstorp där. Gislavedsbor skröt då om att Gislaved skall 

bli "STAD"  

än i dag uttrycker man sig från Kommunledningen "STADEN" Gislaved.  

(Gislaved är ändå bara en flugskit på kartan!!) Jag skulle önska att gränsfejden var historia, men den är 

i högsta grad fortfarande i liv, när kommunledningen monterar ner allt utanför Gislaveds centralort. 

Kommunen tappar invånare, det blir bara värre om man lägger ner dagis, simhallar, äldrevård, mm. 

  Jag driver en butik, jag har avstått från löneuttag för att rädda kvar verksamheten, Kommunen gör 

motsatsen med att öka lönekostnaderna och lägger ner det som invånarna värdesätter för att bo kvar 

eller flytta in till, detta gör en nedåtgående spiral som förvärrar situationen, i min butik träffar jag 

invånare som förfasas över utvecklingen. 

Jag efterfrågar en stark ledare som rensar upp och minskar på inkompetensen i kommunens politiker. 

de flesta invånarna är beredda på att betala en tillfälligt högre skatt för att räta upp ekonomin och 

behålla simhallar och den sociala tryggheten. 

Att det plötsligt nu i år uppstår kris i ekonomin är resultat på föregående missbruk av ekonomin, 

skrytbyggen som Glashuset, pinnar i rondell, renovering av kommunhus, ökade tjänstelönekostnader, 

är inget som gynnar äldrevård, simhallar mm. Jag är med gruppen rädda vår simhall, där vi tagit fram 

offerter på c:a 10milj. som återställer åsidosatt underhåll och som förlänger 15 år av Anderstorps 

simhall, (vi har presenterat och erbjudit att hjälpa till med upprustningen för kommunledningen, men 

viljan finns inte) detta i jämförelse med alla miljoner som investerats och som planeras investera i 

Glashuset. Bara i år går man in med 3milj till Gisleparkens förlust, denna summa skulle rädda bristen i 

äldrevården. 

Jag hoppas på att alla beslut av nedläggningar rivs upp. Gör om och gör rätt! 

Att stänga simhallarna är kapitalförstöring och som inte går att återskapa. 

Jag ställer nu frågan till dig, har du några planer på att göra underverk i ledningen av Gislaveds 

kommun, vad känner du att du kan tillföra med din kompetens? 

Som företagare räknar jag med att varje tjänst måste betala sig och ge vinst, annars slutar det med 

konkurs. Jag anser att kommunen har för många tjänstemän och för höga lönekostnader. 

Sker ingen förändring flyttar också jag. 

PS. skall Gislaved ha en framtid bör visionen vara att flytta kommunhuset till mitt emellan Anderstorp 

och Gislaved och se till att de växer ihop till en riktig STAD där det också kunde byggas en riktigt stor 

sim, sport och badanläggning. 

 

-- 

Med vänlig hälsning Thomas Gottarp 

https://mail.gislaved.se/owa/redir.aspx?SURL=gRPzBT5C7fUJZ3b3aLAkkDSuG_g5bGBQGRc4LZNC6PMzDuRwoenSCG0AYQBpAGwAdABvADoAdABoAG8AbQBhAHMAQABhAHIAdABpAG0AYQAuAHMAZQA.&URL=mailto%3athomas%40artima.se


  
den 9 november 2015 15:56 

 

 
  

Hej Thomas,  

 

Tack för ditt e-brev. Jag hoppas att jag med min erfarenhet och kunskap ska kunna bidra till att 

förverkliga de politiska visionerna och målsättningar som finns i Gislaveds kommun samt att leda 

förvaltningsorganisationen på ett effektivt och ändamålensligt sätt.  

 

En kommun har lagkrav på sig att ha en budget i balans och för vår del innebär det att vi nu behöver 

anpassa våra kostnader till den budgetram som är möjlig för kommunen att ha. Det är inget som 

någon politiker kan bortse ifrån men du har rätt i att det finns olika sätt att lösa frågan på. En del 

politiska partier föreslår just skattehöjning som en metod. Min roll som kommunens högsta 

tjänsteman är att verkställa majoritetens kommande beslut vilket inte innebär en förslag om 

skattehöjning.  

 

Att flytta kommunhuset som du föreslår är något som man kostnadsberäknade innan beslut om 

renovering av befintligt kommunhus fattades och då kom man fram till att det var betydligt mycket 

dyrare.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Malin Aronsson 

Kommundirektör 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Gislaveds kommun 

332 80 Gislaved 

Besöksadress: Stortorget 1 

Tel: 0371-81599 

Mob: 072-145 84 57 

malin.aronsson@gislaved.se 

 



  
den 4 november 2015 12:25 

 

 
  

Med anledning av att kommunen tänker stänga skolor och äldreboenden med 
hänvisning till sparkrav 

så sparar kommunen minst 2 miljoner varje år på att säga upp en tjänsteman 
istället. 
Det ni tänker genomföra nu är bara tillfällig besparing. På sikt kommer det att 
kosta det dubbla. 

  

Titta bara på Vetlanda kommun. De har lagt ner skola efter skola på 
landsbygden fast centern styrde då 

och sedan stängde affären och banken flyttade in till Vetlanda. Vad händer nu?  
Jo, nu måste kommunen renovera och bygga nya skolor för minst 250 miljoner! 
Alltså förlorade de på att 
lägga ner fungerande skolor på landet. Nu skjutsas alla barn till stan och ingen 
vet vad alla dessa skolskjutsar 
kostar mot vad det hade kostat att ha haft skolan kvar och lärarna istället fått 
åka till skolan. 

  

Jag upplever det som att Gislaveds kommun gör precis samma misstag som 
Vetlanda gjorde och tänker 
kortsiktigt. Men ett kortsiktigt tänkande blir ofta väldigt dyrt på lång sikt. 

  

Så mitt råd är ... tänk om! 

  

  

  

Jag vill att detta mejl besvaras av ansvarig och att det diarieförs.  

  

Karl Eriksson 

 



Till Gruppledarna för de politiska partierna i Gislaved Kommun, BUN, SOC och KS 

 

Reflektioner efter stormötet i Reftele Föreningsgård 25/8. 

Var finns orsakerna till de aviserade nerdragningarna? 

Begär konsekvensutredning på tidigare nedläggningar exempelvis Kastanjegården 

i Reftele. Blev det någon bespa ring när all fakta kom fram. 

Har vi råd med 3 heltids + 2 halvtidsanställda Kommunalråd, finns det pengar till 

att utöka chefsposterna i Förvaltningen till höga lönekostnader? 

Antal äldre över 80 år kommer att öka med 28 % fram till 2025 hur bemöts denna 

ökning, absolut inte med nedläggningar av platser på äldreboendet. 

Tack för ordet. 

 

Asta Josefsson 



 
23 Augusti 2015  

Hot om nedläggning 

Insändare och information 
  
Har precis fått ett samtal  och information om att Lugnets äldreboende i Broaryd, hotas av 
nedläggning.. 
Kan egentligen inte tro att detta är sant !! 
Är detta bara möjligt ? 
  
Det absolut vackraste och mest populära äldreboende i Gislaveds 
kommun, vågar jag påstå.   
DET VILL NI POLITIKER LÄGGA NER ! 
Det kan väl ändå inte vara sant ???? 
  
Har ni alla som sitter i Socialnämnden, eller i kommunens andra beslutande organ, 
någonsin gjort ett besök där? 
Några, ja, så klart, men långt ifrån alla. 
  
Det finns ett Broaryd- Gryteryd- Burseryd  också  i Gislaveds kommun,  till er som inte vet, 
som är en bit  levande landsbygd. 
Där husen inte får stå tomma länge, innan dom fylls av människor, som väljer att bo på 
landsbygden  
Vi betalar skatt, vi är med och betalar den verksamhet som kommunen ska driva.. 
Vi glöms ofta bort, vi kör på dåliga grusvägar. Vi har längre till affärer banker och annan 
kommunal service.  
  
Men vi älskar att leva med människor i samklang, där alla bryr sig om alla, där ingen behöver 
känna sig ensam. 
Vi samarbetar med olika föreningar, med kyrkorna , för att det ska bli så bra som möjligt för 
oss alla. 
  
Där vi har ett äldreboende, Lugnet ,  som vi alla är så stolta över, som fungerar till 100 %  
Där dom boende känner sig hemma och trivs. 
  
Där finns människor från andra kommundelar, som söker sig till Lugnet och finns det plats, så 
får också dom äldre, ta del av detta fantastiska hem.  
Det är ett boende där alla i personalen trivs och det smittar av sig till både boende och 
anhöriga. 
  
Ett verkligt och hemtrevligt hem, som smyckas med inredning, som dom äldre känner sig 
hemma med. Där alla blir sedda och ingen blir bortglömd. Detta är Livs- kvalitet på äldre 
dagar. 
Där det odlas på utsidan, där det finns ett litet hönshus, med hönor och tupp och där dom 
boende kan hämta nykläckta varma ägg och känna detta goa i sina trötta händer, det väcker 
också minnen på många ...  



  
Där finns en specialbyggd brygga, där det fikas eller fiskas och så njuter man av  den lilla fina 
fontänen som sprutar vatten och det porlar och låter gott i öronen.. 
Där råder en gemytlig och stabil stämning. 
  
Där finns 26 platser, som aldrig behöver stå tomma länge. 
  
Lugnet är vår bygds smycke och stolthet ! 
  
Ta nu inte och rasera detta allas vårt hem !!! 
  
Det får bara inte hända !! 
  
Använd sunt förnuft och tänk på alla som arbetar och bor på Lugnet, att det snart kommer 
en mycket stor grupp 40-talister som behöver känna,  att det finns ett NÄRA boende med 
absolut högsta kvalite 
  
Tänk på vad det är för beslut ni tar, hur ni gör en hel bygd bestört !!!  
  
Vi kan inte längre stillatigande finna oss i att ni,  som ska vara våra förtroende valda, 
framröstade av oss övriga boende i kommunen, inte lyssnar ordentligt och inte bryr er om 
vad som händer, när ni fattar dåliga beslut !!! 
  
Gull-Britt Jakobsson  
Gryteryd. 

 



VEDROMMUN
ANKOM

Till
Kommunfullmäktige, Gislaveds kommun

Vid möte med Reftele Centerkviiinor 150922 diskuterades kommunens ekonomi
och de nedskärningar som aviseras. Mötet uttryckte stor oro för hur det drabbar
Reftele, andra mindre orter och landsbygden i Gislaveds kommun.

På Solbacka äldreboende föreslås en minskning av antalet platser trots att det är
kö till platser inom äldreomsorgen i kommunen, brist på lägenheter fdr
trygghetsboende och även brist på lägenheter över huvud taget. När man dessutom
vet att antalet äldre på några års sikt kommer att öka blir denna neddragning än
mer obegriplig.

1 Reftele föreslås även nedläggning av förskolan Nyckelpigan, där det nyligen
gjorts avsevärd investering. Nyckelpigan har en väl fungerande utemiljö och
närhet till naturen. Alternativet är förskolan Skattkistan mitt i centrum med liten
och kuperad utegård.

Fortfarande verkar det bara finnas tjänstemannafi5rslag att förhålla sig till
men Reftele Centerkvinnor önskar, när majoriteten väl lägger sitt förslag,
att det lever upp till devisen Hela Gislaveds kommun ska leva!

För Reftele Centerkvinnor

Nygren
e.u.



Hej 

  

Jag ska försöka att fatta mig kort för jag antar att ni får många mail att svara på.  

  

Just nu så har ni politiker i Gislaved skapat oro i kommunen med alla 
nedskärningar som är beslutade och föreslagna. Speciellt de i kringliggande orter 
till Gislaved. Jag som företagare och som även försöker få folk att flytta hit till 
Gislaveds kommun i mitt "vanliga" arbete som utvecklingschef på El-Björn 
kommer nu efter dessa beslut ännu svårare att att få personer att flytta till en 
mindre ort som Anderstorp eller Gislaved. Vi har svårt att finna personer med rätt 
kompetens inom produktutveckling och det kommer att bli ännu svårare när 
attraktiviteten minskar på våra orter. 

  

Möjligen att dessa nedskärningar är ett absolut måste för att få ekonomin i 
kommunen att gå runt och att ni noga prioriterat rätt. Jag vill att ni politiker 
försöker att få upp en positiv stämning bland kommuninvånare och därmed få in 
fler som vill flytta till vår kommun. Alla kommuninvånare har ju sin egna 
marknadsföring som sprider sig runt om i landet och om vi inte har en positiv bild 
av våran egna kommun så kommer invånareantalet att minska.  

  

 Har ni tänkt att gå ut med vad kommunen gör för positiva saker i 
kommunen?  

 Kommer ni att förklara informativt vad dessa nedskärningar grundar sig på 
såsom simhallen, ålderdomshem och skolor mm?  

 När kommer en fördjupad översiktsplan för Anderstorp? Den som gäller nu 
är sedan 2005 och där finns en del riktlinjer som ej är genomförda och som 
helt ändrat riktning.  

 Hur ser planen ut för att öka intäkterna i kommunen? 

  

Med detta mail vill jag endast att ni arbetar för att få in mer "laganda" i bygden så 
att det inte blir vi och dom. Men då måste mål och visioner vara tydliga så att  vi 
kan bygga kommunen till att bli en kommun som fler vill bo och verka i.  

  

  

 Med vänliga hälsningar 
Mattias Svensson 

  

MAGI Boinvest AB 
www.magiboinvest.se 

https://mail.gislaved.se/owa/redir.aspx?SURL=SRvhxpYxgTjxQcsmNjUApTKFAt9fYBEFTX5zHvgjIMIZoMWb4NnSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBtAGEAZwBpAGIAbwBpAG4AdgBlAHMAdAAuAHMAZQA.&URL=http%3a%2f%2fwww.magiboinvest.se
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Till Socialnämnden och Kommunfullmäktige Gislaved Kommun    

 

Äldreboende stängs. 

Läser med förvåning i dagens tidning om Socialnämndens beslut om 

besparingsåtgärder.  Hur kan man fatta ett beslut och sedan säga ,att vi ska se 

hur vi kan genomföra det ? Hade det inte varit bättre att kolla upp först, vad får 

det för konsekvenser om vi beslutar så här.  Tas det inte någon hänsyn till de 

protester som inkommit? Har vi som invånare i Gislaved Kommun inte något att 

säga till om. Se över andra sparåtgärder. 

 När antalet äldre kommer att stiga inom de närmaste åren,vilket det finns 

tillgänglig statestik på, hur behandlar ni den situationen. Vice ordförande i 

Socialnämnden gör ett uttalande i radion, att arbetet med att 41 platser ska bort 

omedelbart, var ska dessa människor placeras? Kan socialnämnden verkligen 

klubba ett så stort ärende utan att det presenteras andra alternativ . Hoppas att 

beslutet är taget enligt rätt praxis Återremmittera för vidare utredning . 

20151015 

Asta Josefsson 



r
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TILL KOMMUNSTYRELSEN

RYKTEN SOM VAR SANNA.

Efter beslut av Socialnämnden i Gislaved angående nedläggningar som skall ske av

dels 16 platser på Solbacka . Samt BUN:s beslut om nedläggning av högstadiet och

flytt av Nyckelpigan har vi i Reftele fått mer än nog.

Marie Johansson har i tidningen den 22 aug tyckt att det var olyckligt att det

uppstått rykten och att hon inte kunde kommentera dessa. Men rykten visade sig

dessvärre vara sanna. De kom tydligen direkt från Kommunens budgetunder!ag.

SPF-seniorerna i Reftele har sedan denna kännedom, på olika vis genom skrivelser

möten och informationer protesterat mot förslaget om de olika neddragningarna

och förändringarna. Våra kommunalråd har fått möjligheter att komma och redovisa

och bemöta de olika tänkta förslagen och rykterna, men helt nonchalerat våra

inbjudningar. Under hela tiden har dessa våra högsta beslutande i kommunen helt

hållit sig borta från vår del av kommuen.

V har under hela tiden efterlyst en, både för skolan och Solbacka konsekvens-

utredning om hur besparingarna skall verkställas och hur mycket det kostar att

förändra.

De föreslagna förändringarna stämmer dåligt med “stadens” beslutade vallöften

2014, även i översenskommelsen mellan dessa partier står det om satsningar på

både skola och omsorg. Vart tog dessa löften vägen?.

Enligt socialnämndens vice ordf. skall minskningen ske genom “naturlig minskning”

detta kan ta sin tid då genomsnittsåldern i Sverige ökar med 1 år på 10 år. Ökningen

av äldre och den längre levnadsåldern gör att större behov av

äldreboende/trygghetsboende behövs. EnI kommunens planer redan 2017-18.Hur

skall detta lösas?

Vi kräver att kommunen redovisar hur det är tänkt att detta skall genomföras,

innan fullmäktige den 19 nov.

Vi uppmanar alla att på olika sätt protestera mot dessa förslag/beslut genom

kontakter med berörda nämnder och politiker.

Reftele den 21 oktober 2015

SPF-seniorerna i Reftele

1



Åke Fridén 

Södra Tånghult 40 

334 91 Anderstorp 

Tel 0371 16722 

Mob 0709 151 787 

 

Skrivelse till politiker tjänstemän och andra intresserade i Gislaveds kommun. 

Efter att ha bevistat Fritidsnämndens möte med föreningarna i Anderstorp som inte blev annat än en 

missnöjesyttring så har jag tagit del av handlingar kring det beslut som lades in om budgetarbetet 

inför 2016.  

Uppdraget till Fritidsnämnden där de får uppdraget att stänga två simhallar är precist. Nämnden är 

beordrad att stänga utan möjligheter att anpassningar till de följdverkningar som beslutet ger. 

Förfarandet tyder på att den beslutande majoriteten i vår kommun kallt räknat med att åtgärden 

skulle möta motstånd och att då genomföra så långt från nästa val som möjligt är till fördel. 

Vi ska här ha i minnet att för något år sedan så var beskedet som gällde följande. Kommunens tre 

simhallar ska bevaras i minst 10 år till. Därefter bör vi kunna ha en ny anläggning i drift. 

Åtgärden som nu beslutats innebär nu ett löftesbrott mot väljare av en mycket flagrant och ohederlig 

art. I detta ljus ter sig förfarandet ännu mer nonchalant.  

2012 genomfördes en genomgripande utredning av tillståndet i Anderstorps och Smålandsstenars 

simhallar. De slår fast för Anderstorps simhall att den dyrbaraste åtgärden är att reningsanläggningen 

har passerat bäst före datum och måste bytas ut. En investering om 8 miljoner kronor enligt 

utredningen. Bassängen läcker och detta skulle kunna åtgärdas med så kallad Lining. Att lägga en 

matta av plast invändigt i bassängen, enligt utredningen 2 miljoner kronor. Övriga kostnader kan 

främst tillskrivas byggnaden som sådan och den ska stå kvar enligt en order som kommunfulläktige 

givit Fritidsnämnden. Kostnader på upp emot 5 millioner kronor som måste läggas på byggnaden 

oavsett vad den ska innehålla. För ombyggnad har man öronmärkt 23 millioner kronor att bekosta 

ombyggnad av simhallarna i Smålandsstenar och Anderstorp. Man kan gissa att dessa kostnader 

kommer att falla ganska lika på de båda anläggningarna. Men huruvida de även ska täcka de åtgärder 

på byggnader som anmälts i utredningen kan jag inte bedöma i dag. Vid mötet kunde vi också 

konstatera att beslut om ombyggnad tagits utan att man har en uppfattning om vad det skulle kosta 

att genomföra denna ombyggnad. Alternativet att riva och bygga nytt har förkastats innan man vet 

om det kanske skulle vara en bättre lösning. 

Fritidsförvaltningen har emellertid tagit fram en idéskiss för hur det skulle kunna se ut. För 

Anderstorps del så skulle det bli en hall som har för små mått för Handboll och Innebandy. En 

Tennisbana skulle rymmas. Alltså, de två idrotter som efterfrågar mest hallutrymme i dag kan endast 

i ringa omfattning använda den idrottshall som kommer till vid denna ombyggnad. Det ska dock 

sägas att det finns idrotter som är i behov av utökade lokaler och skulle välkomna dessa. Jag känner 

mig övertygad om att det finns många andra lösningar som skulle bli både bättre och billigare i dessa 

fall. 



Anderstorps Simsällskap är värd en särskild tanke i detta ärende. Den simhall som är kvar efter de 

förslagna åtgärderna är förvisso en 50-metersbassäng men i den grunda delen för grund för att få 

användas för simtävlingar. Ett faktum som förbisågs när den för några år sedan rustades upp för 

åtskilliga millioner. Nu har det äskats några millioner för att kunna sätta en vägg i denna bassäng så 

Anderstorps simsällskap kan använda denna bassäng. Då endast de 25 meter som är djupare. Till 

detta ska läggas att bassängen i Gislaved bara har 6 banor vilket anses som för få för tävlingar. 

Föreningen tvingas alltså mot sin vilja flytta sin verksamhet till en bassäng som inte håller måttet. Ett 

försök att nödtoftigt rätta till detta görs genom att inköpa en vägg för att avdela bassängen så en 25-

metersbassäng med tillräckligt djup erhålls. En 25-metersbassäng med bara 6 banor. 

ASS befarar också att många ledare kommer att sluta i och med en flytt av verksamheten. 

Tekniskt har jag bara satt mig in i Anderstorps simhalls status. Av den allmänna debatten så har jag 

förstått att alla tre simhallarna kräver stora investeringar för att leva vidare. Alltså även badet på 

Gisleområdet. 

När jag läst in mig på ärendet så framkommer följande slutsatser mycket tydligt. 

Slutsatser. 

 Att samtliga inomhusbad är så gamla att man måste fundera över om det är rimligt att lägga 

stora pengar på att de ska leva vidare.  

 Att bygga en ny anläggning har kommit upp som ett alternativ i beslutsunderlaget för 

fullmäktiges beslut.  

 Att det inte i några handlingar finns argument för att genomföra så snabba åtgärder som nu 

beslutats.  

 Att det inte finns några beräkningar eller uppskattningar om vad en ombyggnad kommer att 

kosta eller om det ens är praktiskt och ekonomiskt möjligt. 

 Att ingen som helst hänsyn har tagits till konsekvenserna för berörda föreningar. 

Varför då denna hets i genomförandet. När man funderar över tänkbara motiv så kommer ingen mer 

logisk förklaring upp än en mycket konspiratorisk sådan. – Man vill få till ett beslut och åtgärder som 

omöjliggör ett återställande snabbt så den upprördhet som man befarar, lägger sig innan nästa val. 

En konspiratorisk tes men jag anser faktiskt att det är upp till den politiska majoriteten att motbevisa 

denna tes. 

Enligt min uppfattning så går det att återupprätta denna förtroendeklyfta.  

Att genom en process i andan av den medborgardialog som Gislaveds Kommun lanserat på bredfront 

tillsammans med föreningslivet och allmänhet går igenom går igenom beslutsunderlaget. En sådan 

dialog har alla förutsättningar att få som resultat en strategi som håller såväl ekonomiskt som 

verksamhetsmässigt. 

Det är min bestämda uppfattning att alla verksamma i vårt rika föreningsliv är ansvarskännande 

människor som vill och kan tänka utifrån den verklighet som finns.  

Så som det nu har hanterats nu så känner sig alla bara överkörda. Ingen bra utgångspunkt för en god 

medborgardialog. Inte heller för ett aktivt och engagerat föreningsliv. 



Broaryd och Burseryd den 25 oktober 2015

Gislaveds Kommunstyrelse
Gislaveds Kommunfullmäktige
Gislaveds Socialnämnd
Värnamo Nyheter, Insändarredaktionen.

ÖPPET BREV.
Ang.: förslag att minska antalet vårdplatser inom Äldrevården i Broaryd, Reftele ochAnderstorp.

Burseryd-Broaryd PRO förening höll sitt ordinarie månadsmöte i Församlingshemmet i Broarydden 21 oktober. Ingen av de 75 deltagarna kunde undvika att se Lugnet och sända en tanke till dekamrater som vistas där i dag. Det förslag som nu framkommer om att reducera platsantalet inomdenna vårdform låg som en tät flit över vår sammankomst och blev föremål för diskussion.Bland de frågor som vcktes var följande:
Har Kommunen devalverat Trygghetskravet från Socialtjänstlagen när man anser att ett partimmars hemtjänst kan ersätta den dygnet runt vård och omsorg som förmedlas på de 42 platser somnu hotas att försvinna.
Förslaget innebär att var åttonde pensionär, som efter vederbörlig utredning befunnits vara i behovav vårdboende, i fortsättningen kommer att hänvisas till att bo kvar i sitt nuvarande hem.Ti-ygghetsförlusten gäller inte enbart dessa personer utan även deras barn och barnbarn som kanskebor på annan ort och därför inte kan hålla daglig kontakt.
Vi har lagstiftning om att hästar inte Far gå. ensamma i en hage medan äldre personer kan tvingas bokvar i sin bostad utan möjlighet till umgänge med andra personer. Hemtjänsten kanske tittar in en ‘/2timma, medan dygnets andra 23Y2 är ensamhet, isolering.
Vi undrar vad har man för underlag för denna nedskärning? Antalet äldre ökar, vi blir äldre och 40-talisterna som nu klappar på döffen är ännu fler. Detta möter man i Gislaved med att minskaresurserna för att vårda de som har de största vårdbehoven. Tror man att befolkningen blir friskaregenom att man minskar resurserna?
Allt skall lösas med hemtjänst, men vi ifrågasätter detta eftersom hemtjänstens resurser är såbegränsade att servicenivån redan nu sänks i befintlig verksamhet.Man kan inte låta bli att fråga sig om beslutsfattarna och tjänstemännen inte har egna föräldrar elleräldre släktingar éftersom de visar prov på en sådan okänslighet i sina förslag.Tror beslutsfattarna att de alltid skall kunna bevara sin ungdom och aldrig vara i behov av det stödsom tidigare generationer haft behov av och därför byggt upp inom den kommunala verksamheten.Det verkar vara dags att påminna om den uppmaning som anfördes, till politikerna, i samband medvalinformationen för ett antal år sedan:

Må Du så betänka
Ditt eget

förestående
pensionstillfälle
att Du undviker

prutningar
nedskärningar

och andra
åtgärder

som äventyrar Din
egen trygghet på

ålderdomen.



Vi kräver att ni tänker om, att ni tänker rätt och inte fortsätter nedmonteringen av vår
gemensamma välflird.
Vi vågar tro att våra makthavare är lika måna om oss pensionärer i dag som de är måna om
sina egna förhållande i framtiden.

För BURSERYD-BROARYD PRO FÖRENiNG
enligt uppdrag

1

Ulla Delbert Björn Delt&f’ Uno Ekberg7
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Gislaved 2015-11-03 
 
Svar på öppet brev från Burseryd - Broaryd Pro- förening.  
 
Tack för ert brev och tack för att ni visar engagemang i en mycket viktig fråga! 
Som politiker i socialnämnden har vi ansvar för att samordna, utveckla och leda verksamheten 
inom bland annat äldre- och handikappomsorgen. Vår övergripande målsättning för äldre 
människor är att alla ska kunna leva och bo självständigt samt ha tillgång till den service och 
omvårdnad som deras situation kräver. Vi har också krav på oss att följa de riktlinjer som finns 
bland annat från socialstyrelsen som ni nämner i er skrivelse. 
Vi har dessutom krav från kommunfullmäktige att den verksamhet vi bedriver ska göras inom en 
befintlig budgetram som beslutas om varje år. Inför 2016 års budget har kommunfullmäktige gett 
socialnämnden i uppdrag att göra anpassningar i sin verksamhet för att sänka driftskostnader 
utifrån att skatteintäkterna har minskat till följd av mindre antal invånare.  
 
Beslutet som togs i socialnämnden om den budget som ska gälla under 2016, har föregåtts av en 
mängd diskussioner bland oss politiker i nämnden och även i de olika partigrupperna. Vi har också 
tagit del av de konsekvensbeskrivningar som har gjorts inför beslutet avseende medborgarnas 
förväntade behov av vård- och omsorgsboende, ökade kostnader för sjukhusvård, utbyggnad av 
hemvården, tid för verkställande av beslut och personalens situation 
En av anledningarna till att minska antalet vård-och omsorgsboende är att befolkningen lever 
längre och håller sig friskare längre. Det medför att en majoritet av de äldre vill bo hemma så länge 
som möjligt och då måste vi kunna erbjuda den vård-och omsorg som krävs för att möta människor 
i deras egna hem. Även personer med mycket stora omvårdnads behov kan och önskar att bo kvar 
i sitt eget hem.  
 
Efter att minskningen av antalet platser med 42 är gjorda kommer det i Gislaveds Kommun finnas 
319 lägenheter för vård- och omsorgsboende. Vi kommer även fortsättningsvis ha särskilda 
boenden i alla kommunens tätorter. Förutom de särskilda boenden finns det i kommunen ett stort 
antal människor som vårdas i sitt eget hem. Hemvården (sjuksköterske-, rehabiliterings- och 
hemtjänst) kommer att utvecklas och förstärkas. I alla tätorter finns också träffpunkter som är 
öppna för alla "daglediga" äldre personer. Hemtjänsten utför en mängd olika insatser som t.ex. 
personlig omvårdnad, matinköp, ledsagning, städ, tvätt, trygghetslarm. Vi ser i framtiden ett ökat 
behov av vård- och omsorgsboende och detta har vi tagit hänsyn till när vi planerar inför 
kommande år. På Solbacka kommer det finnas möjlighet att öppna upp fler platser när behoven 
ökar längre fram. På Lugnet ska vårdplatser byggas om till trygghetsbostäder. På flera av 
kommunens orter planeras också för att skapa ytterligare trygghetsbostäder 
De förändringar som görs inom hemtjänsten innebär att normalfallet i riktlinjerna för städ och tvätt 
ändras till att utföras var tredje vecka istället för varannan vecka. Att det är normalfallet innebär inte 
att behovet i biståndsbedömningen frångås. Har man ett behov som innebär att man behöver städ 
och tvätt till exempel varje vecka så kommer man att få detta. I biståndsbedömningen kommer 
därmed alltid behovet att styra. Vi vill också påpeka att när det gäller personlig omvårdnad så finns 
inga förslag att förändra riktlinjerna för dessa. 
 
Gislaveds kommuns välfärd monteras inte ned. Gislaveds kommun kommer fortsatt ha en god 
välfärd med en god vård- och omsorg för äldre där individuell biståndsbedömning och varje 
människas behov kommer att vara det avgörande.  
 
Den oro som ni i brevet skriver om har flera av oss politiker i nämnden också fått ta del av från 
anhöriga och andra invånare i samhället. Vi har stor förståelse för detta. Vi kommer under 
november att komma ut till alla boende för att tala med och lyssna till brukares och anhörigas 
frågor. Ett stort ansvar vilar på oss politiker att visa på den vilken fantastisk verksamhet som finns 
för de äldre i vår kommun och även att se till att den förblir detta. 
 
För majoriteten i socialnämnden 
 
 
Margareta Lindgren    Jonas Ericsson 



Svar på insändare från Burseryd-Broaryd PRO-förening VN 2 november 2015 

 

 

Gislaved kommuns välfärd monteras inte ned! 
Alla ska kunna leva och bo självständigt och samtidigt ha tillgång till den service och 

omvårdnad som den enskildes situation kräver. 
Vi har stor förståelse för er och andra samhällsmedborgares oro och frågor omkring socialnämndens 

budget. Gislaveds kommun kommer efter en minskning av 42 platser fortsatt att ha 319 platser i 

särskilt boende, fördelat på alla tätorter. Ett stort antal människor vårdas i sitt eget hem. I alla 

tätorter finns träffpunkter som är öppna för alla ”daglediga” äldre. Hemtjänsten utför dagligen 

insatser som tex. matinköp, personlig omvårdnad m.m 

I takt med att fler äldre väljer att bo kvar i sitt eget hem längre upp i åldrarna måste vi ställa om för 

att kunna erbjuda vård- och omsorg genom hemvård och hemtjänst. Hemvården ska utvecklas och 

förstärkas genom kompetensutveckling och implementering av ny teknik för en modern omsorg.  

Vi ser i framtiden ett ökat behov av vård- och omsorgsplatser främst när det gäller äldre med 

demenssjukdomar och detta tar vi hänsyn till när vi nu planerar inför framtiden. På Solbacka 

kommer det finnas möjlighet att öppna upp fler platser när behoven ökar längre fram. På Lugnet ska 

vårdplatser byggas om till trygghetsbostäder. 

Personalen i verksamheterna har börjat planera för hur man under omställningen på bästa sätt ska ta 

tillvara de boendes behov. Under november och december har vi möten på Östergården, Solbacka 

och Lugnet för att tala med och lyssna till brukares och anhörigas frågor. 

Vi kommer fortsatt ha en god välfärd med en god vård- och omsorg där individuell 

biståndsbedömning och varje människas behov är avgörande. Vi har en fantastisk verksamhet för de 

äldre i kommunen och vårt uppdrag är att se till att resurser finns för att det även i framtiden ska 

vara så.  

 

För Majoritetspartierna i Socialnämnden g.m. 
Margareta Lindgren (S) och Jonas Ericson (M) 

 

 

Margareta Lindgren 

Åbjörnsgatan 36 c 

332 36 Gislaved 

070-5165125 

polmarlin@pol.gislaved.se 

 

 

 

mailto:polmarlin@pol.gislaved.se


Från: Thomas [mailto:thomas@artima.se]  

Skickat: den 8 november 2015 11:11 

Till: Malin Aronsson 

Ämne: brev från en kommuninvånare 

 

Hej, 

Jag heter Thomas Gottarp. Jag bor i Anderstorp sedan 1956 då jag föddes.  

Min far har berättat om gränsfejder mellan Gislaved och Anderstorp, som utspelades vid Nissan, på 

den tiden var gränsen mellan Gislaved och Anderstorp där. Gislavedsbor skröt då om att Gislaved skall 

bli "STAD"  

än i dag uttrycker man sig från Kommunledningen "STADEN" Gislaved.  

(Gislaved är ändå bara en flugskit på kartan!!) Jag skulle önska att gränsfejden var historia, men den är 

i högsta grad fortfarande i liv, när kommunledningen monterar ner allt utanför Gislaveds centralort. 

Kommunen tappar invånare, det blir bara värre om man lägger ner dagis, simhallar, äldrevård, mm. 

  Jag driver en butik, jag har avstått från löneuttag för att rädda kvar verksamheten, Kommunen gör 

motsatsen med att öka lönekostnaderna och lägger ner det som invånarna värdesätter för att bo kvar 

eller flytta in till, detta gör en nedåtgående spiral som förvärrar situationen, i min butik träffar jag 

invånare som förfasas över utvecklingen. 

Jag efterfrågar en stark ledare som rensar upp och minskar på inkompetensen i kommunens politiker. 

de flesta invånarna är beredda på att betala en tillfälligt högre skatt för att räta upp ekonomin och 

behålla simhallar och den sociala tryggheten. 

Att det plötsligt nu i år uppstår kris i ekonomin är resultat på föregående missbruk av ekonomin, 

skrytbyggen som Glashuset, pinnar i rondell, renovering av kommunhus, ökade tjänstelönekostnader, 

är inget som gynnar äldrevård, simhallar mm. Jag är med gruppen rädda vår simhall, där vi tagit fram 

offerter på c:a 10milj. som återställer åsidosatt underhåll och som förlänger 15 år av Anderstorps 

simhall, (vi har presenterat och erbjudit att hjälpa till med upprustningen för kommunledningen, men 

viljan finns inte) detta i jämförelse med alla miljoner som investerats och som planeras investera i 

Glashuset. Bara i år går man in med 3milj till Gisleparkens förlust, denna summa skulle rädda bristen i 

äldrevården. 

Jag hoppas på att alla beslut av nedläggningar rivs upp. Gör om och gör rätt! 

Att stänga simhallarna är kapitalförstöring och som inte går att återskapa. 

Jag ställer nu frågan till dig, har du några planer på att göra underverk i ledningen av Gislaveds 

kommun, vad känner du att du kan tillföra med din kompetens? 

Som företagare räknar jag med att varje tjänst måste betala sig och ge vinst, annars slutar det med 

konkurs. Jag anser att kommunen har för många tjänstemän och för höga lönekostnader. 

Sker ingen förändring flyttar också jag. 

PS. skall Gislaved ha en framtid bör visionen vara att flytta kommunhuset till mitt emellan Anderstorp 

och Gislaved och se till att de växer ihop till en riktig STAD där det också kunde byggas en riktigt stor 

sim, sport och badanläggning. 

 

-- 

Med vänlig hälsning Thomas Gottarp 

https://mail.gislaved.se/owa/redir.aspx?SURL=gRPzBT5C7fUJZ3b3aLAkkDSuG_g5bGBQGRc4LZNC6PMzDuRwoenSCG0AYQBpAGwAdABvADoAdABoAG8AbQBhAHMAQABhAHIAdABpAG0AYQAuAHMAZQA.&URL=mailto%3athomas%40artima.se


  
den 9 november 2015 15:56 

 

 
  

Hej Thomas,  

 

Tack för ditt e-brev. Jag hoppas att jag med min erfarenhet och kunskap ska kunna bidra till att 

förverkliga de politiska visionerna och målsättningar som finns i Gislaveds kommun samt att leda 

förvaltningsorganisationen på ett effektivt och ändamålensligt sätt.  

 

En kommun har lagkrav på sig att ha en budget i balans och för vår del innebär det att vi nu behöver 

anpassa våra kostnader till den budgetram som är möjlig för kommunen att ha. Det är inget som 

någon politiker kan bortse ifrån men du har rätt i att det finns olika sätt att lösa frågan på. En del 

politiska partier föreslår just skattehöjning som en metod. Min roll som kommunens högsta 

tjänsteman är att verkställa majoritetens kommande beslut vilket inte innebär en förslag om 

skattehöjning.  

 

Att flytta kommunhuset som du föreslår är något som man kostnadsberäknade innan beslut om 

renovering av befintligt kommunhus fattades och då kom man fram till att det var betydligt mycket 

dyrare.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Malin Aronsson 

Kommundirektör 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Gislaveds kommun 

332 80 Gislaved 

Besöksadress: Stortorget 1 

Tel: 0371-81599 

Mob: 072-145 84 57 

malin.aronsson@gislaved.se 

 



Kommunens verksamhet 2016
Budgeten:

1 pressen har förekommit en uppgift att invånarantalet skulle minska med 1000 själar och medföra

en minskning av statsbidragen med 46 mkr ( 46 tkr/inv.). 1 styrdokumentet för budgeten sägs att

denna ska baseras på 28700 invånare, då trenden har varit ett minskat invånarantal de senaste

åren. Vad jag kan konstatera så har så dock inte varit fallet de senaste 3 åren, då det har legat

stabilt runt 28730. Jag har också sett att per den 30/9 2015 har invånarantalet i år ökat till 29116,

dvs 416 fler än vad budgeten är baserad på. Om statsbidraget då är, som jag förmodar 46 tkr/inv.

blir det ett plus på drygt 19 mkr!

1 lumpen fick jag lära mig att om inte kartan stämmer överens med terrängen, då gäller terrängen.

1 kommunens fall har man blundat för verkligheten och litat på kartan. Mitt råd är därför att

budgeten revideras, så den stämmer med nuläget.

Det framgår även av styrdokumentet att det riktade statsbidraget för 2015 kan uppgå till 13 mkr

för att öka till 31 mkr 2016. Om detta stämmer och det inte är upptaget som intäkt för 2016 finns

det ytterligare skäl att stoppa sparförslagen i dokumentförstöraren!

Rekrytering:

Det har nämnts att 3 kommunvägledare skall anställas varför jag vill rekommendera att man i

första hand provar med internrekrytering. (Det har vi tillämpat på Esbe med framgång. Personal på

verkstadsgolvet har i en del fall t.ex. haft ekonomiutbildning, men i brist på motsvarande jobb valt

att jobba “på golvet” och utgjort en begåvningsreserv. De har då kunnat ta en mer kvalificerad

arbetsuppgift och därmed hamnat mer rätt i arbetslivet.)

Fördelen med detta är flera:

• De har redan erfarenhet i organisationen

• Det är stimulerande att byta arbetsuppgifter

• Det blir en snabbare introduktion jämfört med en helt ny medarbetare

• Man vet vederbörandes prestationsförmåga

Näringslivsutveckling:

Industrin i Reftele / Ås har det senaste 9 åren kunnat bibehålla totalt samma antal anställda trots

finanskris och automatisering i tillverkningsprocesserna. Och det finns fortfarande potential för en

positiv utveckling. 1 detta sammanhang vill jag ta tillfället i akt att ta upp ämnet Industriområde.

Det är ca 10 år sedan kommunen köpte mark utmed väg 153 för att trygga behovet av

industrimark. Vi har flera gånger efterlyst en skyltning att här finns industrimark med skyltläge,

men inget har hänt. Det är på tiden att skogen tas ner och infrastrukturen planeras, så att en

eventuell etablering kan påbörjas inom 6 månader. Det passerar en mängd fordon dagligen och

förr eller senare finns det en intressent.

Reftele 2015-11-10 Mats Skogsfors



GISLAVEDS KOMMUNFULLMÄKTiGE                                        DIARIEFÖRS 
 
Reftele den 11/11-2015 
 
SKRIVELSE 
 
 
 
 
Tre basområden skall prioteras äldreomsorg,sjukvård o skola 
Gislaveds Kommun har en brist i socialnämden på c.a 12miljoner 
S + M vill nedmontera delar av vår välfärd , medan C o Kd höja skatt. 
Skatt kan höjas men varför talar igen om neddragning i den KOMMUNALA 
BYRÅKRATIN ? 
 
3 st kommunalråd heltid 
2 st kommunalråd deltid + Tjänstemän + konsulter  
1 st kommundirektör lön c.a 1milj skattar i annan kommun 
Och nu senast 5 st personal för kundservice 
Det vill säga  
Ber.ex underskott 12 milj delat på, lågt räknat en årslön 350` medför endast 
34 st inom den byråkratiska hirakin 
Som behöver rationaliseras bort. 
 
Hur blir det med övrig service när fastighet 21:2 hamnar i privat ägo ? 
Att Betänka: 
Hyresavtal löper ut 20160930 Vårdcentral , Apotek,Tandläkare. 
 
Fick ej möjlighet att framföra mina åsikter på möte den 10/11-15 i 
föreningsgård Reftele pga den lilla tid åhörarna hade till förfogande 
 
Tommy Johnsson 
Företagare Reftele 
0371-20049 
 



Hur har de tänkt?
...eller frågan som vi ställer oss 

Har de tänkt !?

Till samtliga ledamöter i Gislaved kommuns Kommunfullmäk  ge & 
Kommunstyrelse – Riv upp det felak  ga beslut som BUN har fa  at!

Beslutet är fa  at i BUN på väldigt vaga beslutsgrunder vad gäller både 
kostnadsberäkningar men också utan genomförda konsekvensanalyser. 

Vi vill därför härmed bjussa på en påbörjad analys om vad som händer om man 
i Re  ele lägger ned förskolan Nyckelpigan eller Ölmestadskolans högstadie. 

AVVECKLA EJ REFTELE
och BYGDEN SÖDERUT !

 Ak  onsgruppen emot Re  eles avveckling.



Förskolan Nyckelpigan2

Investeringar kommer att krävas i såväl innemiljö som utemiljö på Skattkistan 
samt också på Ölmestadskolan. Därtill att nyligen investerad bergvärmepump på 
Nyckelpigan för drygt 350 000 kronor går från en väldigt bra pay-off  till eventuellt 
noll pay-off . Kostnader och tillkommande arbetsinsatser för dessa ombyggnationer 
skjuts över på Fastighetsförvaltningen.

Att alla barn upp till 5 eller 6 års ålder i samhället samlas på en och samma förskola. 
Kommer innebära mer vab och därmed minus för vår allas samhällsekonomi.

Nedläggning av förskolan Nyckelpigan innebär att valfrihet av barnomsorg kommer 
att bli lika med noll i Reft ele med omnejd. Innebär negativ påverkan för ortens attrak-
tivitet vid nyinfl yttning eller för återvändare eft er högskolestudier.

Ofattbart !
Föräldrar på förskolan Nyckelpigan i Reftele har sökt svar 

sedan i somras 2015 från BUN om deras nedläggnings-
planer. Trots kommunikation med kommunen har inte 

relevant beslutsunderlag presenterats.



Förskolan Nyckelpigan 3

Handikapptillgänglighet på Skattkistans utegård är lika med noll och innebär 
katastrof för ett rullstolsburet barn. Det man också bör ta i beaktande är 
bekymmer för barn med större infektionskänslighet än normalt. Större barn-
grupper innebär större risk för smittspridning.

Man anför i kommunen att förutom Skattkistans utegård så kommer förskolan att 
nyttja den allmänna lekpark som ligger belägen borta vid Reft ele Lantmannaförening. 

Exempel på konsekvenser; 
• Krävs 2 pedagoger som går med dit bort, t.ex. om ett barn behöver gå till-

baka till toaletten. 
• Trafi kfarlig miljö kräver investering av att stängsla runt den allmänna lekparken.
• Barnen Lisa & Kalle med deras föräldralediga förälder kommer under dagtid 

inte ha tillgång till den ”allmänna lekparken”.

Lika villkor ?!
Elin 5 år är rörelsehindrad. Dagens förskolegård på Nyckelpigan är 
rena drömmen. Skattkistans kuperade utegård är mardrömmen...

Begreppet tillgänglighet får en ny betydelse om inte Elin 
eller andra rörelsehindrade barn har chansen att leka på hyfsat 

lika villkor som de övriga barnen. Sverige år 2015.



Förskolan Nyckelpigan4

Förskolan Nyckelpigan har idag en kock som år 2013 
placerade sig 3a i Sverige vad gäller ekologiskt inköp. Detta 
åstadkommer hon med samma små budgetmedel som 
övriga förskolor/skolor i kommunen. 

Om förskolan Nyckelpigan läggs ned så förlorar kommunen 
en reklampelare. Men man löper också stor risk att förlora en 
oerhört professionell och motiverad medarbetare. 

Tänk eft er nu! Nyttja Saras kompetens och sprid den till 
övriga förskolor & skolor i kommunen istället för att rasera 
den kvalitet som byggts upp de senaste åren.

Kvalitet att 
ta vara på !

3e plats i Sverige inom kategorin 
ekologiskt inköp – Sara Larsson kock 

på förskolan Nyckelpigan i Reft ele.



Högstadiet Ölmestadskolan 5

Särskilt drabbade !
Det är 8 styck elever från Sunnarydsbygden som drabbas 

särskilt hårt redan till hösten. De kommer att få en orimligt 
lång arbetsdag om högstadiet i Reft ele läggs ner. Hur många 

av oss vuxna skulle gå med på nedan arbetsdagsschema?
06.00 Väckarklockan ringer, frukostdax
06.50 Påstigning i Sunnaryd
07.35 Buss lämnar Ölmestadskolan för att 

åka till Anderstorp
08.30 Skolan börjar i Anderstorp
15.30 Skolan slutar i Anderstorp
15.40  Buss lämnar Anderstorp för att åka 

till Ölmestadskolan
16.00  Buss lämnar Ölmestadskolan
16.40 Avstigning i Sunnaryd
16.50 ”Arbetsdagen” är slut
   ....  Läxor, Fritidsaktiviteter..!?

Sunnarydsbygden har under de senaste åren blomstrat vad gäller antalet bofasta 
barnfamiljer – på bilden överst saknas drygt 10 barn ... och fl er är på väg.

Därtill är denna bygd en av kommunens absoluta vackraste pärlor och 
förtjänar att vidareutvecklas istället för att avvecklas. Vackert tal om turistnäring 
måste översättas till att det är folk som aktivt kan arbeta inom den.

Dessa elever drabbas redan till hösten om 
beslutet inte rivs upp; Linnéa, Th erese, 
Amanda, Anna, Ellen, Joel, Oscar samt 
Caroline (saknas på bild).



Högstadiet Ölmestadskolan6

Räddad !
Robin Gärd (2a från höger) trivs tillsammans med nyfunna 

vänner & klasskompisar på 2015 års skolavslutning. 

Reft eles högstadie har räddat många elever från andra orter genom åren. 
Robin, som höll det fantastiska talet på skolavslutningen i våras är inte på 

något sätt ensam. Skolan har tagit emot både mobbade och mobbare, elever 
som haft  kamratproblem eller som inte trivts med skolsituationen i övrigt. Med 
andra ord elever som på något sätt målat in sig i ett hörn i sin gamla skola. 

Det betyder INTE att de andra skolorna har gjort något fel, eller att det alltid 
är oskyldiga off er som kommit till högstadiet i Reft ele. Men när de har kommit 
har de fått börja med helt tomt blad, utan att ha med sig sin historia och det har 
gjort att skolan här har fått ett gott resultat med fl era av dem. Inte alla – inte ens 
i Reft ele kan allt vändas till underverk :). Men här fi nns en möjlighet att se och 
ägna sig åt alla elever på ett annat sätt just för att det är en mindre skola. 

Ska vi diskutera pengar i det här sammanhanget kan man ju fundera på vad 
det kostar samhället med en ung människa som INTE tar sig genom högstadiet 
med så mycket betyg/självförtroende/värdighet att man kan gå gymnasiet och ta 
sig vidare ut i vuxenlivet... 

Här har hela kommunen en chans att fortsatt nyttja Reft eleskolan och se den 
som en verklig resurs för några fl er utsatta elever per läsår.



Högstadiet Ölmestadskolan 7

Infl yttad !
”Välkommen till paradiset” var orden Martin Johansson 
och hans familj möttes av när de köpt hus i Reft ele ...

Att lägga ner två sådana väl fungerande verksamheter som Nyckelpigan samt 
Högstadiet i Reftele kommer endast innebära en enda sak – samhällets 
attraktivitet för nyinfl yttare eller återvändare eft er högskolestudier blir lika med 
noll. Högst tveksamt heller att kommunen i stort vinner i längden på detta ... Hela 
kommunens attraktivitet påverkas negativt, för exempelvis hitraggade holländare.

Högstadiet i Reft ele visar prov på verkligt entreprenöriellt tänkande/lärande. 
Skolan här har påfallande oft a stor elevaktivitet när det görs så kallade 
schemabrytande aktiviteter som Dravendagen, Internationella språkdagen, 
50/20-årsjubiléet, idrottsdagar och andra sådana specialdagar. Där är det 
alltid elevgrupper som är med och kläcker idéer, planerar och genomför. 

Framförallt att de äldsta eleverna oft a är otrolig duktiga på att tänka på de 
yngre. Deras funderingar när de ska sätta ihop grupper, utse grupp ansvariga 
med mera är imponerande. De får träna på att vara ledare för yngre barn 
eft ersom att det är just en F-9-skola. Framtidens statsminister eller högsta 
Volvochef kan mycket väl fostras i denna typen av miljö...



Låt oss vidare- 
utveckla istället !!

Tillsammans med kommunen vill vi gärna se in på möjligheten a  :

• Bygga bostäder 
• Underlä  a för näringslivet

• Vidareutveckla turistnäringen
Med mera...

Vi ”tackar för väckarklockan” men låt det stanna vid det. 
Boende i Re  ele, Ås och Sunnaryd med fl era orter är redo a   

kavla upp armarna på ny   – vi har gjort det många gånger  digare. 
Se oss och vår kommundel som en resurs och möjligheternas 

förlovade land istället för enbart en belastning.

Hyltetryck AB

Avveckla inte 
Skola, Förskola, Äldrevård 
och övrig samhällsservice. 

 Ak  onsgruppen emot Re  eles avveckling.



 
 Till samtliga ledamöter i Gislaved kommuns Kommunfullmäktige & Kommunstyrelse – Riv upp 
det felaktiga beslut som BUN har fattat!  
 
-- Beslutet är fattat i BUN på väldigt vaga beslutsgrunder vad gäller både kostnadsberäkningar men 
också utan genomförda konsekvensanalyser INNAN beslut fattades i nämnd.  
-- Medborgardialog har efterfrågats av oss sedan sommaren 2015. En dialog med medborgare men 
också medarbetare värd namnet skall ske INNAN beslut fattas i nämnd.  
-- Medarbetarna ute i verksamheterna mår jättedåligt och känner sig hunsade av era tjänstemän och 
politiker inom BUN. Ni löper en jätterisk att tappa oerhört kompetent personal till andra kommuner. 
Och än att de stannar i denna kommun så är motivationsnivån och arbetsglädjen nere i botten och 
kommer bli svår att upparbeta.  
-- Reftele förskola och Reftele högstadie påstås innebära en besparing à 500 tkr/år. I förhållande till 
den kvalitet, typ bäst i kommunen på många olika punkter, så är det små pengar. Ni slår sönder 2 
kvalitetsverksamheter och tar med detta en jätterisk att faktiskt minska genomsnittligt skolresultat i 
kommunen. I dagens Sverige så bör väl vi alla sträva efter att höja resultaten. Eller?  
-- Vi vill också skicka med några besparingstips som inte slår mot fin verksamhet ute i kommunen. 1) 
Slimma och trimma organisationen uppe i kommunhuset. 2) Samarbeta bättre mellan förvaltningarna, 
till exempel är det ju inte första gången fastighet investerar precis samtidigt som BUN kör fram 
nedläggningar. 3) Minska antal fullmäktigeledamöter från dagens 49 ner till exempelvis 35 styck. 
Passa då också på att ta en rejäl funderare på befogat antal i kommunstyrelse och heltids-
/halvtidsanställda kommunalråd.  
-- Befolkningstillväxt. Vi har för nuvarande en ökande trend i kommunen, både genom exempelvis 
högskoleutbildade återvändare men också asylsökande. Ha modet att verkligen ta hand om rådande 
situation med era resurser samt med framåtanda ihop med era kommunmedborgare. Då känns inte 30 
000 invånare så avlägset att nå inom 2 år vilket ger pengar i kistan.  
-- ”Barns lärande i centrum.” ”Attraktivitet för att öka antal kommuninvånare”. ”Utveckla turistnäring.” 
”Hela kommunen skall leva.” ”Vård, skola och omsorg” Det känns som tomma ord eller rent av floskler 
som vissa politiker svänger sig med numera…  
-- Avslutningsvis. Återremittera till BUN att hitta besparingar på andra sätt. Hur stor skada vore det till 
exempel att gymnasiet får lite mindre medel att röra sig med…?. Ni i kommunstyrelse och fullmäktige 
har makten att styra era nämnder konkret. Ni gjorde det vad gäller nedläggning av 2 simhallar. Ni kan 
göra det en gång till.  
P.s.  
Undertecknad med flera boende i södra kommundelarna ( 2 836 kommunmedborgare 2014-12-31 
samt i en uppåtgående trend ) är stolta över vår bygd. Tro inget annat. Vi har sedan under 
generationer sett om vårt samhälle och tagit hand om varandra. Vi har en drivkraft inom oss som kan 
användas på rätt sätt… Välkomna att hjälpa oss att vidareutveckla. Men utveckling börjar inte med att 
avveckla kvalitetsverksamheter som är en verklig resurs såväl för oss och för kommunen i sin helhet.  
 
Ovan punkter samt bifogade dokument vill vi ha diarieförda hos er.  
// Aktionsgruppen emot Refteles avveckling.  
gm Christer Skogsfors  

Reftele 2015-11-11 



Till samtliga ledamöter i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse 

Med anledning av i berörda nämnder fattade beslut om nedskärningar inom äldrevård och 
skolor vädjar till er att av nedanstående skäl ompröva dessa beslut och revidera budgeten, 
då det enligt min mening är ekonomiskt möjligt undvika nedskärningarna utan 
skattehöjning: 

I pressen har förekommit en uppgift att invånarantalet skulle minska med 1000 själar och 
medföra en minskning av statsbidragen med 46 mnkr (= 46 tkr/inv.). I styrdokumentet för 
budgeten sägs att denna ska baseras på 28700 invånare, då trenden har varit ett minskat 
invånarantal de senaste åren. Vad jag kan konstatera så har så dock inte varit fallet de 
senaste 3 åren, då det har legat stabilt runt 28730. Jag har också sett att per den 30/9 2015 
har invånarantalet ökat till 29116, dvs 416 fler än vad budgeten är baserad på. Det är rimligt 
att antaga att vid årets slut är ökningen ca 500 invånare och då ökar statsbidraget med ca 23 
mnkr. 

Det framgår även av styrdokumentet att det riktade statsbidraget för 2015 kan uppgå till 13 
mnkr för att öka till 31 mnkr 2016. Om detta stämmer och det inte är upptaget som intäkt 
för 2016 finns det ytterligare skäl att stoppa sparförslagen i dokumentförstöraren! 

 
Nu har Ni politiker möjlighet att återvinna Era väljares förtroende genom att ta bort 
nedskärningarna i de  normalt högprioriterade områdena. Låt inte denna möjlighet gå 
förlorad på grund av prestige eller andra skäl. Ni och vi har allt att vinna!!!! 

 
Reftele 2015-11-12 

 
Med vänlig hälsning 
Mats Skogsfors 
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Till samtliga ledamöter i Gislaveds kommuns Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelse
Erik Larsson [olmegatan©hotmaiLcom]
Skickat: den 12 november 2015 13:47
Till: Kommunen

Hej,

Riv upp det felaktiga beslutet som BUN har fattat!

Lika villkor?! Ett krav 2015!!

Ni väljer att lägga ner den förskola i Reftele som är till 100 % handikappanpassad. Varför??
För att spara 530’...
Under de senaste 10 åren har det funnits behov av en hand ikappanpassad förskola i
Reftele. Vi önskar naturligtvis att behovet inte fanns, men så ser ju verkligheten tyvärr inte
ut.
Vi vill att ni kommer ut till förskolan och möter vår flicka, talar om för henne att hon inte har
samma rättigheter som andra barn att få vara med sina kompisar. Att ni vill begränsa henne
och barn i hennes situation att få vara självständiga!

Säger till henne öga mot öga att “Du får inte vara med”...

Har ni barn själva så vet ni säkert hur stor del i den åldern som handlar om “Kan själv..”
Elin har många begränsningar i sitt handikapp, men jag vill att hon och barn i hennes
situation ska ges så goda förutsättningar som möjligt. Tro mig det är tuffi som det är.
På Nyckelpigan kan Elin själv krypa ut från kapprummet och till utegården. Få vara
självständig!! Hon kan följa med sina kompisar över hela gården. Hon kan gå med sin
rollator överallt.
Vi nöjer oss inte med svaret att Skattkistan uppfyller normen!
Vi har varit där och kollat, har ni?? Den kuperade utegården, den branta gången, branten ut
mot staketet vi ser flera både risker och rena omöjligheter för Elin och andra barn med
rörelseh i nd er.

Vi ber er att ha modet att återremittera beslutet till BUN, det måste gå att hitta dessa pengar
någon annanstans.

Vi önskar att denna skrivelse diarieförs hos er.

Vi är föräldrar till barn med funktionshinder, men vi ser oss även som språkrör för andra
barn med rörelsehinder.
Mvh / Emma Nilsson & Erik Larsson

Bilden till vänster är från Skattkistan, bilden till höger från Nyckelpigan där Elin rör sig fritt
öve ra lIt

https://rnail.gislaved.se/owa/?ae=Jtem&t=IPM.Note&id=RgAAAACFKipgQTxZRYb... 2015-11-12
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Till 2015-11-15

Ledamöter i Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun
Ledamöter i Barn- och Utbildningsnämnden i Gislaveds kommun
Smålandsbygdens tidning

Angående artikel i Smålandsbygdens Tidning med uttalande från Kommunalråd Palmgren

Med anledning av en artikel i Smålandsbygdens Tidning 13/11 2015 där kommunalråd
Palmgren visar prov på okunskap och nonchalans genom att stapla osanningar, felaktigheter
och tveksamma uttalanden på varandra, känner vi oss nödgade att föra fram fakta. Om fler
ledamöter i fullmäktige och nämnder är lika illa informerade är det säkert förklaringen till att
besluten har blivit så som de har blivit.

Vi tar felaktigheterna en efter en.

Kommunalrådet menar att det är svårt att få tag i ämneslärare till en liten enhet. Två
ogrundade påståenden i en så kort mening! Har det varit svårt att få tag i lärare till Öreryds
skola? Hur vet han det? Mig veterligen har det inte funnits någon anledning att söka någon
lärare på åtminstone 10 år. Det är ingen personalomsättning på Öreryds skola, till skillnad
från kommunens övriga enheter. Att det skulle vara särskilt svårt att rekrytera lärare till små
skolor finns inga kända belägg för.
Att det skulle vara svårt med behöriga lärare i Öreryd är inte heller korrekt. Öreryds skola
ligger i topp bland kommunens skolor när det gäller andelen behöriga lärare. Vad kan detta
bero på? Det kan kanske vara så att det även finns lärare som föredrar en liten enhet,
framför stordriften som alla ska fösas in i idag.

Kommunalrådet fortsätter; ”…åker barnen i Öreryd redan nu till Hestra flera dagar i veckan
för vissa lektioner.” Det påståendet är direkt felaktigt för de åker endast en gång i veckan till
Hestra, lika många gånger som Hestrabarn åker till Anderstorp för lektioner.
Paradoxen i påståendet är att det i stället för att åka till Hestra någon dag i veckan skulle
vara bättre att åka till Hestra varje dag!?! (En av lektionerna man åker buss till är simskolan.
Man skulle kunna nämna något om andra nedläggningsbeslut som också ökar resandet för
kommunens barn…).

”Visst har vi lagt ner mycket pengar på Öreryds skola i förhållande till det antal elever som
går där…” är nästa uttalande utan belägg. I och med att kommunalrådet inte sitter i BUN så
förutsätter jag att han talar för kommunfullmäktige. Vad har han för belägg att barnen i
Öreryd kostar mer än barnen i andra delar av kommunen? I Barn- och Utbildningsnämndens
budget är det så, men vad får vi från Tekniska nämnden, Kulturnämnden,
Fastighetsnämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden och Sociala nämnden? Vad blir



summan? Vi på landsbygden är de billigaste invånarna, för vi betalar skatt utan att kräva
någonting, förutom en skola!

Får vi här ta oss rätten att flika in ett tips - Ta istället hjälp av Sveriges kommuner och
landsting, SKL, som hjälper till med utredningar, statistik och råd till kommuner. De har
utarbetat handfasta råd till kommuner i fråga om skolnedläggningar. Eller så kan ni läsa
följande dokument. Ska ni läsa ett enda dokument i frågan så ska ni läsa detta;
http://www.planering.org/plan-blog/2015/9/14/debatt-sm-skolor-som-regionalpolitiskt-
verktyg, det bygger på fakta.

Notera att vi nu bara har klarat av felaktigheterna i det första av artikelns sex stycken.
Glömde dessutom uttalandet i ingressen, ”…vi vill säkra den pedagogiska verksamheten.”. Är
det inte bättre att man fokuserar på enheter med sämre resultat? Där vet man att den
pedagogiska verksamheten bör och kan bli bättre. Öreryds skola ligger i topp vad gäller
resultat och vi behöver heller inget närvaroteam som ser till att eleverna är på plats.

Nästa bevis på att kommunalrådet inte är i fas med forskningen är uttalandet ”…med så få
elever i varje klass gör gruppen sårbar. Att barn behöver finnas i ett större sammanhang.”
Skolverkets egen studie Stora och små grundskolor i ett likvärdighets- och Regionalperspektiv
säger att ”Miljön i de mindre skolorna har större förutsättningar att skapa trygghet och
undvika anonymitet. Särskilt för de mindre barnen är den trygga miljön viktig.”

Men varför blanda in forskning när man kan tycka?

Kommunalrådet fortsätter sedan med: ”Vi har faktiskt två elever som skulle börjat i Öreryds
skola i höst men som valde en större enhet…” Att det finns en elev som har valt att sluta på
skolan i Hestra och valt att börja på Öreryds skola istället nämner han för det första inte. Att
den eleven dessutom har blivit mer harmonisk vet Palmgren troligen inte ens om. För det
tredje så undrar vi varför han ser det som ett problem, när det fria skolvalet fungerar?
Föräldrar väljer den skola som man tror fungerar bäst för sitt barn, det blir då olika. Hade det
inte funnits två skolor i området kan vi hålla med om att det hade varit ett problem i dessa
fall. Vi vet dessutom, att om inte Öreryds skola hade varit under hot om nedläggning, så
skulle fler föräldrar i Hestra valt att placera sina barn i Öreryd.

Sedan verkar det som om han tycker att vi får skylla oss själva eftersom vi bedömde att
”…inflyttningen till bygden skulle öka…”.  Ser man till fakta så kan man se att vi hade rätt. De
senaste två åren har det flyttat in 50 vuxna och 12 barn till bygden. Finns det fler områden i
kommunen som kan visa upp liknande tillväxt? Det sorgliga är att när vi nu ser att
generationsväxlingen pågår och kommunen verkligen behöver skolan här, då lägger de ner
den.

”’Toppen-gruppens’ förslag om att bussa flyktingbarn till Öreryds skola är inte realistisk
menar Niclas Palmgren”. Kommunalrådet verkar inte ha höga tankar om sig själv och
kommunens personal. Varför skulle inte vi kunna detta när det fungerar så bra i Falköping?
De har fått mycket beröm för denna satsning och den totala kostanden för kommunen har
minskat. Se artikel i SvD http://www.svd.se/de-somaliska-barnen-raddade-
byskolan_4123283

Men uttalandet ”Men tanken är god och är ett i raden av kreativa förslag från ’Toppen-
gruppen’.” är ju ändå en gullig klapp på huvudet.



Det sista uttalandet som vi tänker ta upp är: ”Jag vill poängtera att det här verkligen inte är
ett förhastat beslut. Vi har haft årliga överläggningar och det har inte varit lätt.” Så lång tid
och ändå bara Barn- och utbildningsförvaltningens ekonomiska beräkningar som underlag!?
Inga analyser av de långsiktiga konsekvenserna för de drabbade barnen och befolkningen i
bygden. Inget försök till att värdera skolans betydelse för att fånga fler inflyttande till just vår
kommun.
Visste ni t ex att det finns familjer som måste köpa en andra bil och sluta busspendla till
jobbet? Att det finns de som måste gå ner i arbetstid plus att de får ökade resekostnader på
1 300 kr/månad för att få ihop pusslet med barn till fritids och förskola? Visste ni att de som
flyttar in nu är unga par och unga barnfamiljer som värderade skolans läge och karaktär högt
när de valde bostadsort?
Hur överensstämmer detta beslut med er egen skrivna vision ”Vända befolknings-
utvecklingen genom att främja förutsättningarna för de bofasta att bo kvar och att öka
nettoinflyttandet.”

Ber om ursäkt, men vi hittade ett till, det är när Palmgren ska försöka förklara varför detta
inte är ett svek mot Toppen: ”…vi tillgodoser kvalitet inte avstånd.” Vi har redan högsta
kvalitet, det ni ger oss är ett ökat avstånd, ett som redan idag innebär att barn kan ha en
transporttid på 10 – 11 h i veckan, till och från skolan. Det tycker inte vi stämmer med
kommunens nedtecknade policy: ”Barnperspektivet ska genomsyra de kommunala besluten
och all verksamhet”

I ett försöka att lätta upp stämningen något skulle vi vilja avsluta med två citat där vi anser
att kommunalrådet har helt rätt. Det är dels när han säger ”Jag bor själv på landet och vet
hur mycket skjutsande på barn det innebär, men det är ett val man gör.” Hel rätt, det är ett
val vi har gjort. Och nu, med nya förutsättningar, måste vi göra nya val.

Det andra är att han menar att ”…det är omöjligt att du ska ha samma närhet till
verksamheten var du än bor.” Det är också rätt, förutom att vi i vårt fall inte brukar kalla det
för närhet. Det är heller inget som vi som bor längst bort från allt i kommunen någonsin har
begärt. Vi vill bara att denna ”närhet” inte ska försämras ytterligare.

Med denna, eller liknande, kunskap som kommunalrådet visar prov på ska nu ledamöterna i
Kommunfullmäktige fatta beslut på torsdag. Och invaggade i förklaringar om otrevliga men
nödvändiga systemskiften, där man inte fått en fullständig beskrivning av konsekvenserna,
kommer man att fatta ytterligare ett rutinbeslut. Det är farligt när omröstningarna blir rutin,
som att äta frukost, i stället för att man kräver in och kritiskt granska beslutsunderlag. Men
det är ju klart, ju mindre man vet om konsekvenserna desto lättare är det väl att fatta beslut.

Ovanstående kritik gäller under förutsättning att kommunalrådet Palmgren är korrekt
citerad i nämnda tidning. Vi har försökt att nå Kommunalrådet Palmgren för att höra hur han
ser på detta utan resultat.

Carl-Johan Appelquist David Johansson Tommy Ivarsson

för
Toppen på Gislaved
Skolgruppen
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Fritidsnämnd Taxa 2015 exkl.
moms

Taxa 2015 inkl.
moms

Förslag taxa 2016
exkl. moms

Förslag taxa 2016
inkl. moms

Simhallar och tempererade utomhusbad
TAXA:

Kontantbad, vuxen 40 40 Oförändrad Oförändrad

Kontantbad, ungdom under 20 år 20 20 oförändrad oförändrad

Kontantbad, barn under 9 år 0 oförändrad oförändrad

Kontantbad, familj1 100 100 Oförändrad Oförändrad

Rabattkort, vuxen (10 bad) 350 350 Oförändrad Oförändrad

Rabattkort, ungdom under 20 år (10 bad) 150 150 Oförändrad Oförändrad

Årskort, vuxen 1 200 1 200 Oförändrad Oförändrad

Årskort, ungdom under 20 år 500 500 Oförändrad Oförändrad

Årskort, familj1 1 800 1 800

Kursavgift, vuxen (per kurs) 700 700 Oförändrad Oförändrad

Kursavgift, barn (per kurs) 350 350 Oförändrad Oförändrad

Kursavgift, babysim2 (per kurs)
500 500 Oförändrad Oförändrad

Kursavgift, babysim2 "drop in" (per tillfälle)
60 60 Oförändrad Oförändrad

Bastubad 20 20

Psolarie (per tillfälle) 20 20 Oförändrad Oförändrad
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Uthyrning, handduk/badlakan oförändrad oförändrad Stryks Stryks

Uthyrning, badbyxor/baddräkt 20 20 Oförändrad Oförändrad

Uthyrning, flytväst (per dygn) 20kr 20 Oförändrad Oförändrad

Lokal bidragsberättigad förening

Stor bassäng, måndag – torsdag (per timme) 80 80 Oförändrad Oförändrad

Stor bassäng, fredag – söndag (per timme) 35 35 Oförändrad Oförändrad

Liten bassäng, måndag – torsdag (per timme) 50 50 Oförändrad Oförändrad

Liten bassäng, fredag – söndag (per timme) 25 25 Oförändrad Oförändrad

Övriga3

25-metersbana (per timme) 125 125 Oförändrad Oförändrad

50-metersbana (per timme) 160 160 Oförändrad Oförändrad

Anderstorps simhall (per timme) 680 680 Stryks stryks

Gislebadet 850 850 Oförändrad Oförändrad

Smålandsstenars simhall 450 450 stryks Stryks

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr
om inte annat avtalats.

1Familj definieras som "ett hushåll bestående av ett föräldrapar och deras barn".
2Inklusive en vuxen.

3privatpersoner och företag hyr utanför ordinarie öppethållande, inkl. 1
badmästare, för extra badmästare debiteras 400 kr/timmar.

   

Hälsolyftet (inkl. bad)
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TAXA:

Årskort, vuxen 2 000 2 000 2 200 2 200

Årskort ungdom 16 – 19 år 1 500 1 500 Oförändrad Oförändrad

65+4 800 800 900

Halvårskort, vuxen 1 200 1 200 1 400 1 400

Halvårskort, ungdom 16 – 19 år 900 900 Oförändrad Oförändrad

65+4 480 480 550 550

Sommarkort, studerande5 200 200 Oförändrad Oförändrad

Vid förnyelse av årskort lämnas 100 kr i rabatt. Gammalt kort måste
uppvisas.

 -100 -100 Stryks Stryks

Vid företagsköp är var tionde kort gratis. Oförändrad Oförändrad

4gäller mån-fre 07.00-14.00, bad ingår ej.

5gäller vid uppvisande av giltigt Mecenatkort under perioden 1/6 – 31/8.
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Idrottshallar/planer
TAXA:

Lokal bidragsberättigad förening

Stor hall, måndag – torsdag (per timme) 80 80 Oförändrad Oförändrad

Stor hall, fredag – söndag (per timme) 35 35 Oförändrad Oförändrad

Halv/liten hall, måndag – torsdag (per timme) 50 50 Oförändrad Oförändrad

Halv/liten hall, fredag – söndag (per timme) 25 25 Oförändrad Oförändrad

Motionsrum, (per timme) 30 30 Oförändrad Oförändrad

Omklädningsrum, måndag – torsdag (per timme) 50 50 Oförändrad Oförändrad

Omklädningsrum, fredag – söndag (per timme) 25 25 Oförändrad Oförändrad

Klubbrum, måndag – torsdag (per timme) 50 50 Oförändrad Oförändrad

Klubbrum, fredag – söndag (per timme) 25 25 Oförändrad Oförändrad

Övriga

Stor hall (per timme) 200 200 Oförändrad Oförändrad

Halv/liten hall (per timme) 100 100 Oförändrad Oförändrad

Motionsrum (per timme) 110 110 Oförändrad Oförändrad

Motionsrum, delat nyttjande (per timme) 35 35 Oförändrad Oförändrad

Omklädningsrum 55 55 Oförändrad Oförändrad

Klubbrum 110 110 Oförändrad Oförändrad

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr
om inte annat avtalas.
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Ishallen
TAXA:

Lokal bidragsberättigad förening

Hel hall, måndag – torsdag (per timme) 80 80 oförändrad oförändrad

Hel hall, fredag – söndag (per timme) 35 35 oförändrad oförändrad

Övriga

Hel hall, utomstående förening (per timme) 750 750 oförändrad oförändrad

Hel hall, lokalt korplag6 (per timme) 375 375 oförändrad oförändrad

Vid publikarrangemang debiteras 30 % avbruttointäkterna, dock minst 750 kr
om inte annat avtalats.

Föreningstaxa gäller under öppettid. Övrig tid debiteras med personalkostnad
och eventuell städkostnad.

Utomhusanläggningar
TAXA:

Lokalbidragsberättigad förening

Gräsplan, måndag – torsdag (per timme) 80 80 oförändrad oförändrad

Gräsplan, fredag – söndag (per timme) 35 35 oförändrad oförändrad

Konstgräsplan, 7-manna7 250 250 oförändrad oförändrad

Konstgräsplan, 11-manna7 400 400 oförändrad oförändrad

Övriga

Gräsplan 220 220 oförändrad oförändrad

Konstgräsplan, 7-manna7 350 350 oförändrad oförändrad

Konstgräsplan, 11-manna7 600 600 oförändrad oförändrad
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Maskin- och redskapsuthyrning (per dygn)

Torvskärare 220 220 oförändrad oförändrad

Sandspridare 220 220 oförändrad oförändrad

Dressnät 55 55 oförändrad oförändrad

Markluftare 1 110 110 oförändrad oförändrad

Markluftare 2 165 165 oförändrad oförändrad

Resultatklocka 220 220 oförändrad oförändrad

Högtalare 55 55

Maskinuthyrning inkl. personal

Gödsling (per plan) 350 350 oförändrad oförändrad

"Geniet" (per plan) 2 000 2 000 oförändrad oförändrad

Luftning (per plan) 700 700 oförändrad oförändrad

Sandspridning (per plan) 700 700 oförändrad oförändrad

Sandspridning + lastare (per plan) 1 400 1 400 oförändrad oförändrad

Gräsklippare (per timme) 370 370 oförändrad oförändrad

Traktor (per timme) 350 350 oförändrad oförändrad

Övriga arbeten (per man och timme) 290 290 oförändrad oförändrad

6lag anslutet till seriespel för mjukhockey.

7gäller perioden 1 november – 30 april, övrig tid se gräsplan.
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GGVV-taxa
TAXA:

Simhall, 25-metersbana (per timme) 100 100 oförändrad oförändrad

Simhall, 50-metersbana (per timme) 130 130 oförändrad oförändrad

Sporthall, stor hall (per timme) 100 100 oförändrad oförändrad

Sporthall, halv/liten hall (per timme) 100 100 oförändrad oförändrad

Ishall, hel hall (per timme) 100 100 oförändrad oförändrad

Konstgräsplan, 7-manna (per timme) 350 350 oförändrad oförändrad

Konstgräsplan, 11-manna (per timme) 600 600 oförändrad oförändrad

Övrig taxepolitik
TAXA:
Vid speciella tillfällen och under kortare tidsperioder medges fritidsnämnden
besluta om speciella hyresvillkor. Speciella tillfällen kan t.ex. vara en riktad
marknadsföringskampanj under lågsäsong för att höja intresset för en speciell
verksamhet eller ett större föreningsläger där paketpris på mat, logi och
träningskostnader efterfrågas.
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Föreningslokaler som hyrs på årsbasis
TAXA:

Anderstorp

Gymnastikföreningen Gnistan1 18 500 18 500 oförändrad oförändrad

Anderstorps Skytteklubb 8 000 8 000 oförändrad oförändrad

Broaryd

Södra Hestra U-Skytteklubb Broaryds Goif 3 300 3 300 oförändrad oförändrad

Reftele (Rönneljung)

Reftele Gymnastik- och idrottsförening

- tillgång till klubblokal 5 600 5 600 oförändrad oförändrad

- tillgång till tvättmaskiner m.m. 1 500 1 500 oförändrad oförändrad

Gislaved

Gislaveds Skytteklubb 9 600 9 600 oförändrad oförändrad

Gislaveds Storband 4 200 4 200 oförändrad oförändrad

Gislaveds Sportdykarklubb 3 700 3 700 oförändrad oförändrad

Gislaveds Skridsko Klubb

- kanslilokal i Gislerinken ????????? oförändrad oförändrad

- användande av tvättmaskiner ????????? 1 500 oförändrad oförändrad

- cafeteria med bredvidutrymmen ????????? 0 oförändrad oförändrad

Furutopp2 18 000 18 000 oförändrad oförändrad

1Städning får utföras i egen regi.
2Furutopps hyra fördelas med en tredjedel till Sällskapet Länkarna, en tredjedel till
Västbo Reumatikerförening och en tredjedel till övriga handikappföreningar (FUB,
Höselskades förening + ev. övriga förening).
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §371 Dnr: KS.2015.230

Taxor 2016, fritidsnämnden

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har den 1 oktober 2015 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till taxor 2016 för fritidsnämnden, samt att
taxorna börjar gälla fr.o.m. den 1 januari 2016.

Fritidsnämnden föreslår en höjning av priset på Hälsolyftet med 200 kronor på
det vanliga medlemskortet och jämt fördelat över de olika typerna av
medlemskort. Man justerar priset på halvårskortet för 65+ till 550 kronor.
Ungdomskorten berörs inte av höjningen. Den särskilda rabatten vid tecknande
av nytt medlemsskap tas bort. Avtal med företag ska ses över.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 oktober 2015. Efter detta har
det framkommit att vissa taxor inom fritidsnämndens verksamhetsområde ska
momsbeläggas. Taxor såsom kursavgift vid babysim, plask och lek och simskola
för barn under fem år samt bastubad ska beskattas.

Med anledning av detta har fritidsnämnden återigen behandlat ärendet den 28
oktober 2015 och beslutat att godkänna fritidsnämndens taxor 2016
inkluderande moms på de taxor som ska beskattas.

Controller Ann-Louis Edén redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Fritidsnämnden den 1 oktober 2015, § 86
Fritidsnämndens taxesammanställning 2016
Kommunstyrelsen den 21 oktober 2015, § 355
Fritidsnämnden den 28 oktober 2015, § 92

Yrkande
Tommy Stensson (S): Att momsbelägga taxorna för bastubad och kursavgift vid
babysim, plask och lek och simskola för barn under fem år, men för att inte
taxorna för verksamhet för barn under fem år ska höjas ska grundavgiften
istället sänkas med motsvarande belopp som momsen innebär.

Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Peter Bruhn (MP), Anton Sjödell
(M): Bifall till Tommy Stenssons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tommy Stenssons (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordförande ställer därefter propositon på förslaget i övrigt och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta fritidsnämndens taxor 2016, daterade den 4 november 2015, samt
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 371 (forts.)

att taxorna börjar gälla fr.o.m. den 1 januari 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKOMMUN
Fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 20 1 5- 1 0-28

Plats och tid Spaden i Kommunhuset, Gislaved, klockan 1 6.00 - 17.00

Beslutande Tommy Stensson (S), ordf.
Susanne Josefsson (S)
Rune Johansson (S)
Lotten Flodström (S)
Caroline Andersson (M)
Urban Nilsson (C)
Emanuel Larsson (KD)
Stefan Nilsson Nylén (SD)
Glenn Gustafsson (M) tjänstgörande ersättare för Malm Sjöblom (M)

Övriga deltagande Ann-Louis Edén, controller
Anna Sam, fritidssekreterare
Anna Gamlén, fritidschef, sekreterare

Frit7Jskontoret den 28 oktober 20 1 5, klockan 17.00

Sekreterare

‘nna Gamlen

Ordförande ¶.:..
Tommy 5 ensson (5)

L.LL
ANSLAGIB EVI S

Protokollet är justerat. justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera Urban Nilsson (C)
j usteringens
plats och tid

Under-
skrifter

justerande

Paragrafer 92 - 92

Urban Nilsson (C)

Förvaringspiats
för protokollet

Underskrift

Organ Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 20 1 5- 1 0-28 Paragrafer 92 - 92
Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 201 5- 1 1 - 1 29

itoret

20 15-10

F’

Anna

N

am
Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-28 2(2

Fn §92 Dnr: FN.20l5.58 206

Taxor 2016

Ärendebeskrivning
Ann-Louis Edén, controller Gislaveds kommun, föredrar ärendet.
Ekonom ienheten anordnade den 22 oktober 2015 en momskurs med en
skatteexpert från SKL som också är representant i skatterättsnämnden.
Momskursen genomförs kontinuerligt i kommunen. Vid kursen var det bland
annat genomgång av bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1 994:200) samt
vad som ska beskattas och vad som gäller vid bidrag och utbildning med mera.

Efter den genomförda momskursen har ekonomienheten uppmärksammat att
vissa taxor inom fritidsnämndens verksamhetsområde ska beskattas.
Bakgrunden handlar i huvudsak om verksamhet räknas som idrott eller inte.
Taxor såsom kursavgift vid babysim, plask och lek och simskola för barn under
sex år samt bastubad ska beskattas. Förslaget gällande taxor 20 16 måste nu
hanteras och beslutas på nytt av fritidsnämnden innan ärendet går vidare för
fortsatt hantering av kommunstyrelsen.

Fritidsförvaltningens förslag bygger på att de momsbelagda taxorna höjs med
motsvarande momssats.

Beslutsunderlag
Förslag 20 1 6- taxor, daterad den 26 oktober 201 5
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående justerade taxor 20 1 6 efter moms,
daterad den 26 oktober 1 5

Yrkande
Tommy Stensson (5): Att med en redaktionell förändring bifalla
fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämndens taxor 2016 inkluderande moms
på de taxor som ska beskattas.

P ropositionsord n ing
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att fritidsnämnden
beslutar enligt detta.

Fritidsnämnden beslutar

att med en redaktionell förändring godkänna fritidsnämndens taxor 2016
inkluderande moms på de taxor som ska beskattas.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontorets ekonomienheten

1 usterares sig atur Utdragsbestyrkande



 

 

Taxesammanställning 

Gislaveds kommun 2016 

 

 

 

 

 

 

 
Taxor som gäller 2016 samt de förändringar som är gjorda sedan 2015. 

2015-11-04 

 

Taxor och avgifter som faktureras ska betalas via kommunens plus-eller bankgiro 

Plusgiro 10 52 20-8 

Bankgiro 426-7225 
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Kort sammanfattning per nämnd: 

 

Kulturnämnden  sänkning av taxor  sid 3 

 

Fritidsnämnden Förändring av taxa för hälsolyft, vissa avgifter 

försvinner, ny taxa – bastubad, momsjustering samt 

lägerlogi   sid 4 

 

Socialnämnden  Sänkning av vissa avgifter, KPI uppräkning  

   sid 12 

 

 

Tekniska nämnden Förändrad taxa för brukningsavgifter VA 

   Sänkning vissa taxor renhållning sid 14 

 

Räddningsnämnden Höjning/justering av utbildningstaxor 

   sid 25 

 

Kommunstyrelsen  Avstyckningskostnad vid tomtförsäljning, annars 

oförändrade   sid 31 

 

Bygg- och miljönämnden Inga taxeändringar, Alkoholtillstånden flyttas från 

socialnämnden  sid 34 

 

Barn- och utbildningsnämnden Förändringar utifrån ändringar av maxtaxan

      sid 38 
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Kulturnämnd 
Förslag taxa 
2015 exkl 
moms 

Fastställd taxa 
2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 inkl 
moms 

per termin       

Teatergrupper      

TAXA:      

Dramalek  440,00  330,00 

Teater steg I  440,00  330,00 

Teater steg II  440,00  330,00 

Teater steg III  440,00  330,00 

Improvisation 13   440,00  330,00 

       

Dansgrupper      

TAXA:      

12 x 45 min  440,00  330,00 

12 x 60 min  440,00  330,00 

12 x 75 min  590,00  490,00 

  
 

    

Syskonrabatt 

 
    

1:a barnet betalar fullt pris  

 
    

2:a barnet får 100 kr i rabatt.  

 
    

3:e barnet och fler får 200 kr i rabatt per barn     

     

     

Mängdrabatt för deltagande i mer än en dansgrupp     

Vid deltagande i två grupper utgår 100 kr i rabatt på den sammanlagda 
avgiften.   

  

     

Vid deltagande i tre grupper eller fler utgår 250 kr rabatt på den 
sammanlagda avgiften.   
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Fritidsnämnd 
Förslag taxa 
2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 
2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 inkl 
moms 

        

Simhallar och tempererade utomhusbad     

  

TAXA:       

Kontantbad, vuxen 40,00 40,00 Oförändrad Oförändrad 

Kontantbad, ungdom under 20 år 20,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Kontantbad, barn under 9 år 0,00 0,00 Oförändrad Oförändrad 

Kontantbad, familj 1 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Rabattkort, vuxen (10 bad) 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Rabattkort, ungdom under 20 år (10 bad) 150,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Årskort, vuxen 1 200,00 1 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, ungdom under 20 år 500,00 500,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, familj 1 1 800,00 1 800,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Kursavgift, vuxen (per kurs) 700,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, barn (per kurs) (från 5 år – momsfritt) 350,00 350,00 280,00/350,00 350,00 

Kursavgift, babysim 2 (per kurs) 500,00 500,00 400,00 500,00 

Kursavgift, babysim "drop in" 2 (per tillfälle) 60,00 60,00 48,00 60,00 

 Bastubad     20,00 25,00 

Psolarie (per tillfälle) 16,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 
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Uthyrning, handduk/badlakan 20,00 20,00 Stryks Stryks 

Uthyrning, badbyxor/baddräkt 20,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Uthyrning, flytväst (första dygnet) 16,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

 Uthyrning flytväst, dygn 2-3 8,00  10,00  Oförändrad Oförändrad 

     

Lokal bidragsberättigad förening       

Stor bassäng, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Stor bassäng, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Liten bassäng, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Liten bassäng, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga 
3
       

25-metersbana (per timme) 125,00 125,00 Oförändrad Oförändrad 

50-metersbana (per timme) 160,00 160,00 Oförändrad Oförändrad 

Anderstorps simhall (per timme) 680,00 680,00 Stryks Stryks 

Gislebadet 850,00 850,00 Oförändrad Oförändrad 

Smålandsstenars simhall 450,00 450,00 Stryks Stryks 

        

Vid publikarrangemang debiteras 30% av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 
om inte annat avtalats.     

  

        

1
Familj definieras som "ett hushåll bestående av ett föräldrapar och deras 

barn".     

  

2
 Inklusive en vuxen       

3
 privatpersoner och företag hyr utanför ordinarie öppethållande, inkl 1 

badmästare, för extra badmästare debiteras 400 kr/tim     

  



6 

 

Hälsolyftet (inkl bad)       

TAXA:       

Årskort, vuxen 2 000,00 2 000,00 2 200,00 2 200,00 

Årskort ungdom 16-19 år 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

65+ 4 800,00  800,00  900,00 900,00 

      

Halvårskort, vuxen 1 200,00 1 200,00 1 400,00 1 400,00 

Halvårskort, ungdom 16-19 år 900,00 900,00 Oförändrad Oförändrad 

65+ 4 480,00 480,00 550,00 550,00 

      

Sommarkort, studerande 5 200,00 200,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Vid förnyelse av årskort lämnas 100 kr i rabatt. Gammalt kort måste uppvisas.     Stryks Stryks 

     

 
      

        

        
4
 gäller mån-fre 07.00-14.00, bad ingår ej       

5
 gäller vid uppvisande av giltigt Mecenatkort     
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Idrottshallar/planer       

TAXA:       

Lokal bidragsberättigad förening       

Stor hall, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Stor hall, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum, (per timme) 30,00 30,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga       

Stor hall (per timme) 200,00 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum (per timme) 110,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum, delat nyttjande (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum 55,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum 110,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 
om inte annat avtalas.     

  

        

Lägerlogi Gisle sportcenter/ person och påbörjat dygn 50 50 Oförändrad Oförändrad 
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Ishallen       

TAXA:       

Lokal bidragsberättigad förening       

Hel hall, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga       

Hel hall, utomstående förening (per timme) 750,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, lokalt korplag 6 (per timme) 375,00 375,00 Oförändrad Oförändrad 

       

Vid publikarrangemang debiteras 30% avbruttointäkterna, dock minst 750 kr 
om inte annat avtalats.      

       

Föreningstaxa gäller under öppettid. Övrig tid debiteras med personalkostnad 
och eventuell städkostnad.      

Utomhusanläggningar      

TAXA:      

Lokalbidragsberättigad förening      

Gräsplan, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Gräsplan, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 7 250,00 250,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 7 400,00 400,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga       

Gräsplan 220,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 7 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 7 600,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 
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Maskin- och redskapsuthyrning (per dygn)       

Torvskärare 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridare 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Dressnät 44,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

Markluftare 1 88,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

Markluftare 2 132,00 165,00 Oförändrad Oförändrad 

Resultatklocka 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Högtalare 44,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Maskinuthyrning inkl personal     

Gödsling (per plan) 280,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

"Geniet" (per plan) 1 600,00 2 000,00 Oförändrad Oförändrad 

Luftning (per plan) 560,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning (per plan) 560,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning + lastare (per plan) 1 120,00 1 400,00 Oförändrad Oförändrad 

Gräsklippare (per timme) 296,00 370,00 Oförändrad Oförändrad 

Traktor (per timme) 280,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Övriga arbeten (per man och timme) 232,00 290,00 Oförändrad Oförändrad 

        
6
 lag anslutet till seriespel för mjukhockey       

7
 gäller perioden 1 nov-30 april, övrig tid se gräsplan       

 
       

        

     

     

     

     

     



10 

 

     

GGVV-taxa       

TAXA:       

Simhall, 25-metersbana (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Simhall, 50-metersbana (per timme) 130,00 130,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Sporthall, stor hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Sporthall, halv/liten hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Ishall, hel hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Konstgräsplan, 7-manna (per timme) 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna (per timme) 600,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övrig taxepolitik       

TAXA:       

Vid speciella tillfällen och under kortare tidsperioder medges fritidsnämnden 
besluta om speciella hyresvillkor. Speciella tillfällen kan t ex vara en riktad 
marknadsföringskampanj under lågsäsong för att höja intresset för en speciell 
verksamhet eller ett större föreningsläger där paketpris på mat, logi och 
träningskostnader efterfrågas.     
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Föreningslokaler som hyrs på årsbasis     

  

TAXA:       

Anderstorp       

Gymnastikföreningen Gnistan 18 500,00 18 500,00 Oförändrad Oförändrad 

Anderstorps Skytteklubb 8 000,00 8 000,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Broaryd       

Broaryds Goif 3 300,00 3 300,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Reftele (Rönneljung)       

Reftele Gymnastik- och idrottsförening       

- tillgång till klubblokal 5 600,00 5 600,00 Oförändrad Oförändrad 

- tillgång till tvättmaskiner mm 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Gislaved       

Gislaveds Skytteklubb 9 600,00 9 600,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Storband 4 200,00 4 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Sportdykarklubb 3 700,00 3 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Sportklubb       

- kanslilokal i Gislerinken 7 800,00 7 800,00 Oförändrad Oförändrad 

- användande av tvättmaskiner 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

- cafeteria med bredvidutrymmen 0,00 0,00 Oförändrad Oförändrad 

Furutopp 18 000,00 18 000,00 Oförändrad Oförändrad 
Furutopps hyra fördelas med en tredjedel till Sällskapet Länkarna, en 
tredjedel till Västbo Reumatikerförening och en tredjedel till övriga 
handikappföreningar.    
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Socialnämnd 
Fastställd 
taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 
2015 inkl 
moms 

Förslag 
taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 
2016 inkl moms 

       

ÄO, Omsorgen och psykiatri   
   

TAXA:      

Matpriser för pensionärer och anhöriga      

Lunch pensionär (exkl efterrätt och måltidsdryck) 41,07 46,00 KPI oktober KPI oktober 

Lunch anhörig (exkl efterrätt och måltidsdryck) 53,57 60,00 KPI oktober KPI oktober 

Läsk/lättöl 5,36 6 KPI oktober KPI oktober 

Efterrätt 3,57 4 KPI oktober KPI oktober 

       

fastställda avgifter för insatser beviljade enligt      

SoL (Socialtjänstlagen)      

Maxtaxa (högkostnadsskyddet) 1 780 1 780 1 772 1 772 

        

Avgift för hemtjänst/omvårdn i ordinärt boende       

Timtaxa (dock  maximalt 1776 kr/mån.) 202 202 201 201 

        

Avgift för omvårdnad och service i särskilt boende       

(vårdbostad) tas ut med maximalt 1776 kr per månad       

        

Avgift för trygghetslarm, per månad 212 212 211 211 

        

Helkost i särskilt boende (vårdbostad),       

månadsabonnemang 2 942 2 942 KPI oktober KPI oktober 

        

Matdistribution (portion) 46 46 KPI oktober KPI oktober 

Distributionsavgift matdistribution (portion) 5 5 KPI oktober KPI oktober 

        

Korttidsplats/växelvård, kost kostnad/dygn 98 98 KPI oktober KPI oktober 

Korttidsplats/växelvård, avgift för omvårdnad       

kostnad dygn 59 59 oförändrad  oförändrad  
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Kost vid dagverksamhet för personer med      

demenssjukdom, lunch 46 46 KPI oktober KPI oktober 

       

       

Fastställd kostnad för kost i samband med insatser      

enligt LSS      

       

Avgift för kost vid daglig verksamhet, lunch 46 46 KPI oktober KPI oktober 

       

       

Avgift Hemsjukvård       

Registrerad mottagare av hemsjukvård-Kr/månad 300 300 oförändrad oförändrad 

Hembesök leg personal 150 150 oförändrad oförändrad 

Utprovning av hjälpmedel  150 150 oförändrad oförändrad 

Barn- och ungdomar upp till 20 år 0  0 oförändrad oförändrad 

     

IFO      

TAXA:      

Egenavgift familjerådgivning, per besök 200  200 oförändrad oförändrad 
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Teknisk nämnd 
Förslag taxa 

2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

VA-verksamhet       

TAXA: Dnr: KS.2009.223, Antagen av KF 2010-09-30, § 102, Gäller fr o m 2011-
01-01, Ingen ändring för 2014 

      

 V=Vatten 

S=Spillvatten (leds till reningsverk) 

D=Dagvatten (nederbörd, leds till vattendrag) 

Df=Dagvatten fastighet (ansluten till dagvattentjänsten) 

Dg=Dagvatten gata (avvattning av, gator, torg och allmän platsmark) 

      

ANLÄGGNINGSAVGIFTER       

Bostadsfastighet ( ej flerfamiljbostad)       

A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och Df  20 800,00  26 000,00 oförändrad oförändrad 

       
B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, 
S och Df 32 500,00 40 625,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 10,00 12,50 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 6 400,00 8 000,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 59 700,00 74 625,00 oförändrad oförändrad 

        
Annan fastighet       
A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och Df 20 800,00 26 000,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, 
S och Df 32 500,00 40 625,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 16,00 20,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 53 300,00 66 625,00 oförändrad oförändrad 
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Bostadsfastighet V, S       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V, S 17 680,00 22 100,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 26 000,00 32 500,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 10,00 12,50 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 6 400,00 8 000,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 50 080,00 62 600,00 oförändrad oförändrad 
        

Annan fastighet V, S       

A: En avgift avseende framdragning av       

Varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V, S 17 680,00 22 100,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 26 000,00 32 500,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 16,00 20,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 43 680,00 54 600,00 oförändrad oförändrad 
  

      

Bostadsfastighet V       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V 9 750,00 12 187,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 4,00 5,00 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 2 560,00 3 200,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 26 870,00 33 587,50 oförändrad oförändrad 
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Annan fastighet V       

A: En avgift avseende framdragning av       

Varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för V 9 750,00 12 187,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 6,40 8,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 24 310,00 30 387,50 oförändrad oförändrad 
        
Bostadsfastighet S       
A: En avgift avseende framdragning av       
varje uppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för S 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för S 16 250,00 20 312,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 6,00 7,50 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 3 840,00 4 800,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 34 650,00 43 312,50 oförändrad oförändrad 
        
Annan fastighet S       
A: En avgift avseende framdragning av       
Varje uppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för S 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för S 16 250,00 20 312,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 9,60 12,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 30 810,00 38 512,50 oförändrad oförändrad 
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Bostadsfastighet Df       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för Df 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för Df 6 500,00 8 125,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 21 060,00 26 325,00 oförändrad oförändrad 
        
Annan fastighet Df       
A: En avgift avseende framdragning av       
varjeuppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för Df 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för Df 6 500,00 8 125,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 21 060,00 26 325,00 oförändrad oförändrad 
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BRUKNINGSAVGIFTER 

     

  

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet V+S 5 680,00 7 100,00 6 040,00 7 550,00 

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet V 2 350,00 2 937,50 2 490,00 3 112,50 

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet S 3 330,00 4 162,50 3 550,00 4 437,50 

          

Bostadsfastighet         

Fast avgift per år och mätare 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

Rörlig avgift per m³ V+S 18,30 22,875 19,40 24,25 

Rörlig avgift per m³ V 7,30 9,12 7,70 9,625 

Rörlig avgift per m³ S 11,00 13,75 11,70 14,625 

Avgift per år och m² tomtyta  0,16  0,20  0,17  0,21 
          

Annan fastighet         

Fast avgift per år och mätare 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

Rörlig avgift per m³ V+S 18,30 22,875 19,40 24,25 

Rörlig avgift per m³ V 7,30 9,12 7,70 9,625 

Rörlig avgift per m³ S 11,00 13,75 11,70 14,625 

Avgift per år och m² tomtyta 0,16 0,20  0,17  0,21 
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Avrundad 
avgift 2015 
utan moms 
(kr) 

Avrundad avgift 
2015 med 
moms (kr) 

Avrundad avgift 
2016  utan 
moms (kr) 

Avrundad avgift 
2016  med 
moms (kr) 

a) 

en fast avgift per år och mätare       

qn 2,5 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

qn 6 3 550,00 4 437,50 3 760,00 4 700,00 

qn 10 8 300,00 10 375,00 8 800,00 11 000,00 

dn 50-80 mm 17 800,00 22 250,00 18 900,00 23 625,00 

dn 100 mm 35 500,00 44 375,50 37 600,00 47 000,00 

dn 150 mm 59 500,00 74 375,00 63 000,00 78 750,00 

brandposthuvud kr/mån gäller även tillfällig mätare 240,00 300,00 250,00 312,50 

undermätare qn 2,5-6 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

undermätare qn 10-150 5 960,00 7 450,00 6 320,00 7 900,00 

b) 

en avgift per m3 levererat vatten 7,30 9,12 7,70 9,625 

en avgift per m3 mottaget spillvatten 11,00 13,95 11,70 14,625 

V + S 18,30 22,88 19,40 24,25 

c) 
en avgift per år och lägenhet i flerfamiljsfastighet* 240,00 300,00 250,00 312,50 

d) en avgift per år och m2 tomtyta 0,16 0,20 0,17 0,21 
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Allmän platsmark 

  

  

  
Förslag 2015 
utan moms 
(kr) 

Förslag 2015 
med moms 
(kr) 

Avrundad 
avgift 2016  
utan moms 
(kr) 

Avrundad 
avgift 2016  
med moms 
(kr) 

en avgift per m3 allmän platsmark för bortledning av dagvatten 0,08 0,10 oförändrad oförändrad 

   

  

Övriga avgifter 

  

  

  
Förslag 2015 
utan moms 
(kr) 

Förslag 2015 
med moms 
(kr) 

  

Nedtagning av vattenmätare 330,00 412,50 350,00 437,50 

Uppsättning av vattenmätare 330,00 412,50 350,00 437,50 

Avstängning av vattentillförsel 330,00 330,00 350,00 350,00 

Påsläpp av vattentillförsel 330,00 330,00 350,00 350,00 

Undersökning av vattenmätare 220,00 275,00 230,00 287,50 

Länsning av vattenmätarbrunn 330,00 412,50 350,00 437,50 

Förgävesbesök 330,00 412,50 350,00 437,50 

Nedtagning och uppsättning av sönderfrusen vattenmätare 
550 + kostnad 

för mätaren 

687,50 + 
kostnad för 

mätaren 

580 + kostnad 
för mätaren 

725 + kostnad 
för mätaren 
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Renhållningsverksamhet       

TAXA: Dnr: KS.2013.49, Antagen av KF 2013-04-25, § 56, Gäller fr o m 2013-
06-01, Se bifogat dokument (6 sidor), Ingen ändring för 2014 

Fastställd taxa 
2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

SLAMTÖMNING       

Ordinarie tömning       

Slamavskiljare 0-5 m³ 600,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 
Slamavskiljare 5-10 m³ 1 100,00 1 375,00 Oförändrad Oförändrad 
Sluten tank 0-5 m³ 600,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 
Fettavskiljare per ton 800,00 1000,00 Oförändrad Oförändrad 
Avgift för extra slang vid avloppsbrunn belägen mer än 20 meter från bilväg, per 
10 m 40,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

        
Extra tömning       
Slamavskiljare 0-5 m³ inom en vecka 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Slamavskiljare 0-5 m³ inom en dag 1 540,00 1 925,00 Oförändrad Oförändrad 
Sluten tank 0-5 m³ inom en vecka 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Sluten tank 0-5 m³ inom en dag 1 540,00 1 925,00 Oförändrad Oförändrad 

        
HUSHÅLLSAVFALL       
Tätort/landsbygd avgift per år       
140 l kärl en gång var 4 vecka 768,00 960,00 Oförändrad Oförändrad 
140 l kärl en gång var 14 dag 1 068,00 1 335,00 Oförändrad Oförändrad 
140 l kärl en gång varje vecka 1 876,00 2 345,00 Oförändrad Oförändrad 

        
190 l kärl en gång var 4 vecka 868,00 1 085,00 Oförändrad Oförändrad 
190 l kärl en gång var 14 dag 1 316,00 1 645,00 Oförändrad Oförändrad 
190 l kärl en gång varje vecka 2 400,00 3 000,00 Oförändrad Oförändrad 
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370 l kärl en gång var 4 vecka 1 184,00 1 480,00 Oförändrad Oförändrad 
370 l kärl en gång var 14 dag 1 920,00 2 400,00 Oförändrad Oförändrad 
370 l kärl en gång varje vecka 3 552,00 4 440,00 Oförändrad Oförändrad 

        
660 l kärl en gång var 14 dag 3 700,00 4 625,00 Oförändrad Oförändrad 
660 l kärl en gång varje vecka 7 200,00 9 000,00 Oförändrad Oförändrad 

        
Fritidshus       
140 l kärl 10 ggr/år 652,00 815,00 Oförändrad Oförändrad 
140 l kärl 5ggr/år 416,00 520,00 Oförändrad Oförändrad 

        
190 l kärl 10 ggr/år 716,00 895,00 Oförändrad Oförändrad 
190 l kärl 5 ggr/år 460,00 575,00 Oförändrad Oförändrad 

    
 

  
370 l kärl 10 ggr/år 960,00 1 200,00 Oförändrad Oförändrad 
370 l kärl 5 ggr/år 668,00 835,00 Oförändrad Oförändrad 
660 l kärl 10 ggr/år 1 584,00 1 980,00 Oförändrad Oförändrad 
HUSHÅLLSAVFALL I CONTAINER       
Fast del       
Per container vid veckotömning 22 438,00 28 047,50 17 200,00 21 500,00 

Per container vid 14 dagarstömning 13 666,00 17 082,50 11 350,00 14 187,50 

          
Rörlig del         
Per hämtat ton 790 987,50 800,00 1 000,00 

          
Latrin kostnad/tömning 204,00 255,00 300,00 375,00 
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INDUSTRIAVFALL       

Deponiavgift /ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Brännbart sorterat/ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Brännbart osorterat/ton 1 400,00 1 750,00 Stryks stryks 
Gips/ton 1 000,00 1 250,00 850,00 1062,50 

Glas (rutor m.m)/ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Trädgårdsavfall/ton 200,00 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Trä för flisning 250,00 312,50 Oförändrad Oförändrad 
Träavfall impregnerat 1 500,00 1 875,00 Oförändrad Oförändrad 
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Upplåtande av offentlig/allmän plats Fastställd taxa 
2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

TAXA: Antagen av KF 2011-10-27, § 137, Gäller fr o m 2012-01-01, Ingen 
ändring 2013 

      

TORGHANDEL & MARKNADSPLATSEN       

1. Saluplats grundavgift för varje torghandelstillfälle (max 3 m djup) 

120,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 
  

  
  

Avgift för varje påbörjad meter utöver 3 meter ( max 3 m djup ) 30,00 37,50 Oförändrad Oförändrad 
2. Vid återkommande bokningar sker debitering enligt följande: 

      
        
0-10 bokningar enligt punkt 1       
11-20 bokningar grundavgift samt för varje påbörjad meter 120,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 
 20,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 
21 bokningar och därutöver grundavgift  120,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 
samt för varje påbörjad meter utöver 3 meter 

10,00 12,50 Oförändrad Oförändrad 
Hyresavgift för Marknadsplatsen, Gislaved 3 dygn 

1 200,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 
3. För upplag material och schaktmassor, uppställning av manskapsbodar, 
container och byggnadsställning.                      Kr/m2/vecka 

2,00 2,50 Oförändrad Oförändrad 
Minsta avgift per tillfälle 500,00 625,00 Oförändrad Oförändrad 

 Övriga villkor se "Taxa för upplåtande av offentlig plats/allmän plats i Gislaveds 

kommun"       
Felparkeringsavgift, överträdelse/ej avgiftt TN §125 2014-09-24 300,00 300,00  Oförändrad Oförändrad 
Felparkeringsavgift, förbud att stanna/parkera m m 500,00 500,00 Oförändrad Oförändrad 
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Räddningsnämnd Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Fastställd taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 
2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

TAXA:         

Debitering 

För myndighetsutövning debiteras lägst en timma/tillfälle. Därefter räknas 

påbörjad halvtimme som fullgjort halvtimme. 

 
Moms 

Momsfrihet gäller för myndighetsutövning (1.1-1.3) och inom kommunal 

verksamhet. 

 
Avvikelser  

Räddningschefen, eller den han därtill delegerar, äger rätt att träffa avtal om 

rabatterade avgifter för större uppdrag åt företag, myndigheter, 

 organisationer och enskilda. 

Inom räddningstjänstsamarbetet, Räddsam-F, tillämpas priser överenskomna 

mellan medlemskommunerna 

 
Indexuppräkning 

Avgifterna för 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 justeras årligen from 1 

januari 2016 med KPI. 

Avgifterna uppräknas årligen med ökningen av KPI oktober året före med KPI 

oktober 2014 som bas. 
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  Myndighet     
  

  TAXA:     
  

1.1 Grundavgift       

 

Grundavgift för separat tillsyn enligt LSO eller LBE 2 200 kr 2 200 kr oförändrad oförändrad 

 

Grundavgift för samordnad tillsyn, LSO & LBE 2 800 kr 2 800 kr oförändrad oförändrad 

 

        

1.2 Rörlig avgift       

 

Ordinarie arbetstid (vardagar 07.30-16.30) 800 kr/h 800 kr/h oförändrad oförändrad 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal        

 
        

1.3 Handläggning av egensotningsärende 800 kr 800 kr oförändrad oförändrad 

 
        

 

Personal       

 
TAXA:       

2.1 Servicearbete (per timme)       

 

Efter förfrågan.       

 

Ordinarie arbetstid (07.30-16.30) 380 kr 380 kr oförändrad oförändrad 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal        

 

Bilkostnad tillkommer.       

 
        

2.2 Utbildning (per timme)       

 

Ordinarie arbetstid 510 kr 510 kr oförändrad oförändrad 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal  
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Kurser offereras, se nedan.       

 
        

 

Automatiska brandlarm      
  

 
TAXA:       

3.1 Onödigt larm       

 

Kostnad per larm som inte orsakats av brand eller annat nödläge. 
3 800 kr 3 800 kr oförändrad oförändrad 

 

        

3.2 Årsavgift       

 

Avgift per år och anläggning för arbeten enligt automatlarmsavtal. 
1 300 kr 1 300 kr oförändrad oförändrad 

 

        

 
        

 

Servicearbete       

 
TAXA:       

4.1 
Tungt fordon (totalvikt > 3,5 ton),  kr per timme 

500 kr/h 500 kr/h oförändrad oförändrad 

 

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.        

 

        

4.2 
Lätt fordon (totalvikt högst 3,5 ton),  kr per timme 

300 kr/h 300 kr/h oförändrad oförändrad 

 

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.        

 
        

4.3 Vattentransport, per lass         

 

Ordinarie arbetstid 820 kr/lass 820 kr/lass oförändrad oförändrad 

 

Övrig tid 1 230 kr/lass 1 230 kr/lass oförändrad oförändrad 
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4.4 Luftfyllning, per fyllning       

 

Enkelflaska 70 kr 70 kr oförändrad oförändrad 

 

Dubbelflaska 100 kr 100 kr oförändrad oförändrad 

 

        

4.5 
Restvärdesräddning  debiteras enligt avtal med Försäkringsbolagens 

Restvärderäddning (RVR)       

 
        

 

Materiel       

 
TAXA:       

 

Uthyrning i regel utan personal.       

 

Uppkomna skador på materielen debiteras motsvarande 

reparationskostnad.        

 

        

5.1 Brandslang  100 kr/dygn 100 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

Per längd (25 m). Normalt högst 1 vecka.       

 

Minsta debitering 1 dygn.       

5.2 
Handbrandsläckare pulver ABC 6 kg    

30 kr/dygn 30 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)       

5.3 
Handbrandsläckare CO2 

30 kr/dygn 30 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)       
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Utbildning     
  

 
TAXA: 

 
    

 
        

 

Specialofferter bygger på aktuell kostnad för personal, 
förbrukningsmateriel, mm. Ingångna avtal gäller. Faktisk kostnad för kost 
debiteras. Inkluderar certifikat, reskostnad, utbildningsmtrl, fika.     

  

 
        

6.1 HLR-utbildning (kr/utb) Hjärt- och lungräddning 4 500   4 500  5 000 5 000 

 
HLR-LABC 6 000  6 000  6 500 6 500 

 
Barn HLR (ny taxa)     6 500 6 500 

 
        

6.2 Brandkunskap (kr/utb) Brandkunskap för alla 6 000  6 000  6 500 6 500 

 

LABC-utbildning (kr/utb) Akut första omhändertagande 
4 500 4 500 5 000 5 000 

 DHLR-utbildning (kr/utb) 6 000 6 000 6 500 6 500 

 DHLR repetitionsutbildning 4 500 4 500 2 000 2 000 

 
        

6.3 Heta arbeten-utbildning (kr/utb)       

 
Följer Brandskyddsföreningens rekomenderade priser       

      

6.4 Skolutbildning( kr/klass)     

 Förskoleklass 55 kr/elev 55 kr/elev 1 500 1 500 

 Årskurs 2 55 kr/elev 55 kr/elev 2 000 2 000 

 Årskurs 5 67 kr/elev 67 kr/elev 2 000 2 000 

 Årskurs 8 130 kr/elev 130 kr/elev 2 500 2 500 

      

6.5 Övningsfält     

 Uthyrning enligt offert. Räddningstjänstens personal debiteras enligt 2.1     

      

 Utrymmesövning     
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Ny taxekonstruktion för sotning och brandskyddskontroll, KF §128- 2014  

Regelbunden rengöring (sotning) i småhus och  Antal minuter 

Grundavgift inställelsetid, alla objekt 20 

Arbetstid för rengöring av 1:a anläggning i varje byggnad 28 

Arbetstid för varje tillkommande anläggning utöver första anläggning 15 

Regelbunden rengöring (sotning) i övriga objekt, avser även imkanaler och 
pannor >60 kW 

Antal minuter 

Grundavgift inställelsetid, alla objekt 20 

Arbetstid för rengöring, oavsett antal objekt Faktisk tid 

Brandskyddskontroll i småhus och lägenheter 

Grundavgift inställelsetid i småhus och lägenheter 27 

Kontroll av 1:a anläggning med tillhörande rökkanal 45 

Kontroll av varje tillkommande anläggning utöver 1:a ansluten till samma skorsten.  20 

Kontroll av lättbesiktigad anläggning, oavsett antal 20 

Brandskyddskontroll i övriga objekt Antal minuter 

Grundavgift inställelsetid, alla objekt 27 

Arbetstid för kontroll, oavsett antal objekt Faktisk tid 

 



31 

 

 

Kommunstyrelsen 
Förslag taxa 2015 

exkl moms 
Förslag taxa 2015 inkl 

moms 
Förslag taxa 2016 

exkl moms 
Förslag taxa 2016 

inkl moms 

        

 Exploateringsverksamhet     
  

TAXA: Taxa för upplåtelse av allmänplatsmark KF§137 2011-10-27     

  

Taxa för upplåtande av offentlig allmän plats, 2kr/kvm 
2 kr/kvm 

Minst 500 
kr/tillfälle 

Oförändrat Oförändrat 

  
  

  

TAXA: Taxa för externa tjänster KF§137 2008-11-20 §154     

  

Taxa för värdeintyg 

Tomter sålda av 

Gislaveds 

kommun borde 

vara undantagna 

för att få en 

likställighet 

mellan köpare 

500 kr vid 
externa 
försäljningar Oförändrat Oförändrat 

        

Redovisning av småhustomter till byggföretag. Grundbelopp   Oförändrat Oförändrat 

Tillägg per ort   Oförändrat Oförändrat 

        

TAXA: Taxor för tomtförsäljning industrimark KF§154 2008-11-20     

  

Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar 54 kr/kvm 54kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Övriga orter 40 kr/kvm 40 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 
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I centrala lägen och/eller vid större allmän väg tillämpas prissättning grundat 
på förhandling i varje enskilt fall respektive lägestillägg om 20 %. I det fall 
marken är grovplanerad tillkommer avgift för detta 

  

  

Kostnad för fastighetsbildning tillkommer   
  

TAXA: Taxor för tomtförsäljning småhus KF§154 2008-11-20   
  

Gislaved, Anderstorp, Smålandsstenar 96 kr/kvm 96 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Övriga orter 69 kr/kvm 69 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Avstyckningskostnad vid tomtförsäljning 12 000 kr 12 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 

        

TAXA: Taxor för tomtförsäljning för flerbostadshus KF§154 2008-11-20     
  

Prissättning grundat på förhandling i varje enskilt fall. 

Prissättning 
grundat på 
förhandling i 
varje enskilt fall. 

Prissättning 
grundat på 
förhandling i 
varje enskilt fall Oförändrat Oförändrat 

Kostnad för fastighetsbildning tillkommer 

Kostnad för 
fastighetsbildning 
tillkommer 

Kostnad för 
fastighetsbildning 
tillkommer Oförändrat Oförändrat 

 
      

TAXA: Jaktarrende KF§106 2000-11-23       

Jaktupplåtelse på områden 0-99 (ha) 58,75 58,75 Oförändrat Oförändrat 

Jaktupplåtelse på områden 100- (ha) 65 kr 65 kr Oförändrat Oförändrat 

vid begränsning i jakträtten så reduceras avgiften enligt följande       

A. Detaljplanelagda områden 0 kr 0 kr Oförändrat Oförändrat 

B Områden utanför detaljplan   Oförändrat Oförändrat 

B1 Områden där mycket aktivitet pågår, ex elljusspår 0 kr 0 kr Oförändrat Oförändrat 

B2 Områden som kräver särskilt hänsynstagande ex badplatser, vattentäkt 50 kr 50 kr Oförändrat Oförändrat 

B2 Områden som kräver särskilt hänsynstagande ex badplatser, vattentäkt 59 kr 59 kr Oförändrat Oförändrat 

B3 Områden utan specifik inskräning 59 kr 59 kr Oförändrat Oförändrat 
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 Jordbruksarrenden KF 78-04-04       

Åkermark 375 kr 375 kr Oförändrat Oförändrat 

Betesmark 100 kr 100 kr Oförändrat Oförändrat 

 Kontorsservice/Vaktmästeriet     

  

TAXA:Kopieringstaxa KF§ 173 2012-11-22 
  

  

Avgift för kopior av allmänna handlingar och referensmaterial 

Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 

50 kr. Över 10 

sidor, 2 kr/sida. 

Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 

50 kr. Över 10 

sidor, 2 kr/sida. 
Oförändrat Oförändrat 

Kopiering av eget medtaget material och material som går att låna hem 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 

Datautskrifter från kommunens webbplatser och databaser 

Sida 1-9, ingen 
avgift. Sida 10, 50 
kr. Över 10 sidor, 
2 kr/sida. 

Sida 1-9, ingen 
avgift. Sida 10, 50 
kr. Över 10 sidor, 
2 kr/sida. Oförändrat Oförändrat 

Datautskrifter från andra webbplatser 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 

Kopiering/utskrifter i färg, A4 

4 kr per sida från 
och med första 
sidan. 

4 kr per sida från 
och med första 
sidan. Oförändrat Oförändrat 

Kopiering/utskrifter i färg i annat format än A4 

4 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

4 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 
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Bygg- och miljönämnd 
Förslag taxa 2015 exkl 

moms 

Förslag taxa 2015 inkl 

moms 

Förslag taxa 2016 exkl 

moms 

Förslag taxa 2016 inkl 

moms 

        

program eller liknande       

TAXA:       

Timtaxa för offentlig kontroll av livsmedel  850,00 850,00 oförändrad oförändrad 

Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område 850,00 850,00 oförändrad  oförändrad 

Timavgiften till 850 kr/timme enligt tabell 2 i plan- och 

bygglovtaxa med mät- och karttaxa 850,00 850,00 oförändrad  oförändrad 

Se särskilda bilagor       
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Alkoholtillstånd m.m. 
Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 inkl 
moms 

TAXA: Tillsyn och prövning enl alkohollagen     

Nyansökningar     

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 8 455 kr 8 455 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap 7 548 kr 7 548 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd för catering slutna 
sällskap 7 565 kr 7 565 kr oförändrad  oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd tillverkningsställe 
(provsmakning) 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd gemensamt 
serveringsutrymme 2 225 kr 2 225 kr oförändrad oförändrad 

Utökade tillstånd       

Stadigvarande serveringstillstånd finns. Gäller ex 
uteservering, fler dryckesslag, serveringstider mm 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

Tillfälliga serveringstillstånd       

Till allmänheten, 1 dag 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

För provsmakning vid arrangemang, 1 dag 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Gemensamt serveringsutrymme 1 335 kr 1 335 kr oförändrad oförändrad 

Utökad serveringstid (per dag) 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Utökad serveringsyta (per dag) 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Till slutna sällskap, 1 dag 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan (max 9 
tillfällen per år) 222 kr 222 kr oförändrad oförändrad 
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Tillsynsavgifter 
Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 inkl 
moms 

Stadigvarande tillstånd slutna sällskap, catering mm 
(per år) 1 780 kr 1 780 kr 

oförändrad oförändrad 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, 1 dag 1 335 kr 1 335 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Detaljhandel eller servering av folköl (per år) 1 201 kr 1 201 kr oförändrad  

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten       

Spritdrycker, inköpta liter (föregående års inköp)      oförändrad 

0-50 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

51-200 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

201-500 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 5 785 kr 5 785 kr oförändrad oförändrad 

2001-3000 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

3001-4000 9 790 kr 9 790 kr oförändrad oförändrad 

4001- 11 570 kr 11 570 kr oförändrad oförändrad 

        

Vin, inköpta liter (föregående års inköp)       

0-100 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

101-500 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 3 560 kr 3 560 kr oförändrad oförändrad 

2001-4000 4 450 kr 4 450 kr oförändrad oförändrad 

4001-7000 5 340 kr 5 340 kr oförändrad oförändrad 

7001-10000 6 675 kr 6 675 kr oförändrad oförändrad 

10000- 8 010 kr 8 010 kr oförändrad oförändrad 
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Andra jästa drycker, inköpta liter (föregående års 
inköp) 

Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 2015  inkl 
moms 

Förslag taxa 2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 inkl 
moms 

0-100 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

101-500 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 3 560 kr 3 560 kr oförändrad oförändrad 

2001-4000 4 450 kr 4 450 kr oförändrad oförändrad 

4001-7000 5 340 kr 5 340 kr oförändrad oförändrad 

7001-10000 6 675 kr 6 675 kr oförändrad oförändrad 

10000- 8 010 kr 8 010 kr oförändrad oförändrad 

 

Starköl, inköpta liter (föregående års inköp)       

0-500 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

2001-5000 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

5001-10000 5 785 kr 5 785 kr oförändrad oförändrad 

10001-20000 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

20001-30000 9 790 kr 9 790 kr oförändrad oförändrad 

30001- 11 570 kr 11 570 kr oförändrad oförändrad 

        

De olika dryckesslagen läggs ihop       

Max tillsynsavgift är 25 000 kr/år       

        

Avgifterna för ansökan och tillsyn grundar sig på 
prisbasbeloppet     
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Barn- och utbildningsnämnd 
Förslag taxa 2015 

exkl moms 

Förslag taxa 2015 

inkl moms 
Förslag taxa 2016 

exkl moms 

Förslag taxa 2016 

inkl moms 

        

Musikskolan       

TAXA:       

Gruppundervisning eller enskilt 15-20 min/termin  700 oförändrad oförändrad 

Enskilt 30-40 min/per termin  900 oförändrad oförändrad 

Suzukiundervisning   1 000 oförändrad oförändrad 

Vuxen  1 100 oförändrad oförändrad 

Instrumenthyra/termin  200 oförändrad oförändrad 

Kör/orkester  gratis oförändrad oförändrad 



39 

 

 

Förskola/fritidshem Procent Belopp Procent Belopp 

TAXA: Maxtaxa     

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 3 -2 

-1 % dock högst kr     

Barn 1 3 1 287 3 1 313 

Barn 2 2 858 2 875 

Barn 3 1 429 1 438 

Barn 4 0 0 0 0 

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 2,1 -

1,4 – 0,7 % dock högst kr     

Barn 1 2,1 901 2,1 919 

Barn 2 1,4 600 1,4 613 

Barn 3 0,7 300 0,7 306 

Barn 4 0 0 0 0 

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 2 -1 

– 1 % dock högst kr     

Barn 1 2 858 2 875 

Barn 2 1 429 1 438 

Barn 3 1 429 1 438 

Barn 4 0 0 0 0 

Det yngsta barnet räknas som barn nummer ett, det näst yngsta barnet som barn nummer två, o s v. Från och med fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

Exempel: En familj har en tvååring och en fyraåring i förskola samt ett barn i fritidshem. Deras avgift blir 3%+1,4%+1% av inkomsten, dock högst 1 

260+588+420=2 268 kr/månad
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VA-TAXA 2016 
Taxa för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx 

 



VA-TAXA 2016   2015-08-26 

Dnr: KS.2015.xx 

 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx, §x 

TAXA  
för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den xx 2015. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Gislaveds kommun. Förvaltningen av 

den anläggningen handhas av tekniska kontoret, som är underställd tekniska nämnden. Avgifter enligt 

denna taxa ska betalas till Gislaveds kommun. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 § § lagen om allmänna vattentjänster 

(2006.412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar 

för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 

allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 

fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov 

avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger 

Hantverk Småindustri 

Utbildning Sjukvård 

Flerfamiljsfastighet: fastighet som utslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål med mer än en lägenhet. 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 

enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 

ännu bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. 

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas 

varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en 

lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas 

som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i 

övrigt motsvarar sådan mark. 
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§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från 

fastighet 
Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 

platsmark 
Nej Ja 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud-

mannen upprättat förbindelsepunkt, FP för ändamålet och informerat fastighets-

ägaren om förbindelsepunktens läge. 
 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 

inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda 

och fastighetsägaren informerats om detta. 
 

Avgiftsskyldighet gäller för fastighetsägare då fastigheten finns inom va-anläggningens 

verksamhetsområde och då fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 

miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt, enligt 24 § 

i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dag-

vatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 

allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgifts-

skyldighet inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ § 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt 

§ 5 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt för flerfamiljsfastighet ska 

erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms (kr) Med moms (kr) 

a) 

en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkt för V, S och Df 

20 800 26 000 

b) 

en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df 

32 500 40 625 

c) en avgift per m2 tomtyta 10 12,50 

d) en avgift per lägenhet 6 400 8 000 

e)* 

en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

9 600 12 000 

 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 

5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 

förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 

enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till närmsta tiotal kronor. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 

eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 

fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 

byggnadernas bruttoarea (BTA). 
 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 

avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 

upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 
 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den 

mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 

8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 

efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, 

ska erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighetens tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 

tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut 

erlagd. 
 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iaktta begränsningsregeln i 5.3. 
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5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 

bebyggelse på fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 

lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelse-

punkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6 

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms (kr) Med moms (kr) 

a) 

en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkt för V, S och Df 

20 800 26 000 

b) 

en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df 

32 500 40 625 

c) en avgift per m2 tomtyta 16,00 20,00 

d)* 

en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

9 600 12 000 

 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 

6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 

förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifterna 

enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till närmsta tiotal kronor. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 

eller annan karta som huvudmannen godkänner.  

 

Tomtyta överstigande 10 000 m2 reduceras med 30 %.  

6.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 

ska erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.5 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 

som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. 

6.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelse-

punkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med 

   
Bostads-

fastighet 

 Annan 

fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Grundavgift för Df, om FP för Df 

inte upprättats 
5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 

och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt 

för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande. 

   
Bostads-

fastighet 

 Annan 

fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % -  

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 *) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 

stycket så medger. 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas 

reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
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Avgifter i övrigt 

   V S Df 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 40 % 60 % - 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 40 % 60 % - 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % 

Tomtyteavgift 6.1 c) 40 % 60 % - 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % 

 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) 

respektive 6.1 d). 

 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 

förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 

6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastighet ska utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 

a). Etableringskostnaden avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte 

utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. Beloppet avrundas till närmsta 

tiotal kronor. 

§ 9 

Vakant 

§ 10 

Avgifter enligt § § 5-6 baseras på indextalet 313,49 (årsmedel 2014) i 

konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera 

avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 

avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 

i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 

särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 5-8 får huvudmannen 

istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 

storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
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12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjs-

målsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga 

inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande 

med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 

fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen 

på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 

inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skal erläggas till 

dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats 

eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det 

ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 

dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 

inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt 

nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 

överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras istället för redan befintlig och 

finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 

den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning istället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 

skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§ § 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms (kr) Med moms (kr) 

a) 

en fast avgift per år och mätare 

qn 2,5 

qn 6 

qn 10 

dn 50-80 mm 

dn 100 mm 

dn 150 mm 

brandposthuvud kr/mån, gäller även 

tillfällig mätare 

undermätare qn 2,5-6 

undermätare qn 10-150 

 

1 760 

3 760 

8 800 

18 900 

37 600 

63 000 

250 

 

1 760 

6 320 

 

2 200 

4 700 

11 000 

23 625 

47 000 

78 750 

312,50 

 

2 200 

7 900 

b) 

en avgift per m3 levererat vatten 

en avgift per m3 mottaget spillvatten 

V + S 

7,70 

11,70 

19,40 

9,625 

14,625 

24,25 

c) 
en avgift per år och lägenhet i 

flerfamiljsfastighet* 
250 312,50 

d) en avgift per år och m2 tomtyta 0,17 0,21 
 

 *) I den fasta avgiften ingår avgift för den första lägenheten. För var och en av de övriga 

lägenheterna betalas lägenhetsavgift. 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

avgifterna. 

Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

   V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40 % 60 % - - 

Avgift per m3 14.1 b) 40 % 60 % - - 

Avgift per lägenhet 14.1 c) 40 % 60 % - - 

Avgift efter tomtyta 14.1 d) - - 80 % 20 % 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. 

Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 

tillsvidare inte ska fastställas genom mätning tas en fast avgift ut per år och 

lägenhet. 

 Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Vattenförsörjning, V 2 490 3 112,50 

Spillvattenavlopp, S 3 550 4 437,50 

V+S 6 040 7 550 
  

14.4 För s.k. byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a) (brandposthuvud) och 14.1 b) (V). 

Om mätning inte sker antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m3 per lägenhet. För 

lägenhet utöver en ska den förbrukade vattenmängden antas uppgå till 20 m3 per lägenhet. 

För sådan tillfällig förbrukning som tappning till transportfordon ska erläggas brukningsavgift 

enligt 14.1 a) (brandposthuvud) och 14.1 b) (V). Om mätning inte sker ska brukningsavgift 

erläggas för den mängd vatten som genom huvudmannens uppskattning kan antas ha tappats. 

För lägenhet som är ansluten till både vatten- och avloppsnätet men som tillfälligt är avstängd 

ska avgift utgå enligt § 14.1 a). 

14.5 Vakant 

14.6 Antas mätare visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, 

om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren själv begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 

enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 

uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägaren som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-

nämnd. 

Följande rutiner tillämpas vid debitering av vattenavgift vid onormal förbrukning som har 

orsakats av fel i fastigheten: 

- Nedsättning av avgift ska ske om överförbrukningen är större än normalförbrukningen och 

uppgår till minst 100 m3/år. 

- Avgift för överförbrukningen i förhållande till normalförbrukningen nedsättes med 50 %. 

- Om överförbrukningen inte tillförts spillavloppsnätet avräknas detta enligt brukningsavgift 

för spillvattenavlopp. 

- Normalförbrukningen framräknas som fastighetens normalförbrukning under den 

föregående treårsperioden. 

- Avgift för överförbrukningen uttages för högst 5 ggr normalförbrukningen. 
- Om fastigheten underlåter att åtgärda fel i fastigheten debiteras vattenavgift enligt taxa året 

efter det att reducering har erhållits. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska 

fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 

framgår av § 18. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

(kylvatten o dyl.), ska erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1 b). 
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§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 

brukningsavgift 

Avgift utgår med: 

 

 

 

 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska 

avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till 

avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller 

spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd samt att 

den levererade vattenmängden överstiger 1 000 m3. 

§ 17 

Vakant 

§ 18 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sinn skyldighet vattentillförseln avstängts eller reduceras eller annan åtgärd 

vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Nedtagning av vattenmätare 350 437,50 

Uppsättning av vattenmätare 350 437,50 

Avstängning av vattentillförsel 350 350 (momsfritt) 

Påsläpp av vattentillförsel 350 350 (momsfritt) 

Undersökning av vattenmätare 230 287,50 

Länsning av vattenmätarbrunn 350 437,50 

Förgäves besök 350 437,50 

Nedtagning och uppsättning av 

sönderfrusen vattenmätare 

580 + kostnad för 

mätaren 

725 + kostnad för 

mätaren 
 

Har fastighet med stöd av § 43 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster avstängts från 

vattentillförsel, påförs fastighetens ägare huvudmannens kostnader för avstängning och återinkoppling. 

För övriga tjänster som huvudmannen utför där den allmänna anläggningen används träffas 

överenskommelse enligt särskilt avtal. 

 Utan moms (kr) Med moms (kr) 

en avgift per m2 allmän platsmark 

för bortledning av dagvatten 
0,08 0,10 
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För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 

om 50 % ovan angivna belopp. 

§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 

avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 

i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 

särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 14-17 får huvudmannen i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 

storlek. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 

halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på 

grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan 

grund som anges i § § 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmåls-

ränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.  

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning 

bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på 

fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans 

brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund 

av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller 

annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 313,49 (årsmedel 2014) i konsumentprisindex, KPI. När 

detta index ändras för huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 

årligen. 
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TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2016-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 

samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i 

fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenängd som släpps ut efter 

den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

 

*** 

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna 

vattentjänster. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §369 Dnr: KS.2015.228

Taxa för vatten och avlopp 2016

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har den 23 september 2015 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till va-taxa 2016, daterad den 26 augusti
2015.

Va-verksamheten är i stort behov av förnyelse på va-verken och på
ledningsnätet. Nya krav från tillsynsmyndigheterna ökar kostnaderna.
Ledningsnätet börjar bli slitet och behöver förnyas i snabbare takt.

Va-verken och pumpstationerna behöver komma upp i en modern standard,
både sett utifrån arbetsmiljösynpunkt och gällande effektivitet. Vattenverkens
processer måste säkras upp. Vattnet ska vara säkert att konsumera.
Styrsystemen i våra va-verk är ålderstigna och behovet är stort att
modernisera.

Enligt förslaget läggs ökningen på brukningsavgifterna, både på den rörliga och
den fasta delen.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden den 23 september 2015, § 111
Förslag till va-taxa 2016, daterad den 26 augusti 2015
Kommunstyrelsen den 21 oktober 2015, § 353

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Marie-Louise Dinäss (S), Agneta
Karlsson (M) och Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till va-taxa 2016, daterad den 26 augusti 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §111    Dnr: TN.2015.59      

 

Taxa för vatten och avlopp 2016  

 

Ärendebeskrivning 

Va-verksamheten är i stort behov av förnyelse på va-verken och på 

ledningsnätet. Nya krav från tillsynsmyndigheterna ökar kostnaderna. 

Ledningsnätet börjar bli slitet och behöver förnyas i snabbare takt.  

 

Va-verken och pumpstationerna behöver komma upp i en modern standard, 

både sett utifrån arbetsmiljösynpunkt och gällande effektivitet. Vattenverkens 

processer måste säkras upp. Vattnet ska vara säkert att konsumera. 

Styrsystemen i våra va-verk är ålderstigna och behovet är stort att 

modernisera.   

 

Enligt förslaget läggs ökningen på brukningsavgifterna, både på den rörliga och 

den fasta delen. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till va-taxa 2016, daterad 2015-08-26 

Taxejämförelse 2015-2016 

Direkt avgiftsjämförelse 2015-2016 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2015-09-09, §55 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta Förslag till va-taxa 2016, daterad  

26 augusti 2015 

  

 

Expedieras till: 

Tekniska kontoret 

Kommunfullmäktige  

 

 



 

 

Taxesammanställning 

Gislaveds kommun 2016 

 

 

 

 

 

 

 
Taxor som gäller 2016 samt de förändringar som är gjorda sedan 2015. 

2015-11-04 

 

Taxor och avgifter som faktureras ska betalas via kommunens plus-eller bankgiro 

Plusgiro 10 52 20-8 

Bankgiro 426-7225 
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Kort sammanfattning per nämnd: 

 

Kulturnämnden  sänkning av taxor  sid 3 

 

Fritidsnämnden Förändring av taxa för hälsolyft, vissa avgifter 

försvinner, ny taxa – bastubad, momsjustering samt 

lägerlogi   sid 4 

 

Socialnämnden  Sänkning av vissa avgifter, KPI uppräkning  

   sid 12 

 

 

Tekniska nämnden Förändrad taxa för brukningsavgifter VA 

   Sänkning vissa taxor renhållning sid 14 

 

Räddningsnämnden Höjning/justering av utbildningstaxor 

   sid 25 

 

Kommunstyrelsen  Avstyckningskostnad vid tomtförsäljning, annars 

oförändrade   sid 31 

 

Bygg- och miljönämnden Inga taxeändringar, Alkoholtillstånden flyttas från 

socialnämnden  sid 34 

 

Barn- och utbildningsnämnden Förändringar utifrån ändringar av maxtaxan

      sid 38 
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Kulturnämnd 
Förslag taxa 
2015 exkl 
moms 

Fastställd taxa 
2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 inkl 
moms 

per termin       

Teatergrupper      

TAXA:      

Dramalek  440,00  330,00 

Teater steg I  440,00  330,00 

Teater steg II  440,00  330,00 

Teater steg III  440,00  330,00 

Improvisation 13   440,00  330,00 

       

Dansgrupper      

TAXA:      

12 x 45 min  440,00  330,00 

12 x 60 min  440,00  330,00 

12 x 75 min  590,00  490,00 

  
 

    

Syskonrabatt 

 
    

1:a barnet betalar fullt pris  

 
    

2:a barnet får 100 kr i rabatt.  

 
    

3:e barnet och fler får 200 kr i rabatt per barn     

     

     

Mängdrabatt för deltagande i mer än en dansgrupp     

Vid deltagande i två grupper utgår 100 kr i rabatt på den sammanlagda 
avgiften.   

  

     

Vid deltagande i tre grupper eller fler utgår 250 kr rabatt på den 
sammanlagda avgiften.   
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Fritidsnämnd 
Förslag taxa 
2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 
2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 inkl 
moms 

        

Simhallar och tempererade utomhusbad     

  

TAXA:       

Kontantbad, vuxen 40,00 40,00 Oförändrad Oförändrad 

Kontantbad, ungdom under 20 år 20,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Kontantbad, barn under 9 år 0,00 0,00 Oförändrad Oförändrad 

Kontantbad, familj 1 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Rabattkort, vuxen (10 bad) 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Rabattkort, ungdom under 20 år (10 bad) 150,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Årskort, vuxen 1 200,00 1 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, ungdom under 20 år 500,00 500,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, familj 1 1 800,00 1 800,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Kursavgift, vuxen (per kurs) 700,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, barn (per kurs) (från 5 år – momsfritt) 350,00 350,00 280,00/350,00 350,00 

Kursavgift, babysim 2 (per kurs) 500,00 500,00 400,00 500,00 

Kursavgift, babysim "drop in" 2 (per tillfälle) 60,00 60,00 48,00 60,00 

 Bastubad     20,00 25,00 

Psolarie (per tillfälle) 16,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 
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Uthyrning, handduk/badlakan 20,00 20,00 Stryks Stryks 

Uthyrning, badbyxor/baddräkt 20,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Uthyrning, flytväst (första dygnet) 16,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

 Uthyrning flytväst, dygn 2-3 8,00  10,00  Oförändrad Oförändrad 

     

Lokal bidragsberättigad förening       

Stor bassäng, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Stor bassäng, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Liten bassäng, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Liten bassäng, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga 
3
       

25-metersbana (per timme) 125,00 125,00 Oförändrad Oförändrad 

50-metersbana (per timme) 160,00 160,00 Oförändrad Oförändrad 

Anderstorps simhall (per timme) 680,00 680,00 Stryks Stryks 

Gislebadet 850,00 850,00 Oförändrad Oförändrad 

Smålandsstenars simhall 450,00 450,00 Stryks Stryks 

        

Vid publikarrangemang debiteras 30% av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 
om inte annat avtalats.     

  

        

1
Familj definieras som "ett hushåll bestående av ett föräldrapar och deras 

barn".     

  

2
 Inklusive en vuxen       

3
 privatpersoner och företag hyr utanför ordinarie öppethållande, inkl 1 

badmästare, för extra badmästare debiteras 400 kr/tim     
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Hälsolyftet (inkl bad)       

TAXA:       

Årskort, vuxen 2 000,00 2 000,00 2 200,00 2 200,00 

Årskort ungdom 16-19 år 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

65+ 4 800,00  800,00  900,00 900,00 

      

Halvårskort, vuxen 1 200,00 1 200,00 1 400,00 1 400,00 

Halvårskort, ungdom 16-19 år 900,00 900,00 Oförändrad Oförändrad 

65+ 4 480,00 480,00 550,00 550,00 

      

Sommarkort, studerande 5 200,00 200,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Vid förnyelse av årskort lämnas 100 kr i rabatt. Gammalt kort måste uppvisas.     Stryks Stryks 

     

 
      

        

        
4
 gäller mån-fre 07.00-14.00, bad ingår ej       

5
 gäller vid uppvisande av giltigt Mecenatkort     
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Idrottshallar/planer       

TAXA:       

Lokal bidragsberättigad förening       

Stor hall, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Stor hall, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum, (per timme) 30,00 30,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga       

Stor hall (per timme) 200,00 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum (per timme) 110,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum, delat nyttjande (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum 55,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum 110,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 
om inte annat avtalas.     

  

        

Lägerlogi Gisle sportcenter/ person och påbörjat dygn 50 50 Oförändrad Oförändrad 
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Ishallen       

TAXA:       

Lokal bidragsberättigad förening       

Hel hall, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga       

Hel hall, utomstående förening (per timme) 750,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, lokalt korplag 6 (per timme) 375,00 375,00 Oförändrad Oförändrad 

       

Vid publikarrangemang debiteras 30% avbruttointäkterna, dock minst 750 kr 
om inte annat avtalats.      

       

Föreningstaxa gäller under öppettid. Övrig tid debiteras med personalkostnad 
och eventuell städkostnad.      

Utomhusanläggningar      

TAXA:      

Lokalbidragsberättigad förening      

Gräsplan, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Gräsplan, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 7 250,00 250,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 7 400,00 400,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga       

Gräsplan 220,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 7 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 7 600,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 
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Maskin- och redskapsuthyrning (per dygn)       

Torvskärare 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridare 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Dressnät 44,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

Markluftare 1 88,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

Markluftare 2 132,00 165,00 Oförändrad Oförändrad 

Resultatklocka 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Högtalare 44,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Maskinuthyrning inkl personal     

Gödsling (per plan) 280,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

"Geniet" (per plan) 1 600,00 2 000,00 Oförändrad Oförändrad 

Luftning (per plan) 560,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning (per plan) 560,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning + lastare (per plan) 1 120,00 1 400,00 Oförändrad Oförändrad 

Gräsklippare (per timme) 296,00 370,00 Oförändrad Oförändrad 

Traktor (per timme) 280,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Övriga arbeten (per man och timme) 232,00 290,00 Oförändrad Oförändrad 

        
6
 lag anslutet till seriespel för mjukhockey       

7
 gäller perioden 1 nov-30 april, övrig tid se gräsplan       
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GGVV-taxa       

TAXA:       

Simhall, 25-metersbana (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Simhall, 50-metersbana (per timme) 130,00 130,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Sporthall, stor hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Sporthall, halv/liten hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Ishall, hel hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Konstgräsplan, 7-manna (per timme) 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna (per timme) 600,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övrig taxepolitik       

TAXA:       

Vid speciella tillfällen och under kortare tidsperioder medges fritidsnämnden 
besluta om speciella hyresvillkor. Speciella tillfällen kan t ex vara en riktad 
marknadsföringskampanj under lågsäsong för att höja intresset för en speciell 
verksamhet eller ett större föreningsläger där paketpris på mat, logi och 
träningskostnader efterfrågas.     
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Föreningslokaler som hyrs på årsbasis     

  

TAXA:       

Anderstorp       

Gymnastikföreningen Gnistan 18 500,00 18 500,00 Oförändrad Oförändrad 

Anderstorps Skytteklubb 8 000,00 8 000,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Broaryd       

Broaryds Goif 3 300,00 3 300,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Reftele (Rönneljung)       

Reftele Gymnastik- och idrottsförening       

- tillgång till klubblokal 5 600,00 5 600,00 Oförändrad Oförändrad 

- tillgång till tvättmaskiner mm 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Gislaved       

Gislaveds Skytteklubb 9 600,00 9 600,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Storband 4 200,00 4 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Sportdykarklubb 3 700,00 3 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Sportklubb       

- kanslilokal i Gislerinken 7 800,00 7 800,00 Oförändrad Oförändrad 

- användande av tvättmaskiner 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

- cafeteria med bredvidutrymmen 0,00 0,00 Oförändrad Oförändrad 

Furutopp 18 000,00 18 000,00 Oförändrad Oförändrad 
Furutopps hyra fördelas med en tredjedel till Sällskapet Länkarna, en 
tredjedel till Västbo Reumatikerförening och en tredjedel till övriga 
handikappföreningar.    
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Socialnämnd 
Fastställd 
taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 
2015 inkl 
moms 

Förslag 
taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 
2016 inkl moms 

       

ÄO, Omsorgen och psykiatri   
   

TAXA:      

Matpriser för pensionärer och anhöriga      

Lunch pensionär (exkl efterrätt och måltidsdryck) 41,07 46,00 KPI oktober KPI oktober 

Lunch anhörig (exkl efterrätt och måltidsdryck) 53,57 60,00 KPI oktober KPI oktober 

Läsk/lättöl 5,36 6 KPI oktober KPI oktober 

Efterrätt 3,57 4 KPI oktober KPI oktober 

       

fastställda avgifter för insatser beviljade enligt      

SoL (Socialtjänstlagen)      

Maxtaxa (högkostnadsskyddet) 1 780 1 780 1 772 1 772 

        

Avgift för hemtjänst/omvårdn i ordinärt boende       

Timtaxa (dock  maximalt 1776 kr/mån.) 202 202 201 201 

        

Avgift för omvårdnad och service i särskilt boende       

(vårdbostad) tas ut med maximalt 1776 kr per månad       

        

Avgift för trygghetslarm, per månad 212 212 211 211 

        

Helkost i särskilt boende (vårdbostad),       

månadsabonnemang 2 942 2 942 KPI oktober KPI oktober 

        

Matdistribution (portion) 46 46 KPI oktober KPI oktober 

Distributionsavgift matdistribution (portion) 5 5 KPI oktober KPI oktober 

        

Korttidsplats/växelvård, kost kostnad/dygn 98 98 KPI oktober KPI oktober 

Korttidsplats/växelvård, avgift för omvårdnad       

kostnad dygn 59 59 oförändrad  oförändrad  
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Kost vid dagverksamhet för personer med      

demenssjukdom, lunch 46 46 KPI oktober KPI oktober 

       

       

Fastställd kostnad för kost i samband med insatser      

enligt LSS      

       

Avgift för kost vid daglig verksamhet, lunch 46 46 KPI oktober KPI oktober 

       

       

Avgift Hemsjukvård       

Registrerad mottagare av hemsjukvård-Kr/månad 300 300 oförändrad oförändrad 

Hembesök leg personal 150 150 oförändrad oförändrad 

Utprovning av hjälpmedel  150 150 oförändrad oförändrad 

Barn- och ungdomar upp till 20 år 0  0 oförändrad oförändrad 

     

IFO      

TAXA:      

Egenavgift familjerådgivning, per besök 200  200 oförändrad oförändrad 
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Teknisk nämnd 
Förslag taxa 

2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

VA-verksamhet       

TAXA: Dnr: KS.2009.223, Antagen av KF 2010-09-30, § 102, Gäller fr o m 2011-
01-01, Ingen ändring för 2014 

      

 V=Vatten 

S=Spillvatten (leds till reningsverk) 

D=Dagvatten (nederbörd, leds till vattendrag) 

Df=Dagvatten fastighet (ansluten till dagvattentjänsten) 

Dg=Dagvatten gata (avvattning av, gator, torg och allmän platsmark) 

      

ANLÄGGNINGSAVGIFTER       

Bostadsfastighet ( ej flerfamiljbostad)       

A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och Df  20 800,00  26 000,00 oförändrad oförändrad 

       
B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, 
S och Df 32 500,00 40 625,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 10,00 12,50 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 6 400,00 8 000,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 59 700,00 74 625,00 oförändrad oförändrad 

        
Annan fastighet       
A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och Df 20 800,00 26 000,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, 
S och Df 32 500,00 40 625,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 16,00 20,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 53 300,00 66 625,00 oförändrad oförändrad 
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Bostadsfastighet V, S       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V, S 17 680,00 22 100,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 26 000,00 32 500,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 10,00 12,50 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 6 400,00 8 000,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 50 080,00 62 600,00 oförändrad oförändrad 
        

Annan fastighet V, S       

A: En avgift avseende framdragning av       

Varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V, S 17 680,00 22 100,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 26 000,00 32 500,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 16,00 20,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 43 680,00 54 600,00 oförändrad oförändrad 
  

      

Bostadsfastighet V       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V 9 750,00 12 187,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 4,00 5,00 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 2 560,00 3 200,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 26 870,00 33 587,50 oförändrad oförändrad 
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Annan fastighet V       

A: En avgift avseende framdragning av       

Varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för V 9 750,00 12 187,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 6,40 8,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 24 310,00 30 387,50 oförändrad oförändrad 
        
Bostadsfastighet S       
A: En avgift avseende framdragning av       
varje uppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för S 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för S 16 250,00 20 312,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 6,00 7,50 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 3 840,00 4 800,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 34 650,00 43 312,50 oförändrad oförändrad 
        
Annan fastighet S       
A: En avgift avseende framdragning av       
Varje uppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för S 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för S 16 250,00 20 312,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 9,60 12,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 30 810,00 38 512,50 oförändrad oförändrad 
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Bostadsfastighet Df       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för Df 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för Df 6 500,00 8 125,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 21 060,00 26 325,00 oförändrad oförändrad 
        
Annan fastighet Df       
A: En avgift avseende framdragning av       
varjeuppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för Df 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för Df 6 500,00 8 125,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 21 060,00 26 325,00 oförändrad oförändrad 
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BRUKNINGSAVGIFTER 

     

  

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet V+S 5 680,00 7 100,00 6 040,00 7 550,00 

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet V 2 350,00 2 937,50 2 490,00 3 112,50 

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet S 3 330,00 4 162,50 3 550,00 4 437,50 

          

Bostadsfastighet         

Fast avgift per år och mätare 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

Rörlig avgift per m³ V+S 18,30 22,875 19,40 24,25 

Rörlig avgift per m³ V 7,30 9,12 7,70 9,625 

Rörlig avgift per m³ S 11,00 13,75 11,70 14,625 

Avgift per år och m² tomtyta  0,16  0,20  0,17  0,21 
          

Annan fastighet         

Fast avgift per år och mätare 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

Rörlig avgift per m³ V+S 18,30 22,875 19,40 24,25 

Rörlig avgift per m³ V 7,30 9,12 7,70 9,625 

Rörlig avgift per m³ S 11,00 13,75 11,70 14,625 

Avgift per år och m² tomtyta 0,16 0,20  0,17  0,21 



19 

 

 

    

Avrundad 
avgift 2015 
utan moms 
(kr) 

Avrundad avgift 
2015 med 
moms (kr) 

Avrundad avgift 
2016  utan 
moms (kr) 

Avrundad avgift 
2016  med 
moms (kr) 

a) 

en fast avgift per år och mätare       

qn 2,5 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

qn 6 3 550,00 4 437,50 3 760,00 4 700,00 

qn 10 8 300,00 10 375,00 8 800,00 11 000,00 

dn 50-80 mm 17 800,00 22 250,00 18 900,00 23 625,00 

dn 100 mm 35 500,00 44 375,50 37 600,00 47 000,00 

dn 150 mm 59 500,00 74 375,00 63 000,00 78 750,00 

brandposthuvud kr/mån gäller även tillfällig mätare 240,00 300,00 250,00 312,50 

undermätare qn 2,5-6 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

undermätare qn 10-150 5 960,00 7 450,00 6 320,00 7 900,00 

b) 

en avgift per m3 levererat vatten 7,30 9,12 7,70 9,625 

en avgift per m3 mottaget spillvatten 11,00 13,95 11,70 14,625 

V + S 18,30 22,88 19,40 24,25 

c) 
en avgift per år och lägenhet i flerfamiljsfastighet* 240,00 300,00 250,00 312,50 

d) en avgift per år och m2 tomtyta 0,16 0,20 0,17 0,21 
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Allmän platsmark 

  

  

  
Förslag 2015 
utan moms 
(kr) 

Förslag 2015 
med moms 
(kr) 

Avrundad 
avgift 2016  
utan moms 
(kr) 

Avrundad 
avgift 2016  
med moms 
(kr) 

en avgift per m3 allmän platsmark för bortledning av dagvatten 0,08 0,10 oförändrad oförändrad 

   

  

Övriga avgifter 

  

  

  
Förslag 2015 
utan moms 
(kr) 

Förslag 2015 
med moms 
(kr) 

  

Nedtagning av vattenmätare 330,00 412,50 350,00 437,50 

Uppsättning av vattenmätare 330,00 412,50 350,00 437,50 

Avstängning av vattentillförsel 330,00 330,00 350,00 350,00 

Påsläpp av vattentillförsel 330,00 330,00 350,00 350,00 

Undersökning av vattenmätare 220,00 275,00 230,00 287,50 

Länsning av vattenmätarbrunn 330,00 412,50 350,00 437,50 

Förgävesbesök 330,00 412,50 350,00 437,50 

Nedtagning och uppsättning av sönderfrusen vattenmätare 
550 + kostnad 

för mätaren 

687,50 + 
kostnad för 

mätaren 

580 + kostnad 
för mätaren 

725 + kostnad 
för mätaren 
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Renhållningsverksamhet       

TAXA: Dnr: KS.2013.49, Antagen av KF 2013-04-25, § 56, Gäller fr o m 2013-
06-01, Se bifogat dokument (6 sidor), Ingen ändring för 2014 

Fastställd taxa 
2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

SLAMTÖMNING       

Ordinarie tömning       

Slamavskiljare 0-5 m³ 600,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 
Slamavskiljare 5-10 m³ 1 100,00 1 375,00 Oförändrad Oförändrad 
Sluten tank 0-5 m³ 600,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 
Fettavskiljare per ton 800,00 1000,00 Oförändrad Oförändrad 
Avgift för extra slang vid avloppsbrunn belägen mer än 20 meter från bilväg, per 
10 m 40,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

        
Extra tömning       
Slamavskiljare 0-5 m³ inom en vecka 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Slamavskiljare 0-5 m³ inom en dag 1 540,00 1 925,00 Oförändrad Oförändrad 
Sluten tank 0-5 m³ inom en vecka 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Sluten tank 0-5 m³ inom en dag 1 540,00 1 925,00 Oförändrad Oförändrad 

        
HUSHÅLLSAVFALL       
Tätort/landsbygd avgift per år       
140 l kärl en gång var 4 vecka 768,00 960,00 Oförändrad Oförändrad 
140 l kärl en gång var 14 dag 1 068,00 1 335,00 Oförändrad Oförändrad 
140 l kärl en gång varje vecka 1 876,00 2 345,00 Oförändrad Oförändrad 

        
190 l kärl en gång var 4 vecka 868,00 1 085,00 Oförändrad Oförändrad 
190 l kärl en gång var 14 dag 1 316,00 1 645,00 Oförändrad Oförändrad 
190 l kärl en gång varje vecka 2 400,00 3 000,00 Oförändrad Oförändrad 
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370 l kärl en gång var 4 vecka 1 184,00 1 480,00 Oförändrad Oförändrad 
370 l kärl en gång var 14 dag 1 920,00 2 400,00 Oförändrad Oförändrad 
370 l kärl en gång varje vecka 3 552,00 4 440,00 Oförändrad Oförändrad 

        
660 l kärl en gång var 14 dag 3 700,00 4 625,00 Oförändrad Oförändrad 
660 l kärl en gång varje vecka 7 200,00 9 000,00 Oförändrad Oförändrad 

        
Fritidshus       
140 l kärl 10 ggr/år 652,00 815,00 Oförändrad Oförändrad 
140 l kärl 5ggr/år 416,00 520,00 Oförändrad Oförändrad 

        
190 l kärl 10 ggr/år 716,00 895,00 Oförändrad Oförändrad 
190 l kärl 5 ggr/år 460,00 575,00 Oförändrad Oförändrad 

    
 

  
370 l kärl 10 ggr/år 960,00 1 200,00 Oförändrad Oförändrad 
370 l kärl 5 ggr/år 668,00 835,00 Oförändrad Oförändrad 
660 l kärl 10 ggr/år 1 584,00 1 980,00 Oförändrad Oförändrad 
HUSHÅLLSAVFALL I CONTAINER       
Fast del       
Per container vid veckotömning 22 438,00 28 047,50 17 200,00 21 500,00 

Per container vid 14 dagarstömning 13 666,00 17 082,50 11 350,00 14 187,50 

          
Rörlig del         
Per hämtat ton 790 987,50 800,00 1 000,00 

          
Latrin kostnad/tömning 204,00 255,00 300,00 375,00 
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INDUSTRIAVFALL       

Deponiavgift /ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Brännbart sorterat/ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Brännbart osorterat/ton 1 400,00 1 750,00 Stryks stryks 
Gips/ton 1 000,00 1 250,00 850,00 1062,50 

Glas (rutor m.m)/ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Trädgårdsavfall/ton 200,00 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Trä för flisning 250,00 312,50 Oförändrad Oförändrad 
Träavfall impregnerat 1 500,00 1 875,00 Oförändrad Oförändrad 
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Upplåtande av offentlig/allmän plats Fastställd taxa 
2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

TAXA: Antagen av KF 2011-10-27, § 137, Gäller fr o m 2012-01-01, Ingen 
ändring 2013 

      

TORGHANDEL & MARKNADSPLATSEN       

1. Saluplats grundavgift för varje torghandelstillfälle (max 3 m djup) 

120,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 
  

  
  

Avgift för varje påbörjad meter utöver 3 meter ( max 3 m djup ) 30,00 37,50 Oförändrad Oförändrad 
2. Vid återkommande bokningar sker debitering enligt följande: 

      
        
0-10 bokningar enligt punkt 1       
11-20 bokningar grundavgift samt för varje påbörjad meter 120,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 
 20,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 
21 bokningar och därutöver grundavgift  120,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 
samt för varje påbörjad meter utöver 3 meter 

10,00 12,50 Oförändrad Oförändrad 
Hyresavgift för Marknadsplatsen, Gislaved 3 dygn 

1 200,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 
3. För upplag material och schaktmassor, uppställning av manskapsbodar, 
container och byggnadsställning.                      Kr/m2/vecka 

2,00 2,50 Oförändrad Oförändrad 
Minsta avgift per tillfälle 500,00 625,00 Oförändrad Oförändrad 

 Övriga villkor se "Taxa för upplåtande av offentlig plats/allmän plats i Gislaveds 

kommun"       
Felparkeringsavgift, överträdelse/ej avgiftt TN §125 2014-09-24 300,00 300,00  Oförändrad Oförändrad 
Felparkeringsavgift, förbud att stanna/parkera m m 500,00 500,00 Oförändrad Oförändrad 
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Räddningsnämnd Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Fastställd taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 
2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

TAXA:         

Debitering 

För myndighetsutövning debiteras lägst en timma/tillfälle. Därefter räknas 

påbörjad halvtimme som fullgjort halvtimme. 

 
Moms 

Momsfrihet gäller för myndighetsutövning (1.1-1.3) och inom kommunal 

verksamhet. 

 
Avvikelser  

Räddningschefen, eller den han därtill delegerar, äger rätt att träffa avtal om 

rabatterade avgifter för större uppdrag åt företag, myndigheter, 

 organisationer och enskilda. 

Inom räddningstjänstsamarbetet, Räddsam-F, tillämpas priser överenskomna 

mellan medlemskommunerna 

 
Indexuppräkning 

Avgifterna för 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 justeras årligen from 1 

januari 2016 med KPI. 

Avgifterna uppräknas årligen med ökningen av KPI oktober året före med KPI 

oktober 2014 som bas. 
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  Myndighet     
  

  TAXA:     
  

1.1 Grundavgift       

 

Grundavgift för separat tillsyn enligt LSO eller LBE 2 200 kr 2 200 kr oförändrad oförändrad 

 

Grundavgift för samordnad tillsyn, LSO & LBE 2 800 kr 2 800 kr oförändrad oförändrad 

 

        

1.2 Rörlig avgift       

 

Ordinarie arbetstid (vardagar 07.30-16.30) 800 kr/h 800 kr/h oförändrad oförändrad 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal        

 
        

1.3 Handläggning av egensotningsärende 800 kr 800 kr oförändrad oförändrad 

 
        

 

Personal       

 
TAXA:       

2.1 Servicearbete (per timme)       

 

Efter förfrågan.       

 

Ordinarie arbetstid (07.30-16.30) 380 kr 380 kr oförändrad oförändrad 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal        

 

Bilkostnad tillkommer.       

 
        

2.2 Utbildning (per timme)       

 

Ordinarie arbetstid 510 kr 510 kr oförändrad oförändrad 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal  
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Kurser offereras, se nedan.       

 
        

 

Automatiska brandlarm      
  

 
TAXA:       

3.1 Onödigt larm       

 

Kostnad per larm som inte orsakats av brand eller annat nödläge. 
3 800 kr 3 800 kr oförändrad oförändrad 

 

        

3.2 Årsavgift       

 

Avgift per år och anläggning för arbeten enligt automatlarmsavtal. 
1 300 kr 1 300 kr oförändrad oförändrad 

 

        

 
        

 

Servicearbete       

 
TAXA:       

4.1 
Tungt fordon (totalvikt > 3,5 ton),  kr per timme 

500 kr/h 500 kr/h oförändrad oförändrad 

 

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.        

 

        

4.2 
Lätt fordon (totalvikt högst 3,5 ton),  kr per timme 

300 kr/h 300 kr/h oförändrad oförändrad 

 

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.        

 
        

4.3 Vattentransport, per lass         

 

Ordinarie arbetstid 820 kr/lass 820 kr/lass oförändrad oförändrad 

 

Övrig tid 1 230 kr/lass 1 230 kr/lass oförändrad oförändrad 
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4.4 Luftfyllning, per fyllning       

 

Enkelflaska 70 kr 70 kr oförändrad oförändrad 

 

Dubbelflaska 100 kr 100 kr oförändrad oförändrad 

 

        

4.5 
Restvärdesräddning  debiteras enligt avtal med Försäkringsbolagens 

Restvärderäddning (RVR)       

 
        

 

Materiel       

 
TAXA:       

 

Uthyrning i regel utan personal.       

 

Uppkomna skador på materielen debiteras motsvarande 

reparationskostnad.        

 

        

5.1 Brandslang  100 kr/dygn 100 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

Per längd (25 m). Normalt högst 1 vecka.       

 

Minsta debitering 1 dygn.       

5.2 
Handbrandsläckare pulver ABC 6 kg    

30 kr/dygn 30 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)       

5.3 
Handbrandsläckare CO2 

30 kr/dygn 30 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)       

 
        



29 

 

 

 
        

 

Utbildning     
  

 
TAXA: 

 
    

 
        

 

Specialofferter bygger på aktuell kostnad för personal, 
förbrukningsmateriel, mm. Ingångna avtal gäller. Faktisk kostnad för kost 
debiteras. Inkluderar certifikat, reskostnad, utbildningsmtrl, fika.     

  

 
        

6.1 HLR-utbildning (kr/utb) Hjärt- och lungräddning 4 500   4 500  5 000 5 000 

 
HLR-LABC 6 000  6 000  6 500 6 500 

 
Barn HLR (ny taxa)     6 500 6 500 

 
        

6.2 Brandkunskap (kr/utb) Brandkunskap för alla 6 000  6 000  6 500 6 500 

 

LABC-utbildning (kr/utb) Akut första omhändertagande 
4 500 4 500 5 000 5 000 

 DHLR-utbildning (kr/utb) 6 000 6 000 6 500 6 500 

 DHLR repetitionsutbildning 4 500 4 500 2 000 2 000 

 
        

6.3 Heta arbeten-utbildning (kr/utb)       

 
Följer Brandskyddsföreningens rekomenderade priser       

      

6.4 Skolutbildning( kr/klass)     

 Förskoleklass 55 kr/elev 55 kr/elev 1 500 1 500 

 Årskurs 2 55 kr/elev 55 kr/elev 2 000 2 000 

 Årskurs 5 67 kr/elev 67 kr/elev 2 000 2 000 

 Årskurs 8 130 kr/elev 130 kr/elev 2 500 2 500 

      

6.5 Övningsfält     

 Uthyrning enligt offert. Räddningstjänstens personal debiteras enligt 2.1     

      

 Utrymmesövning     
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Ny taxekonstruktion för sotning och brandskyddskontroll, KF §128- 2014  

Regelbunden rengöring (sotning) i småhus och  Antal minuter 

Grundavgift inställelsetid, alla objekt 20 

Arbetstid för rengöring av 1:a anläggning i varje byggnad 28 

Arbetstid för varje tillkommande anläggning utöver första anläggning 15 

Regelbunden rengöring (sotning) i övriga objekt, avser även imkanaler och 
pannor >60 kW 

Antal minuter 

Grundavgift inställelsetid, alla objekt 20 

Arbetstid för rengöring, oavsett antal objekt Faktisk tid 

Brandskyddskontroll i småhus och lägenheter 

Grundavgift inställelsetid i småhus och lägenheter 27 

Kontroll av 1:a anläggning med tillhörande rökkanal 45 

Kontroll av varje tillkommande anläggning utöver 1:a ansluten till samma skorsten.  20 

Kontroll av lättbesiktigad anläggning, oavsett antal 20 

Brandskyddskontroll i övriga objekt Antal minuter 

Grundavgift inställelsetid, alla objekt 27 

Arbetstid för kontroll, oavsett antal objekt Faktisk tid 
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Kommunstyrelsen 
Förslag taxa 2015 

exkl moms 
Förslag taxa 2015 inkl 

moms 
Förslag taxa 2016 

exkl moms 
Förslag taxa 2016 

inkl moms 

        

 Exploateringsverksamhet     
  

TAXA: Taxa för upplåtelse av allmänplatsmark KF§137 2011-10-27     

  

Taxa för upplåtande av offentlig allmän plats, 2kr/kvm 
2 kr/kvm 

Minst 500 
kr/tillfälle 

Oförändrat Oförändrat 

  
  

  

TAXA: Taxa för externa tjänster KF§137 2008-11-20 §154     

  

Taxa för värdeintyg 

Tomter sålda av 

Gislaveds 

kommun borde 

vara undantagna 

för att få en 

likställighet 

mellan köpare 

500 kr vid 
externa 
försäljningar Oförändrat Oförändrat 

        

Redovisning av småhustomter till byggföretag. Grundbelopp   Oförändrat Oförändrat 

Tillägg per ort   Oförändrat Oförändrat 

        

TAXA: Taxor för tomtförsäljning industrimark KF§154 2008-11-20     

  

Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar 54 kr/kvm 54kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Övriga orter 40 kr/kvm 40 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 
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I centrala lägen och/eller vid större allmän väg tillämpas prissättning grundat 
på förhandling i varje enskilt fall respektive lägestillägg om 20 %. I det fall 
marken är grovplanerad tillkommer avgift för detta 

  

  

Kostnad för fastighetsbildning tillkommer   
  

TAXA: Taxor för tomtförsäljning småhus KF§154 2008-11-20   
  

Gislaved, Anderstorp, Smålandsstenar 96 kr/kvm 96 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Övriga orter 69 kr/kvm 69 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Avstyckningskostnad vid tomtförsäljning 12 000 kr 12 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 

        

TAXA: Taxor för tomtförsäljning för flerbostadshus KF§154 2008-11-20     
  

Prissättning grundat på förhandling i varje enskilt fall. 

Prissättning 
grundat på 
förhandling i 
varje enskilt fall. 

Prissättning 
grundat på 
förhandling i 
varje enskilt fall Oförändrat Oförändrat 

Kostnad för fastighetsbildning tillkommer 

Kostnad för 
fastighetsbildning 
tillkommer 

Kostnad för 
fastighetsbildning 
tillkommer Oförändrat Oförändrat 

 
      

TAXA: Jaktarrende KF§106 2000-11-23       

Jaktupplåtelse på områden 0-99 (ha) 58,75 58,75 Oförändrat Oförändrat 

Jaktupplåtelse på områden 100- (ha) 65 kr 65 kr Oförändrat Oförändrat 

vid begränsning i jakträtten så reduceras avgiften enligt följande       

A. Detaljplanelagda områden 0 kr 0 kr Oförändrat Oförändrat 

B Områden utanför detaljplan   Oförändrat Oförändrat 

B1 Områden där mycket aktivitet pågår, ex elljusspår 0 kr 0 kr Oförändrat Oförändrat 

B2 Områden som kräver särskilt hänsynstagande ex badplatser, vattentäkt 50 kr 50 kr Oförändrat Oförändrat 

B2 Områden som kräver särskilt hänsynstagande ex badplatser, vattentäkt 59 kr 59 kr Oförändrat Oförändrat 

B3 Områden utan specifik inskräning 59 kr 59 kr Oförändrat Oförändrat 
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 Jordbruksarrenden KF 78-04-04       

Åkermark 375 kr 375 kr Oförändrat Oförändrat 

Betesmark 100 kr 100 kr Oförändrat Oförändrat 

 Kontorsservice/Vaktmästeriet     

  

TAXA:Kopieringstaxa KF§ 173 2012-11-22 
  

  

Avgift för kopior av allmänna handlingar och referensmaterial 

Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 

50 kr. Över 10 

sidor, 2 kr/sida. 

Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 

50 kr. Över 10 

sidor, 2 kr/sida. 
Oförändrat Oförändrat 

Kopiering av eget medtaget material och material som går att låna hem 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 

Datautskrifter från kommunens webbplatser och databaser 

Sida 1-9, ingen 
avgift. Sida 10, 50 
kr. Över 10 sidor, 
2 kr/sida. 

Sida 1-9, ingen 
avgift. Sida 10, 50 
kr. Över 10 sidor, 
2 kr/sida. Oförändrat Oförändrat 

Datautskrifter från andra webbplatser 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 

Kopiering/utskrifter i färg, A4 

4 kr per sida från 
och med första 
sidan. 

4 kr per sida från 
och med första 
sidan. Oförändrat Oförändrat 

Kopiering/utskrifter i färg i annat format än A4 

4 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

4 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 
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Bygg- och miljönämnd 
Förslag taxa 2015 exkl 

moms 

Förslag taxa 2015 inkl 

moms 

Förslag taxa 2016 exkl 

moms 

Förslag taxa 2016 inkl 

moms 

        

program eller liknande       

TAXA:       

Timtaxa för offentlig kontroll av livsmedel  850,00 850,00 oförändrad oförändrad 

Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område 850,00 850,00 oförändrad  oförändrad 

Timavgiften till 850 kr/timme enligt tabell 2 i plan- och 

bygglovtaxa med mät- och karttaxa 850,00 850,00 oförändrad  oförändrad 

Se särskilda bilagor       
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Alkoholtillstånd m.m. 
Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 inkl 
moms 

TAXA: Tillsyn och prövning enl alkohollagen     

Nyansökningar     

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 8 455 kr 8 455 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap 7 548 kr 7 548 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd för catering slutna 
sällskap 7 565 kr 7 565 kr oförändrad  oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd tillverkningsställe 
(provsmakning) 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd gemensamt 
serveringsutrymme 2 225 kr 2 225 kr oförändrad oförändrad 

Utökade tillstånd       

Stadigvarande serveringstillstånd finns. Gäller ex 
uteservering, fler dryckesslag, serveringstider mm 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

Tillfälliga serveringstillstånd       

Till allmänheten, 1 dag 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

För provsmakning vid arrangemang, 1 dag 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Gemensamt serveringsutrymme 1 335 kr 1 335 kr oförändrad oförändrad 

Utökad serveringstid (per dag) 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Utökad serveringsyta (per dag) 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Till slutna sällskap, 1 dag 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan (max 9 
tillfällen per år) 222 kr 222 kr oförändrad oförändrad 
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Tillsynsavgifter 
Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 inkl 
moms 

Stadigvarande tillstånd slutna sällskap, catering mm 
(per år) 1 780 kr 1 780 kr 

oförändrad oförändrad 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, 1 dag 1 335 kr 1 335 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Detaljhandel eller servering av folköl (per år) 1 201 kr 1 201 kr oförändrad  

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten       

Spritdrycker, inköpta liter (föregående års inköp)      oförändrad 

0-50 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

51-200 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

201-500 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 5 785 kr 5 785 kr oförändrad oförändrad 

2001-3000 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

3001-4000 9 790 kr 9 790 kr oförändrad oförändrad 

4001- 11 570 kr 11 570 kr oförändrad oförändrad 

        

Vin, inköpta liter (föregående års inköp)       

0-100 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

101-500 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 3 560 kr 3 560 kr oförändrad oförändrad 

2001-4000 4 450 kr 4 450 kr oförändrad oförändrad 

4001-7000 5 340 kr 5 340 kr oförändrad oförändrad 

7001-10000 6 675 kr 6 675 kr oförändrad oförändrad 

10000- 8 010 kr 8 010 kr oförändrad oförändrad 
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Andra jästa drycker, inköpta liter (föregående års 
inköp) 

Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 2015  inkl 
moms 

Förslag taxa 2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 inkl 
moms 

0-100 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

101-500 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 3 560 kr 3 560 kr oförändrad oförändrad 

2001-4000 4 450 kr 4 450 kr oförändrad oförändrad 

4001-7000 5 340 kr 5 340 kr oförändrad oförändrad 

7001-10000 6 675 kr 6 675 kr oförändrad oförändrad 

10000- 8 010 kr 8 010 kr oförändrad oförändrad 

 

Starköl, inköpta liter (föregående års inköp)       

0-500 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

2001-5000 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

5001-10000 5 785 kr 5 785 kr oförändrad oförändrad 

10001-20000 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

20001-30000 9 790 kr 9 790 kr oförändrad oförändrad 

30001- 11 570 kr 11 570 kr oförändrad oförändrad 

        

De olika dryckesslagen läggs ihop       

Max tillsynsavgift är 25 000 kr/år       

        

Avgifterna för ansökan och tillsyn grundar sig på 
prisbasbeloppet     
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Barn- och utbildningsnämnd 
Förslag taxa 2015 

exkl moms 

Förslag taxa 2015 

inkl moms 
Förslag taxa 2016 

exkl moms 

Förslag taxa 2016 

inkl moms 

        

Musikskolan       

TAXA:       

Gruppundervisning eller enskilt 15-20 min/termin  700 oförändrad oförändrad 

Enskilt 30-40 min/per termin  900 oförändrad oförändrad 

Suzukiundervisning   1 000 oförändrad oförändrad 

Vuxen  1 100 oförändrad oförändrad 

Instrumenthyra/termin  200 oförändrad oförändrad 

Kör/orkester  gratis oförändrad oförändrad 
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Förskola/fritidshem Procent Belopp Procent Belopp 

TAXA: Maxtaxa     

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 3 -2 

-1 % dock högst kr     

Barn 1 3 1 287 3 1 313 

Barn 2 2 858 2 875 

Barn 3 1 429 1 438 

Barn 4 0 0 0 0 

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 2,1 -

1,4 – 0,7 % dock högst kr     

Barn 1 2,1 901 2,1 919 

Barn 2 1,4 600 1,4 613 

Barn 3 0,7 300 0,7 306 

Barn 4 0 0 0 0 

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 2 -1 

– 1 % dock högst kr     

Barn 1 2 858 2 875 

Barn 2 1 429 1 438 

Barn 3 1 429 1 438 

Barn 4 0 0 0 0 

Det yngsta barnet räknas som barn nummer ett, det näst yngsta barnet som barn nummer två, o s v. Från och med fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

Exempel: En familj har en tvååring och en fyraåring i förskola samt ett barn i fritidshem. Deras avgift blir 3%+1,4%+1% av inkomsten, dock högst 1 

260+588+420=2 268 kr/månad
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     Bilaga TN/2015/63 

     Datum 2015-09-15 

 
Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2016 
 

 
Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx, § xx 

 
Gäller fr o m 2016-01-01 

 

_____________________________________________________________________ 

 

GILTIGHETSOMRÅDE 
Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering (bortforsling, 

omhändertagande och oskadliggörande) av orenlighet och avfall. Hanteringen omfattar 

kommunens hela område i den mån dispens inte beviljats av länsstyrelsen. För hantering 

enligt ovan skall erläggas avgift enligt följande. 

 

 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall utom latrin 
Sopor, köksavfall och annan dylik orenlighet från hushåll, personalmatsalar, restauranger, 

sjukhus (dock ej riskavfall), skrymmande avfall etc. 

 

 

Avgift för renhållning 
Avgiften består av både fasta och rörliga kostnader för respektive kärlstorlek och 

hämtningsintervall.  

 

Exempel på fasta kostnader är kostnad för återvinningscentraler, planering, administration och 

information. Det är också kostnader för hantering av farligt avfall, insamling av småbatterier 

etc. 

 

Rörliga kostnader är tillhandahållande av kärl, transporter och övrig hantering såsom 

behandling och omlastning. 

 

Tilläggsavgift tas ut för kärl som är placerade mer än 25 meter in från bilväg med 10 

kr/hämtning för varje 10 meter överstigande 25. 
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Kärlhantering 
 

Årsbostäder 
 

 

Landsbygd 
140 liters kärl med hämtningsintervall 

en gång var 14 dag året runt  1068 kr/år 

en gång var 4 vecka året runt)  768 kr/år  

 

 

190 liters kärl med hämtningsintervall  

en gång var 14 dag året runt  1316 kr/år  

en gång var 4 vecka året runt 868 kr/år  

  

 

370 liters kärl med hämtningsintervall  

en gång var 14 dag året runt 1920 kr/år  

en gång var 4 vecka året runt 1184 kr/år 

  

 

660 liters kärl med hämtningsintervall  

en gång var 14 dag året runt 3700 kr/år 

  

 
Tätort 
140 liters kärl med hämtningsintervall  

en gång varje vecka året runt 1876 kr/år  

en gång var 14 dag året runt 1068 kr/år  

en gång var 4 vecka året runt 768 kr/år 

  

 

190 liters kärl med hämtningsintervall  

en gång varje vecka året runt 2400 kr/år  

en gång var 14 dag året runt 1316 kr/år  

en gång var 4 vecka året runt 868 kr/år 

  

 

370 liters kärl med hämtningsintervall  

en gång varje vecka året runt 3552 kr/år  

en gång var 14 dag året runt 1920 kr/år 

  

 

660 liters kärl med hämtningsintervall  

en gång varje vecka året runt 7200 kr/år  

en gång var 14 dag året runt 3700 kr/år  
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Fritidshus 
Hämtning sker 10 gånger vid 14 dagars hämtningsintervall och 5 gånger vid 

hämtningsintervall var 4 vecka under perioden maj-september 

 

140 liters kärl med hämtningsintervall  

en gång var 14 dag 652 kr/år  

en gång var 4 vecka 416 kr/år 

  

 

190 liters kärl med hämtningsintervall  

en gång var 14 dag 716 kr/år  

en gång var 4 vecka 460 kr/år 

  

 

370 liters kärl med hämtningsintervall  

en gång var 14 dag 960 kr/år  

en gång var 4 vecka 668 kr/år 

  

 

660 liters kärl med hämtningsintervall  

en gång var 14 dag 1584 kr/år  

 

 
Extrahämtning och budad hämtning av kärl  
 

Vid extrahämtning i samband med ordinarie hämtning tas avgift ut för 

140 liters kärl 53 kr/kärl 

190 liters kärl 75 kr/kärl 

370 liters kärl 115 kr/kärl 

660 liters kärl 212 kr/kärl 

 

Vid budad hämtning tas avgift ut för 

140 liters kärl 318 kr/kärl 

190 liters kärl 328 kr/kärl 

370 liters kärl 338 kr/kärl 

660 liters kärl 368 kr/kärl 

 

 

 

Avgift för hushålls- och hushållsliknande avfall i container 
 

I fast del ingår administration, hyra av container samt tömningsavgift. I rörlig del ingår övriga 

transporter, omlastning och behandling. 

 

Fast del 
Per container vid veckotömning 17 200 kr/år 

Per container vid 14 dagarstömning 11 350 kr/år 

 

Rörlig del 
Per hämtat ton 800 kr 
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Avgift för hämtning av säck och löst avfall 
 

Säckar och löst avfall ska bytas ut mot flergångsbehållare successivt. I de fall det ännu finns 

kvar tas alla kostnader ut via rörlig del. 

 

Rörlig del 
160 liters säck 45 kr/st 

160 liters säck komprimerat 58 kr/st 

240 liters säck 52 kr/st 

240 liters säck komprimerat 75 kr/st 

 

Löst avfall 196 kr/m
3
 

  

 
Extrahämtning och budad hämtning av säck  
 

Vid extrahämtning i samband med ordinarie hämtning tas avgift ut för 

160 liters säck 69 kr/säck 

240 liters säck 86 kr/säck 

 

Vid budad hämtning tas avgift ut för 

160 liters säck 318 kr/säck 

240 liters säck 328 kr/säck 

 

 

Latrin som uppsamlas i engångsbehållare 
 

Avgift för latrin  
Kostnad för tillhandahållande av engångsbehållare, transporter och övrig hantering ingår i 

avgiften. Varje vår görs beställning efter utskick från Gislaveds kommun där antal behållare 

som ska användas under året anges, minsta beställbara antal är 4 kärl. Hämtning sker av 

utställda latrinkärl vid sopbehållare i samband med ordinarie soptömning. 

 

Rörlig del  
För beställt latrinkärl 300 kr/st 
 

 
Utbyte av kärl 
 

Avgift för kärlbyte  
Vid byte av kärl i samband med inflytning tas ingen avgift ut.  

Vid byte i övrigt tas avgift ut med 240 kr/kärl 

 

Hämtning av vitvaror 
 

Avgift för hämtning av vitvaror 276 kr/enhet 
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Slamtömning 
 

Ordinarie tömning 
Kommunen tömmer enskilda avloppsbrunnar en gång per år. Tömning sker vid tidpunkt som 

kommunen bestämmer. I avgift för tömning ingår administration tömning, transporter och 

hantering av avfallet.  

 

Avgift tömning av slamavskiljare 0-5 m
3
 600 kr 

Avgift tömning av slamavskiljare 5-10 m
3
 1 100 kr 

Avgift tömning av sluten tank 0-5 m
3 

600 kr 

Avgift tömning fettavskiljare 800 kr/ton 

Avgift för extra slang vid avloppsbrunn belägen mer  

än 20 meter från bilväg 40 kr/10m 

 

Extra tömningar av avloppsbrunn  

Budad tömning av slamavskiljare 0-5 m
3 

inom en vecka 1 000 kr 

Budad tömning av slamavskiljare 0-5 m
3
 inom en dag 1 540 kr 

Budad tömning av sluten tank 0-5 m
3 

inom en vecka 1 000 kr 

Budad tömning av sluten tank 0-5 m
3 

inom en dag 1 540 kr 

 

 

 

Mottagningsavgifter Mossarps avfallsanläggning 
 

       

Deponiavfall (till externt omhändertagande) 

Deponirest hushållsavfall  1000 kr/ton   

 

Till avfallsförbränning (endast hushållsavfall) 
Brännbart sorterat  1 000 kr/ton   

 

 

Sorterade återvinningsbara produkter 
Gips 850 kr/ton 

Glas (Rutor mm)  1000 kr/ton    

Komposterbart trädgårdsavfall 200 kr/ton   

Trä för flisning  250 kr/ton   

Trä impregnerat  1 500 kr/ton    

    

Vid dålig sortering, orena produkter tas tilläggsavgift ut.  

 

 

 

 

 

Fastställande av avgift i vissa fall 
 

I fall där denna taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift för bortforsling, 

omhändertagande eller oskadliggörande som till följd av orenlighetens eller avfallets mängd 
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eller sammansättning måste ske i särskild ordning, skall avgiften fastställas av kommunens 

tekniska kontor. I sådana fall skall tekniska kontoret tillämpa de grunder som anges i gällande 

lagstiftning 

 

Allmänna bestämmelser 
 

Avgiftsskyldighet 
Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skatteskyldig för fastigheten 

enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) skall erlägga angivna avgifter. 

Vid tillfälliga abonnemang av t ex hyresgäst/lokalhyresgäst äger kommunen rikta krav mot 

beställaren. 

Vid överlåtelse av fastighet erlägger den, till vilken fastighet överlåtits avgift som belöper på 

tiden efter tillträdesdagen. 

Avgiften erläggs till Gislaveds kommun, debiteringsenheten. 

 

Avgiftsperioder 
Avgifterna erläggs i efterskott på anfordran av kommunen. Debiteringsperioder för 

årsbostäder fastställs av kommunen. För fritidsbostäder sker debitering en gång per år. 

 

Ändrade hämtningsförhållanden 
Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till 

Gislaveds kommuns tekniska kontor. Av ändringen förorsakad ökning eller minskning i 

renhållningsavgifterna regleras vid påföljande debiteringstillfälle. 

 

Mervärdesskatt 
På avgifter enligt denna taxa tillkommer av riksdagen fastställd mervärdesskatt. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §370 Dnr: KS.2015.227

Taxa för renhållning 2016

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har den 23 september 2015 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta taxa för renhållning 2016, daterad den 15
september 2015.

Efter upphandling av renhållning för perioden 1 november 2015 till 31 oktober
2017, föreslås priset för vissa renhållningstjänster förändras i taxan för att
bättre överensstämma med de kostnader kommunen får ersätta
entreprenören med.

De aktuella förändringarna är en sänkning av fast årskostnad för hämtning av
hushållsavfall i container; för hämtning var fjortonde dag med 2 316 kr från
13 666 kr till 11 500 kr, för hämtning varje vecka med 5 238 kr från 22 438 kr
till 17 200 kr, samt för rörlig kostnad en höjning med 10 kr från 790 kr/ton till
800 kr/ton.

För byte av kärl föreslås en höjning med 76 kr, från 164 kr/byte till 240 kr/byte.
För latrinhämtning föreslås en höjning med 96 kr, från 204 kr/kärl till 300
kr/kärl.

Vidare föreslås att pris för osorterat brännbart avfall samt för elavfall utgår ur
taxan.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden den 23 september 2015, § 117
Förslag till taxa för renhållning 2016, daterad den 15 september 2015
Kommunstyrelsen den 21 oktober 2015, § 354

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Agneta Karlsson (M), Marie-Louise
Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för renhållning 2016, daterad den 15 september 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-23     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §117    Dnr: TN.2015.63      

 

Taxa för renhållning 2016  

 

Ärendebeskrivning 

Revidering av gällande taxa för renhållning i Gislaveds kommun. Efter 

upphandling av renhållning för perioden 1 november 2015 till 31 oktober 2017, 

föreslås priset för vissa renhållningstjänster förändras i taxan för att bättre 

överensstämma med de kostnader kommunen får ersätta entreprenören med. 

 

De aktuella förändringarna är en sänkning av fast årskostnad för hämtning av 

hushållsavfall i container; för hämtning var fjortonde dag med 2 316 kr från 

13 666 kr till 11 500 kr, för hämtning varje vecka med 5 238 kr från 22 438 kr 

till 17 200 kr samt för rörlig kostnad en höjning med 10 kr från 790 kr/ton till 

800 kr/ton. 

 

För byte av kärl föreslås en höjning med 76 kr, från 164 kr/byte till 240 kr/byte. 

För latrinhämtning föreslås en höjning med 96 kr, från 204 kr/kärl till 300 

kr/kärl. 

 

Vidare föreslås att pris för osorterat brännbart avfall samt för elavfall utgår ur 

taxan. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Taxa för renhållning 2016, daterad 15 september 2015 

Tjänsteskrivelse till Tn 2015-09-23 

 

Tekniska kontorets förslag till beslut 

 

att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Taxa för 

renhållning 2016, daterad 15 september 2015 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta Taxa för renhållning 2016, daterad 15 

september 2015 

  

 

Expedieras till: 

Tekniska kontoret 

Kommunfullmäktige  

 

 



 

 

Taxesammanställning 

Gislaveds kommun 2016 

 

 

 

 

 

 

 
Taxor som gäller 2016 samt de förändringar som är gjorda sedan 2015. 

2015-11-04 

 

Taxor och avgifter som faktureras ska betalas via kommunens plus-eller bankgiro 

Plusgiro 10 52 20-8 

Bankgiro 426-7225 
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Kort sammanfattning per nämnd: 

 

Kulturnämnden  sänkning av taxor  sid 3 

 

Fritidsnämnden Förändring av taxa för hälsolyft, vissa avgifter 

försvinner, ny taxa – bastubad, momsjustering samt 

lägerlogi   sid 4 

 

Socialnämnden  Sänkning av vissa avgifter, KPI uppräkning  

   sid 12 

 

 

Tekniska nämnden Förändrad taxa för brukningsavgifter VA 

   Sänkning vissa taxor renhållning sid 14 

 

Räddningsnämnden Höjning/justering av utbildningstaxor 

   sid 25 

 

Kommunstyrelsen  Avstyckningskostnad vid tomtförsäljning, annars 

oförändrade   sid 31 

 

Bygg- och miljönämnden Inga taxeändringar, Alkoholtillstånden flyttas från 

socialnämnden  sid 34 

 

Barn- och utbildningsnämnden Förändringar utifrån ändringar av maxtaxan

      sid 38 
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Kulturnämnd 
Förslag taxa 
2015 exkl 
moms 

Fastställd taxa 
2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 inkl 
moms 

per termin       

Teatergrupper      

TAXA:      

Dramalek  440,00  330,00 

Teater steg I  440,00  330,00 

Teater steg II  440,00  330,00 

Teater steg III  440,00  330,00 

Improvisation 13   440,00  330,00 

       

Dansgrupper      

TAXA:      

12 x 45 min  440,00  330,00 

12 x 60 min  440,00  330,00 

12 x 75 min  590,00  490,00 

  
 

    

Syskonrabatt 

 
    

1:a barnet betalar fullt pris  

 
    

2:a barnet får 100 kr i rabatt.  

 
    

3:e barnet och fler får 200 kr i rabatt per barn     

     

     

Mängdrabatt för deltagande i mer än en dansgrupp     

Vid deltagande i två grupper utgår 100 kr i rabatt på den sammanlagda 
avgiften.   

  

     

Vid deltagande i tre grupper eller fler utgår 250 kr rabatt på den 
sammanlagda avgiften.   
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Fritidsnämnd 
Förslag taxa 
2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 
2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 inkl 
moms 

        

Simhallar och tempererade utomhusbad     

  

TAXA:       

Kontantbad, vuxen 40,00 40,00 Oförändrad Oförändrad 

Kontantbad, ungdom under 20 år 20,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Kontantbad, barn under 9 år 0,00 0,00 Oförändrad Oförändrad 

Kontantbad, familj 1 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Rabattkort, vuxen (10 bad) 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Rabattkort, ungdom under 20 år (10 bad) 150,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Årskort, vuxen 1 200,00 1 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, ungdom under 20 år 500,00 500,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, familj 1 1 800,00 1 800,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Kursavgift, vuxen (per kurs) 700,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, barn (per kurs) (från 5 år – momsfritt) 350,00 350,00 280,00/350,00 350,00 

Kursavgift, babysim 2 (per kurs) 500,00 500,00 400,00 500,00 

Kursavgift, babysim "drop in" 2 (per tillfälle) 60,00 60,00 48,00 60,00 

 Bastubad     20,00 25,00 

Psolarie (per tillfälle) 16,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 
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Uthyrning, handduk/badlakan 20,00 20,00 Stryks Stryks 

Uthyrning, badbyxor/baddräkt 20,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Uthyrning, flytväst (första dygnet) 16,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

 Uthyrning flytväst, dygn 2-3 8,00  10,00  Oförändrad Oförändrad 

     

Lokal bidragsberättigad förening       

Stor bassäng, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Stor bassäng, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Liten bassäng, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Liten bassäng, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga 
3
       

25-metersbana (per timme) 125,00 125,00 Oförändrad Oförändrad 

50-metersbana (per timme) 160,00 160,00 Oförändrad Oförändrad 

Anderstorps simhall (per timme) 680,00 680,00 Stryks Stryks 

Gislebadet 850,00 850,00 Oförändrad Oförändrad 

Smålandsstenars simhall 450,00 450,00 Stryks Stryks 

        

Vid publikarrangemang debiteras 30% av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 
om inte annat avtalats.     

  

        

1
Familj definieras som "ett hushåll bestående av ett föräldrapar och deras 

barn".     

  

2
 Inklusive en vuxen       

3
 privatpersoner och företag hyr utanför ordinarie öppethållande, inkl 1 

badmästare, för extra badmästare debiteras 400 kr/tim     
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Hälsolyftet (inkl bad)       

TAXA:       

Årskort, vuxen 2 000,00 2 000,00 2 200,00 2 200,00 

Årskort ungdom 16-19 år 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

65+ 4 800,00  800,00  900,00 900,00 

      

Halvårskort, vuxen 1 200,00 1 200,00 1 400,00 1 400,00 

Halvårskort, ungdom 16-19 år 900,00 900,00 Oförändrad Oförändrad 

65+ 4 480,00 480,00 550,00 550,00 

      

Sommarkort, studerande 5 200,00 200,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Vid förnyelse av årskort lämnas 100 kr i rabatt. Gammalt kort måste uppvisas.     Stryks Stryks 

     

 
      

        

        
4
 gäller mån-fre 07.00-14.00, bad ingår ej       

5
 gäller vid uppvisande av giltigt Mecenatkort     
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Idrottshallar/planer       

TAXA:       

Lokal bidragsberättigad förening       

Stor hall, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Stor hall, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum, (per timme) 30,00 30,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga       

Stor hall (per timme) 200,00 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum (per timme) 110,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum, delat nyttjande (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum 55,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum 110,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 
om inte annat avtalas.     

  

        

Lägerlogi Gisle sportcenter/ person och påbörjat dygn 50 50 Oförändrad Oförändrad 
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Ishallen       

TAXA:       

Lokal bidragsberättigad förening       

Hel hall, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga       

Hel hall, utomstående förening (per timme) 750,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, lokalt korplag 6 (per timme) 375,00 375,00 Oförändrad Oförändrad 

       

Vid publikarrangemang debiteras 30% avbruttointäkterna, dock minst 750 kr 
om inte annat avtalats.      

       

Föreningstaxa gäller under öppettid. Övrig tid debiteras med personalkostnad 
och eventuell städkostnad.      

Utomhusanläggningar      

TAXA:      

Lokalbidragsberättigad förening      

Gräsplan, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Gräsplan, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 7 250,00 250,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 7 400,00 400,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga       

Gräsplan 220,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 7 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 7 600,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 
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Maskin- och redskapsuthyrning (per dygn)       

Torvskärare 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridare 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Dressnät 44,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

Markluftare 1 88,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

Markluftare 2 132,00 165,00 Oförändrad Oförändrad 

Resultatklocka 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Högtalare 44,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Maskinuthyrning inkl personal     

Gödsling (per plan) 280,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

"Geniet" (per plan) 1 600,00 2 000,00 Oförändrad Oförändrad 

Luftning (per plan) 560,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning (per plan) 560,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning + lastare (per plan) 1 120,00 1 400,00 Oförändrad Oförändrad 

Gräsklippare (per timme) 296,00 370,00 Oförändrad Oförändrad 

Traktor (per timme) 280,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Övriga arbeten (per man och timme) 232,00 290,00 Oförändrad Oförändrad 

        
6
 lag anslutet till seriespel för mjukhockey       

7
 gäller perioden 1 nov-30 april, övrig tid se gräsplan       
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GGVV-taxa       

TAXA:       

Simhall, 25-metersbana (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Simhall, 50-metersbana (per timme) 130,00 130,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Sporthall, stor hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Sporthall, halv/liten hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Ishall, hel hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Konstgräsplan, 7-manna (per timme) 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna (per timme) 600,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övrig taxepolitik       

TAXA:       

Vid speciella tillfällen och under kortare tidsperioder medges fritidsnämnden 
besluta om speciella hyresvillkor. Speciella tillfällen kan t ex vara en riktad 
marknadsföringskampanj under lågsäsong för att höja intresset för en speciell 
verksamhet eller ett större föreningsläger där paketpris på mat, logi och 
träningskostnader efterfrågas.     

  

        



11 

 

 

Föreningslokaler som hyrs på årsbasis     

  

TAXA:       

Anderstorp       

Gymnastikföreningen Gnistan 18 500,00 18 500,00 Oförändrad Oförändrad 

Anderstorps Skytteklubb 8 000,00 8 000,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Broaryd       

Broaryds Goif 3 300,00 3 300,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Reftele (Rönneljung)       

Reftele Gymnastik- och idrottsförening       

- tillgång till klubblokal 5 600,00 5 600,00 Oförändrad Oförändrad 

- tillgång till tvättmaskiner mm 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Gislaved       

Gislaveds Skytteklubb 9 600,00 9 600,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Storband 4 200,00 4 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Sportdykarklubb 3 700,00 3 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Sportklubb       

- kanslilokal i Gislerinken 7 800,00 7 800,00 Oförändrad Oförändrad 

- användande av tvättmaskiner 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

- cafeteria med bredvidutrymmen 0,00 0,00 Oförändrad Oförändrad 

Furutopp 18 000,00 18 000,00 Oförändrad Oförändrad 
Furutopps hyra fördelas med en tredjedel till Sällskapet Länkarna, en 
tredjedel till Västbo Reumatikerförening och en tredjedel till övriga 
handikappföreningar.    
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Socialnämnd 
Fastställd 
taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 
2015 inkl 
moms 

Förslag 
taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 
2016 inkl moms 

       

ÄO, Omsorgen och psykiatri   
   

TAXA:      

Matpriser för pensionärer och anhöriga      

Lunch pensionär (exkl efterrätt och måltidsdryck) 41,07 46,00 KPI oktober KPI oktober 

Lunch anhörig (exkl efterrätt och måltidsdryck) 53,57 60,00 KPI oktober KPI oktober 

Läsk/lättöl 5,36 6 KPI oktober KPI oktober 

Efterrätt 3,57 4 KPI oktober KPI oktober 

       

fastställda avgifter för insatser beviljade enligt      

SoL (Socialtjänstlagen)      

Maxtaxa (högkostnadsskyddet) 1 780 1 780 1 772 1 772 

        

Avgift för hemtjänst/omvårdn i ordinärt boende       

Timtaxa (dock  maximalt 1776 kr/mån.) 202 202 201 201 

        

Avgift för omvårdnad och service i särskilt boende       

(vårdbostad) tas ut med maximalt 1776 kr per månad       

        

Avgift för trygghetslarm, per månad 212 212 211 211 

        

Helkost i särskilt boende (vårdbostad),       

månadsabonnemang 2 942 2 942 KPI oktober KPI oktober 

        

Matdistribution (portion) 46 46 KPI oktober KPI oktober 

Distributionsavgift matdistribution (portion) 5 5 KPI oktober KPI oktober 

        

Korttidsplats/växelvård, kost kostnad/dygn 98 98 KPI oktober KPI oktober 

Korttidsplats/växelvård, avgift för omvårdnad       

kostnad dygn 59 59 oförändrad  oförändrad  
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Kost vid dagverksamhet för personer med      

demenssjukdom, lunch 46 46 KPI oktober KPI oktober 

       

       

Fastställd kostnad för kost i samband med insatser      

enligt LSS      

       

Avgift för kost vid daglig verksamhet, lunch 46 46 KPI oktober KPI oktober 

       

       

Avgift Hemsjukvård       

Registrerad mottagare av hemsjukvård-Kr/månad 300 300 oförändrad oförändrad 

Hembesök leg personal 150 150 oförändrad oförändrad 

Utprovning av hjälpmedel  150 150 oförändrad oförändrad 

Barn- och ungdomar upp till 20 år 0  0 oförändrad oförändrad 

     

IFO      

TAXA:      

Egenavgift familjerådgivning, per besök 200  200 oförändrad oförändrad 
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Teknisk nämnd 
Förslag taxa 

2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

VA-verksamhet       

TAXA: Dnr: KS.2009.223, Antagen av KF 2010-09-30, § 102, Gäller fr o m 2011-
01-01, Ingen ändring för 2014 

      

 V=Vatten 

S=Spillvatten (leds till reningsverk) 

D=Dagvatten (nederbörd, leds till vattendrag) 

Df=Dagvatten fastighet (ansluten till dagvattentjänsten) 

Dg=Dagvatten gata (avvattning av, gator, torg och allmän platsmark) 

      

ANLÄGGNINGSAVGIFTER       

Bostadsfastighet ( ej flerfamiljbostad)       

A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och Df  20 800,00  26 000,00 oförändrad oförändrad 

       
B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, 
S och Df 32 500,00 40 625,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 10,00 12,50 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 6 400,00 8 000,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 59 700,00 74 625,00 oförändrad oförändrad 

        
Annan fastighet       
A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och Df 20 800,00 26 000,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, 
S och Df 32 500,00 40 625,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 16,00 20,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 53 300,00 66 625,00 oförändrad oförändrad 
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Bostadsfastighet V, S       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V, S 17 680,00 22 100,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 26 000,00 32 500,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 10,00 12,50 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 6 400,00 8 000,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 50 080,00 62 600,00 oförändrad oförändrad 
        

Annan fastighet V, S       

A: En avgift avseende framdragning av       

Varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V, S 17 680,00 22 100,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 26 000,00 32 500,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 16,00 20,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 43 680,00 54 600,00 oförändrad oförändrad 
  

      

Bostadsfastighet V       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V 9 750,00 12 187,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 4,00 5,00 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 2 560,00 3 200,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 26 870,00 33 587,50 oförändrad oförändrad 
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Annan fastighet V       

A: En avgift avseende framdragning av       

Varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för V 9 750,00 12 187,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 6,40 8,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 24 310,00 30 387,50 oförändrad oförändrad 
        
Bostadsfastighet S       
A: En avgift avseende framdragning av       
varje uppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för S 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för S 16 250,00 20 312,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 6,00 7,50 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 3 840,00 4 800,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 34 650,00 43 312,50 oförändrad oförändrad 
        
Annan fastighet S       
A: En avgift avseende framdragning av       
Varje uppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för S 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för S 16 250,00 20 312,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 9,60 12,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 30 810,00 38 512,50 oförändrad oförändrad 
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Bostadsfastighet Df       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för Df 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för Df 6 500,00 8 125,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 21 060,00 26 325,00 oförändrad oförändrad 
        
Annan fastighet Df       
A: En avgift avseende framdragning av       
varjeuppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för Df 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för Df 6 500,00 8 125,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 21 060,00 26 325,00 oförändrad oförändrad 
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BRUKNINGSAVGIFTER 

     

  

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet V+S 5 680,00 7 100,00 6 040,00 7 550,00 

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet V 2 350,00 2 937,50 2 490,00 3 112,50 

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet S 3 330,00 4 162,50 3 550,00 4 437,50 

          

Bostadsfastighet         

Fast avgift per år och mätare 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

Rörlig avgift per m³ V+S 18,30 22,875 19,40 24,25 

Rörlig avgift per m³ V 7,30 9,12 7,70 9,625 

Rörlig avgift per m³ S 11,00 13,75 11,70 14,625 

Avgift per år och m² tomtyta  0,16  0,20  0,17  0,21 
          

Annan fastighet         

Fast avgift per år och mätare 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

Rörlig avgift per m³ V+S 18,30 22,875 19,40 24,25 

Rörlig avgift per m³ V 7,30 9,12 7,70 9,625 

Rörlig avgift per m³ S 11,00 13,75 11,70 14,625 

Avgift per år och m² tomtyta 0,16 0,20  0,17  0,21 
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Avrundad 
avgift 2015 
utan moms 
(kr) 

Avrundad avgift 
2015 med 
moms (kr) 

Avrundad avgift 
2016  utan 
moms (kr) 

Avrundad avgift 
2016  med 
moms (kr) 

a) 

en fast avgift per år och mätare       

qn 2,5 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

qn 6 3 550,00 4 437,50 3 760,00 4 700,00 

qn 10 8 300,00 10 375,00 8 800,00 11 000,00 

dn 50-80 mm 17 800,00 22 250,00 18 900,00 23 625,00 

dn 100 mm 35 500,00 44 375,50 37 600,00 47 000,00 

dn 150 mm 59 500,00 74 375,00 63 000,00 78 750,00 

brandposthuvud kr/mån gäller även tillfällig mätare 240,00 300,00 250,00 312,50 

undermätare qn 2,5-6 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

undermätare qn 10-150 5 960,00 7 450,00 6 320,00 7 900,00 

b) 

en avgift per m3 levererat vatten 7,30 9,12 7,70 9,625 

en avgift per m3 mottaget spillvatten 11,00 13,95 11,70 14,625 

V + S 18,30 22,88 19,40 24,25 

c) 
en avgift per år och lägenhet i flerfamiljsfastighet* 240,00 300,00 250,00 312,50 

d) en avgift per år och m2 tomtyta 0,16 0,20 0,17 0,21 
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Allmän platsmark 

  

  

  
Förslag 2015 
utan moms 
(kr) 

Förslag 2015 
med moms 
(kr) 

Avrundad 
avgift 2016  
utan moms 
(kr) 

Avrundad 
avgift 2016  
med moms 
(kr) 

en avgift per m3 allmän platsmark för bortledning av dagvatten 0,08 0,10 oförändrad oförändrad 

   

  

Övriga avgifter 

  

  

  
Förslag 2015 
utan moms 
(kr) 

Förslag 2015 
med moms 
(kr) 

  

Nedtagning av vattenmätare 330,00 412,50 350,00 437,50 

Uppsättning av vattenmätare 330,00 412,50 350,00 437,50 

Avstängning av vattentillförsel 330,00 330,00 350,00 350,00 

Påsläpp av vattentillförsel 330,00 330,00 350,00 350,00 

Undersökning av vattenmätare 220,00 275,00 230,00 287,50 

Länsning av vattenmätarbrunn 330,00 412,50 350,00 437,50 

Förgävesbesök 330,00 412,50 350,00 437,50 

Nedtagning och uppsättning av sönderfrusen vattenmätare 
550 + kostnad 

för mätaren 

687,50 + 
kostnad för 

mätaren 

580 + kostnad 
för mätaren 

725 + kostnad 
för mätaren 
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Renhållningsverksamhet       

TAXA: Dnr: KS.2013.49, Antagen av KF 2013-04-25, § 56, Gäller fr o m 2013-
06-01, Se bifogat dokument (6 sidor), Ingen ändring för 2014 

Fastställd taxa 
2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

SLAMTÖMNING       

Ordinarie tömning       

Slamavskiljare 0-5 m³ 600,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 
Slamavskiljare 5-10 m³ 1 100,00 1 375,00 Oförändrad Oförändrad 
Sluten tank 0-5 m³ 600,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 
Fettavskiljare per ton 800,00 1000,00 Oförändrad Oförändrad 
Avgift för extra slang vid avloppsbrunn belägen mer än 20 meter från bilväg, per 
10 m 40,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

        
Extra tömning       
Slamavskiljare 0-5 m³ inom en vecka 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Slamavskiljare 0-5 m³ inom en dag 1 540,00 1 925,00 Oförändrad Oförändrad 
Sluten tank 0-5 m³ inom en vecka 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Sluten tank 0-5 m³ inom en dag 1 540,00 1 925,00 Oförändrad Oförändrad 

        
HUSHÅLLSAVFALL       
Tätort/landsbygd avgift per år       
140 l kärl en gång var 4 vecka 768,00 960,00 Oförändrad Oförändrad 
140 l kärl en gång var 14 dag 1 068,00 1 335,00 Oförändrad Oförändrad 
140 l kärl en gång varje vecka 1 876,00 2 345,00 Oförändrad Oförändrad 

        
190 l kärl en gång var 4 vecka 868,00 1 085,00 Oförändrad Oförändrad 
190 l kärl en gång var 14 dag 1 316,00 1 645,00 Oförändrad Oförändrad 
190 l kärl en gång varje vecka 2 400,00 3 000,00 Oförändrad Oförändrad 
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370 l kärl en gång var 4 vecka 1 184,00 1 480,00 Oförändrad Oförändrad 
370 l kärl en gång var 14 dag 1 920,00 2 400,00 Oförändrad Oförändrad 
370 l kärl en gång varje vecka 3 552,00 4 440,00 Oförändrad Oförändrad 

        
660 l kärl en gång var 14 dag 3 700,00 4 625,00 Oförändrad Oförändrad 
660 l kärl en gång varje vecka 7 200,00 9 000,00 Oförändrad Oförändrad 

        
Fritidshus       
140 l kärl 10 ggr/år 652,00 815,00 Oförändrad Oförändrad 
140 l kärl 5ggr/år 416,00 520,00 Oförändrad Oförändrad 

        
190 l kärl 10 ggr/år 716,00 895,00 Oförändrad Oförändrad 
190 l kärl 5 ggr/år 460,00 575,00 Oförändrad Oförändrad 

    
 

  
370 l kärl 10 ggr/år 960,00 1 200,00 Oförändrad Oförändrad 
370 l kärl 5 ggr/år 668,00 835,00 Oförändrad Oförändrad 
660 l kärl 10 ggr/år 1 584,00 1 980,00 Oförändrad Oförändrad 
HUSHÅLLSAVFALL I CONTAINER       
Fast del       
Per container vid veckotömning 22 438,00 28 047,50 17 200,00 21 500,00 

Per container vid 14 dagarstömning 13 666,00 17 082,50 11 350,00 14 187,50 

          
Rörlig del         
Per hämtat ton 790 987,50 800,00 1 000,00 

          
Latrin kostnad/tömning 204,00 255,00 300,00 375,00 
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INDUSTRIAVFALL       

Deponiavgift /ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Brännbart sorterat/ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Brännbart osorterat/ton 1 400,00 1 750,00 Stryks stryks 
Gips/ton 1 000,00 1 250,00 850,00 1062,50 

Glas (rutor m.m)/ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Trädgårdsavfall/ton 200,00 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Trä för flisning 250,00 312,50 Oförändrad Oförändrad 
Träavfall impregnerat 1 500,00 1 875,00 Oförändrad Oförändrad 
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Upplåtande av offentlig/allmän plats Fastställd taxa 
2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

TAXA: Antagen av KF 2011-10-27, § 137, Gäller fr o m 2012-01-01, Ingen 
ändring 2013 

      

TORGHANDEL & MARKNADSPLATSEN       

1. Saluplats grundavgift för varje torghandelstillfälle (max 3 m djup) 

120,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 
  

  
  

Avgift för varje påbörjad meter utöver 3 meter ( max 3 m djup ) 30,00 37,50 Oförändrad Oförändrad 
2. Vid återkommande bokningar sker debitering enligt följande: 

      
        
0-10 bokningar enligt punkt 1       
11-20 bokningar grundavgift samt för varje påbörjad meter 120,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 
 20,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 
21 bokningar och därutöver grundavgift  120,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 
samt för varje påbörjad meter utöver 3 meter 

10,00 12,50 Oförändrad Oförändrad 
Hyresavgift för Marknadsplatsen, Gislaved 3 dygn 

1 200,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 
3. För upplag material och schaktmassor, uppställning av manskapsbodar, 
container och byggnadsställning.                      Kr/m2/vecka 

2,00 2,50 Oförändrad Oförändrad 
Minsta avgift per tillfälle 500,00 625,00 Oförändrad Oförändrad 

 Övriga villkor se "Taxa för upplåtande av offentlig plats/allmän plats i Gislaveds 

kommun"       
Felparkeringsavgift, överträdelse/ej avgiftt TN §125 2014-09-24 300,00 300,00  Oförändrad Oförändrad 
Felparkeringsavgift, förbud att stanna/parkera m m 500,00 500,00 Oförändrad Oförändrad 
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Räddningsnämnd Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Fastställd taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 
2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

TAXA:         

Debitering 

För myndighetsutövning debiteras lägst en timma/tillfälle. Därefter räknas 

påbörjad halvtimme som fullgjort halvtimme. 

 
Moms 

Momsfrihet gäller för myndighetsutövning (1.1-1.3) och inom kommunal 

verksamhet. 

 
Avvikelser  

Räddningschefen, eller den han därtill delegerar, äger rätt att träffa avtal om 

rabatterade avgifter för större uppdrag åt företag, myndigheter, 

 organisationer och enskilda. 

Inom räddningstjänstsamarbetet, Räddsam-F, tillämpas priser överenskomna 

mellan medlemskommunerna 

 
Indexuppräkning 

Avgifterna för 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 justeras årligen from 1 

januari 2016 med KPI. 

Avgifterna uppräknas årligen med ökningen av KPI oktober året före med KPI 

oktober 2014 som bas. 
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  Myndighet     
  

  TAXA:     
  

1.1 Grundavgift       

 

Grundavgift för separat tillsyn enligt LSO eller LBE 2 200 kr 2 200 kr oförändrad oförändrad 

 

Grundavgift för samordnad tillsyn, LSO & LBE 2 800 kr 2 800 kr oförändrad oförändrad 

 

        

1.2 Rörlig avgift       

 

Ordinarie arbetstid (vardagar 07.30-16.30) 800 kr/h 800 kr/h oförändrad oförändrad 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal        

 
        

1.3 Handläggning av egensotningsärende 800 kr 800 kr oförändrad oförändrad 

 
        

 

Personal       

 
TAXA:       

2.1 Servicearbete (per timme)       

 

Efter förfrågan.       

 

Ordinarie arbetstid (07.30-16.30) 380 kr 380 kr oförändrad oförändrad 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal        

 

Bilkostnad tillkommer.       

 
        

2.2 Utbildning (per timme)       

 

Ordinarie arbetstid 510 kr 510 kr oförändrad oförändrad 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal  
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Kurser offereras, se nedan.       

 
        

 

Automatiska brandlarm      
  

 
TAXA:       

3.1 Onödigt larm       

 

Kostnad per larm som inte orsakats av brand eller annat nödläge. 
3 800 kr 3 800 kr oförändrad oförändrad 

 

        

3.2 Årsavgift       

 

Avgift per år och anläggning för arbeten enligt automatlarmsavtal. 
1 300 kr 1 300 kr oförändrad oförändrad 

 

        

 
        

 

Servicearbete       

 
TAXA:       

4.1 
Tungt fordon (totalvikt > 3,5 ton),  kr per timme 

500 kr/h 500 kr/h oförändrad oförändrad 

 

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.        

 

        

4.2 
Lätt fordon (totalvikt högst 3,5 ton),  kr per timme 

300 kr/h 300 kr/h oförändrad oförändrad 

 

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.        

 
        

4.3 Vattentransport, per lass         

 

Ordinarie arbetstid 820 kr/lass 820 kr/lass oförändrad oförändrad 

 

Övrig tid 1 230 kr/lass 1 230 kr/lass oförändrad oförändrad 
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4.4 Luftfyllning, per fyllning       

 

Enkelflaska 70 kr 70 kr oförändrad oförändrad 

 

Dubbelflaska 100 kr 100 kr oförändrad oförändrad 

 

        

4.5 
Restvärdesräddning  debiteras enligt avtal med Försäkringsbolagens 

Restvärderäddning (RVR)       

 
        

 

Materiel       

 
TAXA:       

 

Uthyrning i regel utan personal.       

 

Uppkomna skador på materielen debiteras motsvarande 

reparationskostnad.        

 

        

5.1 Brandslang  100 kr/dygn 100 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

Per längd (25 m). Normalt högst 1 vecka.       

 

Minsta debitering 1 dygn.       

5.2 
Handbrandsläckare pulver ABC 6 kg    

30 kr/dygn 30 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)       

5.3 
Handbrandsläckare CO2 

30 kr/dygn 30 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)       
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Utbildning     
  

 
TAXA: 

 
    

 
        

 

Specialofferter bygger på aktuell kostnad för personal, 
förbrukningsmateriel, mm. Ingångna avtal gäller. Faktisk kostnad för kost 
debiteras. Inkluderar certifikat, reskostnad, utbildningsmtrl, fika.     

  

 
        

6.1 HLR-utbildning (kr/utb) Hjärt- och lungräddning 4 500   4 500  5 000 5 000 

 
HLR-LABC 6 000  6 000  6 500 6 500 

 
Barn HLR (ny taxa)     6 500 6 500 

 
        

6.2 Brandkunskap (kr/utb) Brandkunskap för alla 6 000  6 000  6 500 6 500 

 

LABC-utbildning (kr/utb) Akut första omhändertagande 
4 500 4 500 5 000 5 000 

 DHLR-utbildning (kr/utb) 6 000 6 000 6 500 6 500 

 DHLR repetitionsutbildning 4 500 4 500 2 000 2 000 

 
        

6.3 Heta arbeten-utbildning (kr/utb)       

 
Följer Brandskyddsföreningens rekomenderade priser       

      

6.4 Skolutbildning( kr/klass)     

 Förskoleklass 55 kr/elev 55 kr/elev 1 500 1 500 

 Årskurs 2 55 kr/elev 55 kr/elev 2 000 2 000 

 Årskurs 5 67 kr/elev 67 kr/elev 2 000 2 000 

 Årskurs 8 130 kr/elev 130 kr/elev 2 500 2 500 

      

6.5 Övningsfält     

 Uthyrning enligt offert. Räddningstjänstens personal debiteras enligt 2.1     

      

 Utrymmesövning     
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Ny taxekonstruktion för sotning och brandskyddskontroll, KF §128- 2014  

Regelbunden rengöring (sotning) i småhus och  Antal minuter 

Grundavgift inställelsetid, alla objekt 20 

Arbetstid för rengöring av 1:a anläggning i varje byggnad 28 

Arbetstid för varje tillkommande anläggning utöver första anläggning 15 

Regelbunden rengöring (sotning) i övriga objekt, avser även imkanaler och 
pannor >60 kW 

Antal minuter 

Grundavgift inställelsetid, alla objekt 20 

Arbetstid för rengöring, oavsett antal objekt Faktisk tid 

Brandskyddskontroll i småhus och lägenheter 

Grundavgift inställelsetid i småhus och lägenheter 27 

Kontroll av 1:a anläggning med tillhörande rökkanal 45 

Kontroll av varje tillkommande anläggning utöver 1:a ansluten till samma skorsten.  20 

Kontroll av lättbesiktigad anläggning, oavsett antal 20 

Brandskyddskontroll i övriga objekt Antal minuter 

Grundavgift inställelsetid, alla objekt 27 

Arbetstid för kontroll, oavsett antal objekt Faktisk tid 
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Kommunstyrelsen 
Förslag taxa 2015 

exkl moms 
Förslag taxa 2015 inkl 

moms 
Förslag taxa 2016 

exkl moms 
Förslag taxa 2016 

inkl moms 

        

 Exploateringsverksamhet     
  

TAXA: Taxa för upplåtelse av allmänplatsmark KF§137 2011-10-27     

  

Taxa för upplåtande av offentlig allmän plats, 2kr/kvm 
2 kr/kvm 

Minst 500 
kr/tillfälle 

Oförändrat Oförändrat 

  
  

  

TAXA: Taxa för externa tjänster KF§137 2008-11-20 §154     

  

Taxa för värdeintyg 

Tomter sålda av 

Gislaveds 

kommun borde 

vara undantagna 

för att få en 

likställighet 

mellan köpare 

500 kr vid 
externa 
försäljningar Oförändrat Oförändrat 

        

Redovisning av småhustomter till byggföretag. Grundbelopp   Oförändrat Oförändrat 

Tillägg per ort   Oförändrat Oförändrat 

        

TAXA: Taxor för tomtförsäljning industrimark KF§154 2008-11-20     

  

Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar 54 kr/kvm 54kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Övriga orter 40 kr/kvm 40 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 
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I centrala lägen och/eller vid större allmän väg tillämpas prissättning grundat 
på förhandling i varje enskilt fall respektive lägestillägg om 20 %. I det fall 
marken är grovplanerad tillkommer avgift för detta 

  

  

Kostnad för fastighetsbildning tillkommer   
  

TAXA: Taxor för tomtförsäljning småhus KF§154 2008-11-20   
  

Gislaved, Anderstorp, Smålandsstenar 96 kr/kvm 96 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Övriga orter 69 kr/kvm 69 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Avstyckningskostnad vid tomtförsäljning 12 000 kr 12 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 

        

TAXA: Taxor för tomtförsäljning för flerbostadshus KF§154 2008-11-20     
  

Prissättning grundat på förhandling i varje enskilt fall. 

Prissättning 
grundat på 
förhandling i 
varje enskilt fall. 

Prissättning 
grundat på 
förhandling i 
varje enskilt fall Oförändrat Oförändrat 

Kostnad för fastighetsbildning tillkommer 

Kostnad för 
fastighetsbildning 
tillkommer 

Kostnad för 
fastighetsbildning 
tillkommer Oförändrat Oförändrat 

 
      

TAXA: Jaktarrende KF§106 2000-11-23       

Jaktupplåtelse på områden 0-99 (ha) 58,75 58,75 Oförändrat Oförändrat 

Jaktupplåtelse på områden 100- (ha) 65 kr 65 kr Oförändrat Oförändrat 

vid begränsning i jakträtten så reduceras avgiften enligt följande       

A. Detaljplanelagda områden 0 kr 0 kr Oförändrat Oförändrat 

B Områden utanför detaljplan   Oförändrat Oförändrat 

B1 Områden där mycket aktivitet pågår, ex elljusspår 0 kr 0 kr Oförändrat Oförändrat 

B2 Områden som kräver särskilt hänsynstagande ex badplatser, vattentäkt 50 kr 50 kr Oförändrat Oförändrat 

B2 Områden som kräver särskilt hänsynstagande ex badplatser, vattentäkt 59 kr 59 kr Oförändrat Oförändrat 

B3 Områden utan specifik inskräning 59 kr 59 kr Oförändrat Oförändrat 
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 Jordbruksarrenden KF 78-04-04       

Åkermark 375 kr 375 kr Oförändrat Oförändrat 

Betesmark 100 kr 100 kr Oförändrat Oförändrat 

 Kontorsservice/Vaktmästeriet     

  

TAXA:Kopieringstaxa KF§ 173 2012-11-22 
  

  

Avgift för kopior av allmänna handlingar och referensmaterial 

Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 

50 kr. Över 10 

sidor, 2 kr/sida. 

Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 

50 kr. Över 10 

sidor, 2 kr/sida. 
Oförändrat Oförändrat 

Kopiering av eget medtaget material och material som går att låna hem 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 

Datautskrifter från kommunens webbplatser och databaser 

Sida 1-9, ingen 
avgift. Sida 10, 50 
kr. Över 10 sidor, 
2 kr/sida. 

Sida 1-9, ingen 
avgift. Sida 10, 50 
kr. Över 10 sidor, 
2 kr/sida. Oförändrat Oförändrat 

Datautskrifter från andra webbplatser 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 

Kopiering/utskrifter i färg, A4 

4 kr per sida från 
och med första 
sidan. 

4 kr per sida från 
och med första 
sidan. Oförändrat Oförändrat 

Kopiering/utskrifter i färg i annat format än A4 

4 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

4 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 



34 

 

 

Bygg- och miljönämnd 
Förslag taxa 2015 exkl 

moms 

Förslag taxa 2015 inkl 

moms 

Förslag taxa 2016 exkl 

moms 

Förslag taxa 2016 inkl 

moms 

        

program eller liknande       

TAXA:       

Timtaxa för offentlig kontroll av livsmedel  850,00 850,00 oförändrad oförändrad 

Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område 850,00 850,00 oförändrad  oförändrad 

Timavgiften till 850 kr/timme enligt tabell 2 i plan- och 

bygglovtaxa med mät- och karttaxa 850,00 850,00 oförändrad  oförändrad 

Se särskilda bilagor       
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Alkoholtillstånd m.m. 
Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 inkl 
moms 

TAXA: Tillsyn och prövning enl alkohollagen     

Nyansökningar     

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 8 455 kr 8 455 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap 7 548 kr 7 548 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd för catering slutna 
sällskap 7 565 kr 7 565 kr oförändrad  oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd tillverkningsställe 
(provsmakning) 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd gemensamt 
serveringsutrymme 2 225 kr 2 225 kr oförändrad oförändrad 

Utökade tillstånd       

Stadigvarande serveringstillstånd finns. Gäller ex 
uteservering, fler dryckesslag, serveringstider mm 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

Tillfälliga serveringstillstånd       

Till allmänheten, 1 dag 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

För provsmakning vid arrangemang, 1 dag 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Gemensamt serveringsutrymme 1 335 kr 1 335 kr oförändrad oförändrad 

Utökad serveringstid (per dag) 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Utökad serveringsyta (per dag) 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Till slutna sällskap, 1 dag 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan (max 9 
tillfällen per år) 222 kr 222 kr oförändrad oförändrad 
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Tillsynsavgifter 
Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 inkl 
moms 

Stadigvarande tillstånd slutna sällskap, catering mm 
(per år) 1 780 kr 1 780 kr 

oförändrad oförändrad 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, 1 dag 1 335 kr 1 335 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Detaljhandel eller servering av folköl (per år) 1 201 kr 1 201 kr oförändrad  

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten       

Spritdrycker, inköpta liter (föregående års inköp)      oförändrad 

0-50 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

51-200 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

201-500 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 5 785 kr 5 785 kr oförändrad oförändrad 

2001-3000 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

3001-4000 9 790 kr 9 790 kr oförändrad oförändrad 

4001- 11 570 kr 11 570 kr oförändrad oförändrad 

        

Vin, inköpta liter (föregående års inköp)       

0-100 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

101-500 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 3 560 kr 3 560 kr oförändrad oförändrad 

2001-4000 4 450 kr 4 450 kr oförändrad oförändrad 

4001-7000 5 340 kr 5 340 kr oförändrad oförändrad 

7001-10000 6 675 kr 6 675 kr oförändrad oförändrad 

10000- 8 010 kr 8 010 kr oförändrad oförändrad 
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Andra jästa drycker, inköpta liter (föregående års 
inköp) 

Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 2015  inkl 
moms 

Förslag taxa 2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 inkl 
moms 

0-100 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

101-500 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 3 560 kr 3 560 kr oförändrad oförändrad 

2001-4000 4 450 kr 4 450 kr oförändrad oförändrad 

4001-7000 5 340 kr 5 340 kr oförändrad oförändrad 

7001-10000 6 675 kr 6 675 kr oförändrad oförändrad 

10000- 8 010 kr 8 010 kr oförändrad oförändrad 

 

Starköl, inköpta liter (föregående års inköp)       

0-500 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

2001-5000 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

5001-10000 5 785 kr 5 785 kr oförändrad oförändrad 

10001-20000 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

20001-30000 9 790 kr 9 790 kr oförändrad oförändrad 

30001- 11 570 kr 11 570 kr oförändrad oförändrad 

        

De olika dryckesslagen läggs ihop       

Max tillsynsavgift är 25 000 kr/år       

        

Avgifterna för ansökan och tillsyn grundar sig på 
prisbasbeloppet     
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Barn- och utbildningsnämnd 
Förslag taxa 2015 

exkl moms 

Förslag taxa 2015 

inkl moms 
Förslag taxa 2016 

exkl moms 

Förslag taxa 2016 

inkl moms 

        

Musikskolan       

TAXA:       

Gruppundervisning eller enskilt 15-20 min/termin  700 oförändrad oförändrad 

Enskilt 30-40 min/per termin  900 oförändrad oförändrad 

Suzukiundervisning   1 000 oförändrad oförändrad 

Vuxen  1 100 oförändrad oförändrad 

Instrumenthyra/termin  200 oförändrad oförändrad 

Kör/orkester  gratis oförändrad oförändrad 



39 

 

 

Förskola/fritidshem Procent Belopp Procent Belopp 

TAXA: Maxtaxa     

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 3 -2 

-1 % dock högst kr     

Barn 1 3 1 287 3 1 313 

Barn 2 2 858 2 875 

Barn 3 1 429 1 438 

Barn 4 0 0 0 0 

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 2,1 -

1,4 – 0,7 % dock högst kr     

Barn 1 2,1 901 2,1 919 

Barn 2 1,4 600 1,4 613 

Barn 3 0,7 300 0,7 306 

Barn 4 0 0 0 0 

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 2 -1 

– 1 % dock högst kr     

Barn 1 2 858 2 875 

Barn 2 1 429 1 438 

Barn 3 1 429 1 438 

Barn 4 0 0 0 0 

Det yngsta barnet räknas som barn nummer ett, det näst yngsta barnet som barn nummer två, o s v. Från och med fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

Exempel: En familj har en tvååring och en fyraåring i förskola samt ett barn i fritidshem. Deras avgift blir 3%+1,4%+1% av inkomsten, dock högst 1 

260+588+420=2 268 kr/månad
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §372 Dnr: KS.2015.240

Taxesammanställning 2016

Ärendebeskrivning
Varje år ska kommunens taxesammanställning för nästkommande år fastställas.
Kommunstyrelsekontorets ekonomienhet har sammanställt Gislaveds
kommuns taxor 2016, daterade den 30 oktober 2015.

Vid dagens sammanträde har en justering av fritidsnämndens taxor gjorts,
vilket innebär att taxesammanställningen dateras om med dagens datum.

Beslutsunderlag
Taxesammanställning 2016, daterad den 30 oktober 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa taxesammanställning 2016, daterad den 4 november 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



 

 

Taxesammanställning 

Gislaveds kommun 2016 

 

 

 

 

 

 

 
Taxor som gäller 2016 samt de förändringar som är gjorda sedan 2015. 

2015-11-04 

 

Taxor och avgifter som faktureras ska betalas via kommunens plus-eller bankgiro 

Plusgiro 10 52 20-8 

Bankgiro 426-7225 
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Kort sammanfattning per nämnd: 

 

Kulturnämnden  sänkning av taxor  sid 3 

 

Fritidsnämnden Förändring av taxa för hälsolyft, vissa avgifter 

försvinner, ny taxa – bastubad, momsjustering samt 

lägerlogi   sid 4 

 

Socialnämnden  Sänkning av vissa avgifter, KPI uppräkning  

   sid 12 

 

 

Tekniska nämnden Förändrad taxa för brukningsavgifter VA 

   Sänkning vissa taxor renhållning sid 14 

 

Räddningsnämnden Höjning/justering av utbildningstaxor 

   sid 25 

 

Kommunstyrelsen  Avstyckningskostnad vid tomtförsäljning, annars 

oförändrade   sid 31 

 

Bygg- och miljönämnden Inga taxeändringar, Alkoholtillstånden flyttas från 

socialnämnden  sid 34 

 

Barn- och utbildningsnämnden Förändringar utifrån ändringar av maxtaxan

      sid 38 
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Kulturnämnd 
Förslag taxa 
2015 exkl 
moms 

Fastställd taxa 
2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 inkl 
moms 

per termin       

Teatergrupper      

TAXA:      

Dramalek  440,00  330,00 

Teater steg I  440,00  330,00 

Teater steg II  440,00  330,00 

Teater steg III  440,00  330,00 

Improvisation 13   440,00  330,00 

       

Dansgrupper      

TAXA:      

12 x 45 min  440,00  330,00 

12 x 60 min  440,00  330,00 

12 x 75 min  590,00  490,00 

  
 

    

Syskonrabatt 

 
    

1:a barnet betalar fullt pris  

 
    

2:a barnet får 100 kr i rabatt.  

 
    

3:e barnet och fler får 200 kr i rabatt per barn     

     

     

Mängdrabatt för deltagande i mer än en dansgrupp     

Vid deltagande i två grupper utgår 100 kr i rabatt på den sammanlagda 
avgiften.   

  

     

Vid deltagande i tre grupper eller fler utgår 250 kr rabatt på den 
sammanlagda avgiften.   
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Fritidsnämnd 
Förslag taxa 
2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 
2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 
2016 inkl 
moms 

        

Simhallar och tempererade utomhusbad     

  

TAXA:       

Kontantbad, vuxen 40,00 40,00 Oförändrad Oförändrad 

Kontantbad, ungdom under 20 år 20,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Kontantbad, barn under 9 år 0,00 0,00 Oförändrad Oförändrad 

Kontantbad, familj 1 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Rabattkort, vuxen (10 bad) 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Rabattkort, ungdom under 20 år (10 bad) 150,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Årskort, vuxen 1 200,00 1 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, ungdom under 20 år 500,00 500,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, familj 1 1 800,00 1 800,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Kursavgift, vuxen (per kurs) 700,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, barn (per kurs) (från 5 år – momsfritt) 350,00 350,00 280,00/350,00 350,00 

Kursavgift, babysim 2 (per kurs) 500,00 500,00 400,00 500,00 

Kursavgift, babysim "drop in" 2 (per tillfälle) 60,00 60,00 48,00 60,00 

 Bastubad     20,00 25,00 

Psolarie (per tillfälle) 16,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 
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Uthyrning, handduk/badlakan 20,00 20,00 Stryks Stryks 

Uthyrning, badbyxor/baddräkt 20,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Uthyrning, flytväst (första dygnet) 16,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

 Uthyrning flytväst, dygn 2-3 8,00  10,00  Oförändrad Oförändrad 

     

Lokal bidragsberättigad förening       

Stor bassäng, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Stor bassäng, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Liten bassäng, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Liten bassäng, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga 
3
       

25-metersbana (per timme) 125,00 125,00 Oförändrad Oförändrad 

50-metersbana (per timme) 160,00 160,00 Oförändrad Oförändrad 

Anderstorps simhall (per timme) 680,00 680,00 Stryks Stryks 

Gislebadet 850,00 850,00 Oförändrad Oförändrad 

Smålandsstenars simhall 450,00 450,00 Stryks Stryks 

        

Vid publikarrangemang debiteras 30% av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 
om inte annat avtalats.     

  

        

1
Familj definieras som "ett hushåll bestående av ett föräldrapar och deras 

barn".     

  

2
 Inklusive en vuxen       

3
 privatpersoner och företag hyr utanför ordinarie öppethållande, inkl 1 

badmästare, för extra badmästare debiteras 400 kr/tim     
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Hälsolyftet (inkl bad)       

TAXA:       

Årskort, vuxen 2 000,00 2 000,00 2 200,00 2 200,00 

Årskort ungdom 16-19 år 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

65+ 4 800,00  800,00  900,00 900,00 

      

Halvårskort, vuxen 1 200,00 1 200,00 1 400,00 1 400,00 

Halvårskort, ungdom 16-19 år 900,00 900,00 Oförändrad Oförändrad 

65+ 4 480,00 480,00 550,00 550,00 

      

Sommarkort, studerande 5 200,00 200,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Vid förnyelse av årskort lämnas 100 kr i rabatt. Gammalt kort måste uppvisas.     Stryks Stryks 

     

 
      

        

        
4
 gäller mån-fre 07.00-14.00, bad ingår ej       

5
 gäller vid uppvisande av giltigt Mecenatkort     
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Idrottshallar/planer       

TAXA:       

Lokal bidragsberättigad förening       

Stor hall, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Stor hall, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum, (per timme) 30,00 30,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum, mån-tors (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum, fre-sön (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga       

Stor hall (per timme) 200,00 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum (per timme) 110,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum, delat nyttjande (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum 55,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum 110,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 
om inte annat avtalas.     

  

        

Lägerlogi Gisle sportcenter/ person och påbörjat dygn 50 50 Oförändrad Oförändrad 
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Ishallen       

TAXA:       

Lokal bidragsberättigad förening       

Hel hall, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga       

Hel hall, utomstående förening (per timme) 750,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, lokalt korplag 6 (per timme) 375,00 375,00 Oförändrad Oförändrad 

       

Vid publikarrangemang debiteras 30% avbruttointäkterna, dock minst 750 kr 
om inte annat avtalats.      

       

Föreningstaxa gäller under öppettid. Övrig tid debiteras med personalkostnad 
och eventuell städkostnad.      

Utomhusanläggningar      

TAXA:      

Lokalbidragsberättigad förening      

Gräsplan, mån-tors (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Gräsplan, fre-sön (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 7 250,00 250,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 7 400,00 400,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övriga       

Gräsplan 220,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 7 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 7 600,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 
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Maskin- och redskapsuthyrning (per dygn)       

Torvskärare 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridare 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Dressnät 44,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

Markluftare 1 88,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

Markluftare 2 132,00 165,00 Oförändrad Oförändrad 

Resultatklocka 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Högtalare 44,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Maskinuthyrning inkl personal     

Gödsling (per plan) 280,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

"Geniet" (per plan) 1 600,00 2 000,00 Oförändrad Oförändrad 

Luftning (per plan) 560,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning (per plan) 560,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning + lastare (per plan) 1 120,00 1 400,00 Oförändrad Oförändrad 

Gräsklippare (per timme) 296,00 370,00 Oförändrad Oförändrad 

Traktor (per timme) 280,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Övriga arbeten (per man och timme) 232,00 290,00 Oförändrad Oförändrad 

        
6
 lag anslutet till seriespel för mjukhockey       

7
 gäller perioden 1 nov-30 april, övrig tid se gräsplan       
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GGVV-taxa       

TAXA:       

Simhall, 25-metersbana (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Simhall, 50-metersbana (per timme) 130,00 130,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Sporthall, stor hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Sporthall, halv/liten hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Ishall, hel hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

      

Konstgräsplan, 7-manna (per timme) 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna (per timme) 600,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Övrig taxepolitik       

TAXA:       

Vid speciella tillfällen och under kortare tidsperioder medges fritidsnämnden 
besluta om speciella hyresvillkor. Speciella tillfällen kan t ex vara en riktad 
marknadsföringskampanj under lågsäsong för att höja intresset för en speciell 
verksamhet eller ett större föreningsläger där paketpris på mat, logi och 
träningskostnader efterfrågas.     
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Föreningslokaler som hyrs på årsbasis     

  

TAXA:       

Anderstorp       

Gymnastikföreningen Gnistan 18 500,00 18 500,00 Oförändrad Oförändrad 

Anderstorps Skytteklubb 8 000,00 8 000,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Broaryd       

Broaryds Goif 3 300,00 3 300,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Reftele (Rönneljung)       

Reftele Gymnastik- och idrottsförening       

- tillgång till klubblokal 5 600,00 5 600,00 Oförändrad Oförändrad 

- tillgång till tvättmaskiner mm 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Gislaved       

Gislaveds Skytteklubb 9 600,00 9 600,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Storband 4 200,00 4 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Sportdykarklubb 3 700,00 3 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Sportklubb       

- kanslilokal i Gislerinken 7 800,00 7 800,00 Oförändrad Oförändrad 

- användande av tvättmaskiner 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

- cafeteria med bredvidutrymmen 0,00 0,00 Oförändrad Oförändrad 

Furutopp 18 000,00 18 000,00 Oförändrad Oförändrad 
Furutopps hyra fördelas med en tredjedel till Sällskapet Länkarna, en 
tredjedel till Västbo Reumatikerförening och en tredjedel till övriga 
handikappföreningar.    
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Socialnämnd 
Fastställd 
taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 
2015 inkl 
moms 

Förslag 
taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 
2016 inkl moms 

       

ÄO, Omsorgen och psykiatri   
   

TAXA:      

Matpriser för pensionärer och anhöriga      

Lunch pensionär (exkl efterrätt och måltidsdryck) 41,07 46,00 KPI oktober KPI oktober 

Lunch anhörig (exkl efterrätt och måltidsdryck) 53,57 60,00 KPI oktober KPI oktober 

Läsk/lättöl 5,36 6 KPI oktober KPI oktober 

Efterrätt 3,57 4 KPI oktober KPI oktober 

       

fastställda avgifter för insatser beviljade enligt      

SoL (Socialtjänstlagen)      

Maxtaxa (högkostnadsskyddet) 1 780 1 780 1 772 1 772 

        

Avgift för hemtjänst/omvårdn i ordinärt boende       

Timtaxa (dock  maximalt 1776 kr/mån.) 202 202 201 201 

        

Avgift för omvårdnad och service i särskilt boende       

(vårdbostad) tas ut med maximalt 1776 kr per månad       

        

Avgift för trygghetslarm, per månad 212 212 211 211 

        

Helkost i särskilt boende (vårdbostad),       

månadsabonnemang 2 942 2 942 KPI oktober KPI oktober 

        

Matdistribution (portion) 46 46 KPI oktober KPI oktober 

Distributionsavgift matdistribution (portion) 5 5 KPI oktober KPI oktober 

        

Korttidsplats/växelvård, kost kostnad/dygn 98 98 KPI oktober KPI oktober 

Korttidsplats/växelvård, avgift för omvårdnad       

kostnad dygn 59 59 oförändrad  oförändrad  
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Kost vid dagverksamhet för personer med      

demenssjukdom, lunch 46 46 KPI oktober KPI oktober 

       

       

Fastställd kostnad för kost i samband med insatser      

enligt LSS      

       

Avgift för kost vid daglig verksamhet, lunch 46 46 KPI oktober KPI oktober 

       

       

Avgift Hemsjukvård       

Registrerad mottagare av hemsjukvård-Kr/månad 300 300 oförändrad oförändrad 

Hembesök leg personal 150 150 oförändrad oförändrad 

Utprovning av hjälpmedel  150 150 oförändrad oförändrad 

Barn- och ungdomar upp till 20 år 0  0 oförändrad oförändrad 

     

IFO      

TAXA:      

Egenavgift familjerådgivning, per besök 200  200 oförändrad oförändrad 
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Teknisk nämnd 
Förslag taxa 

2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

VA-verksamhet       

TAXA: Dnr: KS.2009.223, Antagen av KF 2010-09-30, § 102, Gäller fr o m 2011-
01-01, Ingen ändring för 2014 

      

 V=Vatten 

S=Spillvatten (leds till reningsverk) 

D=Dagvatten (nederbörd, leds till vattendrag) 

Df=Dagvatten fastighet (ansluten till dagvattentjänsten) 

Dg=Dagvatten gata (avvattning av, gator, torg och allmän platsmark) 

      

ANLÄGGNINGSAVGIFTER       

Bostadsfastighet ( ej flerfamiljbostad)       

A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och Df  20 800,00  26 000,00 oförändrad oförändrad 

       
B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, 
S och Df 32 500,00 40 625,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 10,00 12,50 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 6 400,00 8 000,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 59 700,00 74 625,00 oförändrad oförändrad 

        
Annan fastighet       
A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och Df 20 800,00 26 000,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, 
S och Df 32 500,00 40 625,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 16,00 20,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 53 300,00 66 625,00 oförändrad oförändrad 
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Bostadsfastighet V, S       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V, S 17 680,00 22 100,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 26 000,00 32 500,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 10,00 12,50 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 6 400,00 8 000,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 50 080,00 62 600,00 oförändrad oförändrad 
        

Annan fastighet V, S       

A: En avgift avseende framdragning av       

Varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V, S 17 680,00 22 100,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 26 000,00 32 500,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 16,00 20,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 43 680,00 54 600,00 oförändrad oförändrad 
  

      

Bostadsfastighet V       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V 9 750,00 12 187,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 4,00 5,00 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 2 560,00 3 200,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 26 870,00 33 587,50 oförändrad oförändrad 
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Annan fastighet V       

A: En avgift avseende framdragning av       

Varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för V 9 750,00 12 187,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 6,40 8,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 24 310,00 30 387,50 oförändrad oförändrad 
        
Bostadsfastighet S       
A: En avgift avseende framdragning av       
varje uppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för S 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för S 16 250,00 20 312,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 6,00 7,50 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 3 840,00 4 800,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 34 650,00 43 312,50 oförändrad oförändrad 
        
Annan fastighet S       
A: En avgift avseende framdragning av       
Varje uppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för S 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för S 16 250,00 20 312,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 9,60 12,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 30 810,00 38 512,50 oförändrad oförändrad 
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Bostadsfastighet Df       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för Df 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för Df 6 500,00 8 125,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 21 060,00 26 325,00 oförändrad oförändrad 
        
Annan fastighet Df       
A: En avgift avseende framdragning av       
varjeuppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för Df 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för Df 6 500,00 8 125,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 21 060,00 26 325,00 oförändrad oförändrad 
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BRUKNINGSAVGIFTER 

     

  

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet V+S 5 680,00 7 100,00 6 040,00 7 550,00 

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet V 2 350,00 2 937,50 2 490,00 3 112,50 

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet S 3 330,00 4 162,50 3 550,00 4 437,50 

          

Bostadsfastighet         

Fast avgift per år och mätare 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

Rörlig avgift per m³ V+S 18,30 22,875 19,40 24,25 

Rörlig avgift per m³ V 7,30 9,12 7,70 9,625 

Rörlig avgift per m³ S 11,00 13,75 11,70 14,625 

Avgift per år och m² tomtyta  0,16  0,20  0,17  0,21 
          

Annan fastighet         

Fast avgift per år och mätare 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

Rörlig avgift per m³ V+S 18,30 22,875 19,40 24,25 

Rörlig avgift per m³ V 7,30 9,12 7,70 9,625 

Rörlig avgift per m³ S 11,00 13,75 11,70 14,625 

Avgift per år och m² tomtyta 0,16 0,20  0,17  0,21 
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Avrundad 
avgift 2015 
utan moms 
(kr) 

Avrundad avgift 
2015 med 
moms (kr) 

Avrundad avgift 
2016  utan 
moms (kr) 

Avrundad avgift 
2016  med 
moms (kr) 

a) 

en fast avgift per år och mätare       

qn 2,5 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

qn 6 3 550,00 4 437,50 3 760,00 4 700,00 

qn 10 8 300,00 10 375,00 8 800,00 11 000,00 

dn 50-80 mm 17 800,00 22 250,00 18 900,00 23 625,00 

dn 100 mm 35 500,00 44 375,50 37 600,00 47 000,00 

dn 150 mm 59 500,00 74 375,00 63 000,00 78 750,00 

brandposthuvud kr/mån gäller även tillfällig mätare 240,00 300,00 250,00 312,50 

undermätare qn 2,5-6 1 660,00 2 075,00 1 760,00 2 200,00 

undermätare qn 10-150 5 960,00 7 450,00 6 320,00 7 900,00 

b) 

en avgift per m3 levererat vatten 7,30 9,12 7,70 9,625 

en avgift per m3 mottaget spillvatten 11,00 13,95 11,70 14,625 

V + S 18,30 22,88 19,40 24,25 

c) 
en avgift per år och lägenhet i flerfamiljsfastighet* 240,00 300,00 250,00 312,50 

d) en avgift per år och m2 tomtyta 0,16 0,20 0,17 0,21 
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Allmän platsmark 

  

  

  
Förslag 2015 
utan moms 
(kr) 

Förslag 2015 
med moms 
(kr) 

Avrundad 
avgift 2016  
utan moms 
(kr) 

Avrundad 
avgift 2016  
med moms 
(kr) 

en avgift per m3 allmän platsmark för bortledning av dagvatten 0,08 0,10 oförändrad oförändrad 

   

  

Övriga avgifter 

  

  

  
Förslag 2015 
utan moms 
(kr) 

Förslag 2015 
med moms 
(kr) 

  

Nedtagning av vattenmätare 330,00 412,50 350,00 437,50 

Uppsättning av vattenmätare 330,00 412,50 350,00 437,50 

Avstängning av vattentillförsel 330,00 330,00 350,00 350,00 

Påsläpp av vattentillförsel 330,00 330,00 350,00 350,00 

Undersökning av vattenmätare 220,00 275,00 230,00 287,50 

Länsning av vattenmätarbrunn 330,00 412,50 350,00 437,50 

Förgävesbesök 330,00 412,50 350,00 437,50 

Nedtagning och uppsättning av sönderfrusen vattenmätare 
550 + kostnad 

för mätaren 

687,50 + 
kostnad för 

mätaren 

580 + kostnad 
för mätaren 

725 + kostnad 
för mätaren 
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Renhållningsverksamhet       

TAXA: Dnr: KS.2013.49, Antagen av KF 2013-04-25, § 56, Gäller fr o m 2013-
06-01, Se bifogat dokument (6 sidor), Ingen ändring för 2014 

Fastställd taxa 
2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

SLAMTÖMNING       

Ordinarie tömning       

Slamavskiljare 0-5 m³ 600,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 
Slamavskiljare 5-10 m³ 1 100,00 1 375,00 Oförändrad Oförändrad 
Sluten tank 0-5 m³ 600,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 
Fettavskiljare per ton 800,00 1000,00 Oförändrad Oförändrad 
Avgift för extra slang vid avloppsbrunn belägen mer än 20 meter från bilväg, per 
10 m 40,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

        
Extra tömning       
Slamavskiljare 0-5 m³ inom en vecka 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Slamavskiljare 0-5 m³ inom en dag 1 540,00 1 925,00 Oförändrad Oförändrad 
Sluten tank 0-5 m³ inom en vecka 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Sluten tank 0-5 m³ inom en dag 1 540,00 1 925,00 Oförändrad Oförändrad 

        
HUSHÅLLSAVFALL       
Tätort/landsbygd avgift per år       
140 l kärl en gång var 4 vecka 768,00 960,00 Oförändrad Oförändrad 
140 l kärl en gång var 14 dag 1 068,00 1 335,00 Oförändrad Oförändrad 
140 l kärl en gång varje vecka 1 876,00 2 345,00 Oförändrad Oförändrad 

        
190 l kärl en gång var 4 vecka 868,00 1 085,00 Oförändrad Oförändrad 
190 l kärl en gång var 14 dag 1 316,00 1 645,00 Oförändrad Oförändrad 
190 l kärl en gång varje vecka 2 400,00 3 000,00 Oförändrad Oförändrad 
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370 l kärl en gång var 4 vecka 1 184,00 1 480,00 Oförändrad Oförändrad 
370 l kärl en gång var 14 dag 1 920,00 2 400,00 Oförändrad Oförändrad 
370 l kärl en gång varje vecka 3 552,00 4 440,00 Oförändrad Oförändrad 

        
660 l kärl en gång var 14 dag 3 700,00 4 625,00 Oförändrad Oförändrad 
660 l kärl en gång varje vecka 7 200,00 9 000,00 Oförändrad Oförändrad 

        
Fritidshus       
140 l kärl 10 ggr/år 652,00 815,00 Oförändrad Oförändrad 
140 l kärl 5ggr/år 416,00 520,00 Oförändrad Oförändrad 

        
190 l kärl 10 ggr/år 716,00 895,00 Oförändrad Oförändrad 
190 l kärl 5 ggr/år 460,00 575,00 Oförändrad Oförändrad 

    
 

  
370 l kärl 10 ggr/år 960,00 1 200,00 Oförändrad Oförändrad 
370 l kärl 5 ggr/år 668,00 835,00 Oförändrad Oförändrad 
660 l kärl 10 ggr/år 1 584,00 1 980,00 Oförändrad Oförändrad 
HUSHÅLLSAVFALL I CONTAINER       
Fast del       
Per container vid veckotömning 22 438,00 28 047,50 17 200,00 21 500,00 

Per container vid 14 dagarstömning 13 666,00 17 082,50 11 350,00 14 187,50 

          
Rörlig del         
Per hämtat ton 790 987,50 800,00 1 000,00 

          
Latrin kostnad/tömning 204,00 255,00 300,00 375,00 
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INDUSTRIAVFALL       

Deponiavgift /ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Brännbart sorterat/ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Brännbart osorterat/ton 1 400,00 1 750,00 Stryks stryks 
Gips/ton 1 000,00 1 250,00 850,00 1062,50 

Glas (rutor m.m)/ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Trädgårdsavfall/ton 200,00 250,00 Oförändrad Oförändrad 
Trä för flisning 250,00 312,50 Oförändrad Oförändrad 
Träavfall impregnerat 1 500,00 1 875,00 Oförändrad Oförändrad 
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Upplåtande av offentlig/allmän plats Fastställd taxa 
2015 exkl 
moms 

Förslag taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 2016 
exkl moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

TAXA: Antagen av KF 2011-10-27, § 137, Gäller fr o m 2012-01-01, Ingen 
ändring 2013 

      

TORGHANDEL & MARKNADSPLATSEN       

1. Saluplats grundavgift för varje torghandelstillfälle (max 3 m djup) 

120,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 
  

  
  

Avgift för varje påbörjad meter utöver 3 meter ( max 3 m djup ) 30,00 37,50 Oförändrad Oförändrad 
2. Vid återkommande bokningar sker debitering enligt följande: 

      
        
0-10 bokningar enligt punkt 1       
11-20 bokningar grundavgift samt för varje påbörjad meter 120,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 
 20,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 
21 bokningar och därutöver grundavgift  120,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 
samt för varje påbörjad meter utöver 3 meter 

10,00 12,50 Oförändrad Oförändrad 
Hyresavgift för Marknadsplatsen, Gislaved 3 dygn 

1 200,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 
3. För upplag material och schaktmassor, uppställning av manskapsbodar, 
container och byggnadsställning.                      Kr/m2/vecka 

2,00 2,50 Oförändrad Oförändrad 
Minsta avgift per tillfälle 500,00 625,00 Oförändrad Oförändrad 

 Övriga villkor se "Taxa för upplåtande av offentlig plats/allmän plats i Gislaveds 

kommun"       
Felparkeringsavgift, överträdelse/ej avgiftt TN §125 2014-09-24 300,00 300,00  Oförändrad Oförändrad 
Felparkeringsavgift, förbud att stanna/parkera m m 500,00 500,00 Oförändrad Oförändrad 
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Räddningsnämnd Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Fastställd taxa 2015 
inkl moms 

Förslag taxa 
2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

TAXA:         

Debitering 

För myndighetsutövning debiteras lägst en timma/tillfälle. Därefter räknas 

påbörjad halvtimme som fullgjort halvtimme. 

 
Moms 

Momsfrihet gäller för myndighetsutövning (1.1-1.3) och inom kommunal 

verksamhet. 

 
Avvikelser  

Räddningschefen, eller den han därtill delegerar, äger rätt att träffa avtal om 

rabatterade avgifter för större uppdrag åt företag, myndigheter, 

 organisationer och enskilda. 

Inom räddningstjänstsamarbetet, Räddsam-F, tillämpas priser överenskomna 

mellan medlemskommunerna 

 
Indexuppräkning 

Avgifterna för 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 justeras årligen from 1 

januari 2016 med KPI. 

Avgifterna uppräknas årligen med ökningen av KPI oktober året före med KPI 

oktober 2014 som bas. 
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  Myndighet     
  

  TAXA:     
  

1.1 Grundavgift       

 

Grundavgift för separat tillsyn enligt LSO eller LBE 2 200 kr 2 200 kr oförändrad oförändrad 

 

Grundavgift för samordnad tillsyn, LSO & LBE 2 800 kr 2 800 kr oförändrad oförändrad 

 

        

1.2 Rörlig avgift       

 

Ordinarie arbetstid (vardagar 07.30-16.30) 800 kr/h 800 kr/h oförändrad oförändrad 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal        

 
        

1.3 Handläggning av egensotningsärende 800 kr 800 kr oförändrad oförändrad 

 
        

 

Personal       

 
TAXA:       

2.1 Servicearbete (per timme)       

 

Efter förfrågan.       

 

Ordinarie arbetstid (07.30-16.30) 380 kr 380 kr oförändrad oförändrad 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal        

 

Bilkostnad tillkommer.       

 
        

2.2 Utbildning (per timme)       

 

Ordinarie arbetstid 510 kr 510 kr oförändrad oförändrad 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal  
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Kurser offereras, se nedan.       

 
        

 

Automatiska brandlarm      
  

 
TAXA:       

3.1 Onödigt larm       

 

Kostnad per larm som inte orsakats av brand eller annat nödläge. 
3 800 kr 3 800 kr oförändrad oförändrad 

 

        

3.2 Årsavgift       

 

Avgift per år och anläggning för arbeten enligt automatlarmsavtal. 
1 300 kr 1 300 kr oförändrad oförändrad 

 

        

 
        

 

Servicearbete       

 
TAXA:       

4.1 
Tungt fordon (totalvikt > 3,5 ton),  kr per timme 

500 kr/h 500 kr/h oförändrad oförändrad 

 

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.        

 

        

4.2 
Lätt fordon (totalvikt högst 3,5 ton),  kr per timme 

300 kr/h 300 kr/h oförändrad oförändrad 

 

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.        

 
        

4.3 Vattentransport, per lass         

 

Ordinarie arbetstid 820 kr/lass 820 kr/lass oförändrad oförändrad 

 

Övrig tid 1 230 kr/lass 1 230 kr/lass oförändrad oförändrad 
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4.4 Luftfyllning, per fyllning       

 

Enkelflaska 70 kr 70 kr oförändrad oförändrad 

 

Dubbelflaska 100 kr 100 kr oförändrad oförändrad 

 

        

4.5 
Restvärdesräddning  debiteras enligt avtal med Försäkringsbolagens 

Restvärderäddning (RVR)       

 
        

 

Materiel       

 
TAXA:       

 

Uthyrning i regel utan personal.       

 

Uppkomna skador på materielen debiteras motsvarande 

reparationskostnad.        

 

        

5.1 Brandslang  100 kr/dygn 100 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

Per längd (25 m). Normalt högst 1 vecka.       

 

Minsta debitering 1 dygn.       

5.2 
Handbrandsläckare pulver ABC 6 kg    

30 kr/dygn 30 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)       

5.3 
Handbrandsläckare CO2 

30 kr/dygn 30 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)       
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Utbildning     
  

 
TAXA: 

 
    

 
        

 

Specialofferter bygger på aktuell kostnad för personal, 
förbrukningsmateriel, mm. Ingångna avtal gäller. Faktisk kostnad för kost 
debiteras. Inkluderar certifikat, reskostnad, utbildningsmtrl, fika.     

  

 
        

6.1 HLR-utbildning (kr/utb) Hjärt- och lungräddning 4 500   4 500  5 000 5 000 

 
HLR-LABC 6 000  6 000  6 500 6 500 

 
Barn HLR (ny taxa)     6 500 6 500 

 
        

6.2 Brandkunskap (kr/utb) Brandkunskap för alla 6 000  6 000  6 500 6 500 

 

LABC-utbildning (kr/utb) Akut första omhändertagande 
4 500 4 500 5 000 5 000 

 DHLR-utbildning (kr/utb) 6 000 6 000 6 500 6 500 

 DHLR repetitionsutbildning 4 500 4 500 2 000 2 000 

 
        

6.3 Heta arbeten-utbildning (kr/utb)       

 
Följer Brandskyddsföreningens rekomenderade priser       

      

6.4 Skolutbildning( kr/klass)     

 Förskoleklass 55 kr/elev 55 kr/elev 1 500 1 500 

 Årskurs 2 55 kr/elev 55 kr/elev 2 000 2 000 

 Årskurs 5 67 kr/elev 67 kr/elev 2 000 2 000 

 Årskurs 8 130 kr/elev 130 kr/elev 2 500 2 500 

      

6.5 Övningsfält     

 Uthyrning enligt offert. Räddningstjänstens personal debiteras enligt 2.1     

      

 Utrymmesövning     
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Ny taxekonstruktion för sotning och brandskyddskontroll, KF §128- 2014  

Regelbunden rengöring (sotning) i småhus och  Antal minuter 

Grundavgift inställelsetid, alla objekt 20 

Arbetstid för rengöring av 1:a anläggning i varje byggnad 28 

Arbetstid för varje tillkommande anläggning utöver första anläggning 15 

Regelbunden rengöring (sotning) i övriga objekt, avser även imkanaler och 
pannor >60 kW 

Antal minuter 

Grundavgift inställelsetid, alla objekt 20 

Arbetstid för rengöring, oavsett antal objekt Faktisk tid 

Brandskyddskontroll i småhus och lägenheter 

Grundavgift inställelsetid i småhus och lägenheter 27 

Kontroll av 1:a anläggning med tillhörande rökkanal 45 

Kontroll av varje tillkommande anläggning utöver 1:a ansluten till samma skorsten.  20 

Kontroll av lättbesiktigad anläggning, oavsett antal 20 

Brandskyddskontroll i övriga objekt Antal minuter 

Grundavgift inställelsetid, alla objekt 27 

Arbetstid för kontroll, oavsett antal objekt Faktisk tid 
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Kommunstyrelsen 
Förslag taxa 2015 

exkl moms 
Förslag taxa 2015 inkl 

moms 
Förslag taxa 2016 

exkl moms 
Förslag taxa 2016 

inkl moms 

        

 Exploateringsverksamhet     
  

TAXA: Taxa för upplåtelse av allmänplatsmark KF§137 2011-10-27     

  

Taxa för upplåtande av offentlig allmän plats, 2kr/kvm 
2 kr/kvm 

Minst 500 
kr/tillfälle 

Oförändrat Oförändrat 

  
  

  

TAXA: Taxa för externa tjänster KF§137 2008-11-20 §154     

  

Taxa för värdeintyg 

Tomter sålda av 

Gislaveds 

kommun borde 

vara undantagna 

för att få en 

likställighet 

mellan köpare 

500 kr vid 
externa 
försäljningar Oförändrat Oförändrat 

        

Redovisning av småhustomter till byggföretag. Grundbelopp   Oförändrat Oförändrat 

Tillägg per ort   Oförändrat Oförändrat 

        

TAXA: Taxor för tomtförsäljning industrimark KF§154 2008-11-20     

  

Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar 54 kr/kvm 54kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Övriga orter 40 kr/kvm 40 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 
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I centrala lägen och/eller vid större allmän väg tillämpas prissättning grundat 
på förhandling i varje enskilt fall respektive lägestillägg om 20 %. I det fall 
marken är grovplanerad tillkommer avgift för detta 

  

  

Kostnad för fastighetsbildning tillkommer   
  

TAXA: Taxor för tomtförsäljning småhus KF§154 2008-11-20   
  

Gislaved, Anderstorp, Smålandsstenar 96 kr/kvm 96 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Övriga orter 69 kr/kvm 69 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Avstyckningskostnad vid tomtförsäljning 12 000 kr 12 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 

        

TAXA: Taxor för tomtförsäljning för flerbostadshus KF§154 2008-11-20     
  

Prissättning grundat på förhandling i varje enskilt fall. 

Prissättning 
grundat på 
förhandling i 
varje enskilt fall. 

Prissättning 
grundat på 
förhandling i 
varje enskilt fall Oförändrat Oförändrat 

Kostnad för fastighetsbildning tillkommer 

Kostnad för 
fastighetsbildning 
tillkommer 

Kostnad för 
fastighetsbildning 
tillkommer Oförändrat Oförändrat 

 
      

TAXA: Jaktarrende KF§106 2000-11-23       

Jaktupplåtelse på områden 0-99 (ha) 58,75 58,75 Oförändrat Oförändrat 

Jaktupplåtelse på områden 100- (ha) 65 kr 65 kr Oförändrat Oförändrat 

vid begränsning i jakträtten så reduceras avgiften enligt följande       

A. Detaljplanelagda områden 0 kr 0 kr Oförändrat Oförändrat 

B Områden utanför detaljplan   Oförändrat Oförändrat 

B1 Områden där mycket aktivitet pågår, ex elljusspår 0 kr 0 kr Oförändrat Oförändrat 

B2 Områden som kräver särskilt hänsynstagande ex badplatser, vattentäkt 50 kr 50 kr Oförändrat Oförändrat 

B2 Områden som kräver särskilt hänsynstagande ex badplatser, vattentäkt 59 kr 59 kr Oförändrat Oförändrat 

B3 Områden utan specifik inskräning 59 kr 59 kr Oförändrat Oförändrat 
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 Jordbruksarrenden KF 78-04-04       

Åkermark 375 kr 375 kr Oförändrat Oförändrat 

Betesmark 100 kr 100 kr Oförändrat Oförändrat 

 Kontorsservice/Vaktmästeriet     

  

TAXA:Kopieringstaxa KF§ 173 2012-11-22 
  

  

Avgift för kopior av allmänna handlingar och referensmaterial 

Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 

50 kr. Över 10 

sidor, 2 kr/sida. 

Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 

50 kr. Över 10 

sidor, 2 kr/sida. 
Oförändrat Oförändrat 

Kopiering av eget medtaget material och material som går att låna hem 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 

Datautskrifter från kommunens webbplatser och databaser 

Sida 1-9, ingen 
avgift. Sida 10, 50 
kr. Över 10 sidor, 
2 kr/sida. 

Sida 1-9, ingen 
avgift. Sida 10, 50 
kr. Över 10 sidor, 
2 kr/sida. Oförändrat Oförändrat 

Datautskrifter från andra webbplatser 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 

Kopiering/utskrifter i färg, A4 

4 kr per sida från 
och med första 
sidan. 

4 kr per sida från 
och med första 
sidan. Oförändrat Oförändrat 

Kopiering/utskrifter i färg i annat format än A4 

4 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

4 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 
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Bygg- och miljönämnd 
Förslag taxa 2015 exkl 

moms 

Förslag taxa 2015 inkl 

moms 

Förslag taxa 2016 exkl 

moms 

Förslag taxa 2016 inkl 

moms 

        

program eller liknande       

TAXA:       

Timtaxa för offentlig kontroll av livsmedel  850,00 850,00 oförändrad oförändrad 

Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område 850,00 850,00 oförändrad  oförändrad 

Timavgiften till 850 kr/timme enligt tabell 2 i plan- och 

bygglovtaxa med mät- och karttaxa 850,00 850,00 oförändrad  oförändrad 

Se särskilda bilagor       
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Alkoholtillstånd m.m. 
Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 inkl 
moms 

TAXA: Tillsyn och prövning enl alkohollagen     

Nyansökningar     

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 8 455 kr 8 455 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap 7 548 kr 7 548 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd för catering slutna 
sällskap 7 565 kr 7 565 kr oförändrad  oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd tillverkningsställe 
(provsmakning) 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd gemensamt 
serveringsutrymme 2 225 kr 2 225 kr oförändrad oförändrad 

Utökade tillstånd       

Stadigvarande serveringstillstånd finns. Gäller ex 
uteservering, fler dryckesslag, serveringstider mm 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

Tillfälliga serveringstillstånd       

Till allmänheten, 1 dag 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

För provsmakning vid arrangemang, 1 dag 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Gemensamt serveringsutrymme 1 335 kr 1 335 kr oförändrad oförändrad 

Utökad serveringstid (per dag) 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Utökad serveringsyta (per dag) 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Till slutna sällskap, 1 dag 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan (max 9 
tillfällen per år) 222 kr 222 kr oförändrad oförändrad 
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Tillsynsavgifter 
Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 2015 inkl 
moms 

Förslag taxa 2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 inkl 
moms 

Stadigvarande tillstånd slutna sällskap, catering mm 
(per år) 1 780 kr 1 780 kr 

oförändrad oförändrad 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, 1 dag 1 335 kr 1 335 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Detaljhandel eller servering av folköl (per år) 1 201 kr 1 201 kr oförändrad  

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten       

Spritdrycker, inköpta liter (föregående års inköp)      oförändrad 

0-50 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

51-200 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

201-500 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 5 785 kr 5 785 kr oförändrad oförändrad 

2001-3000 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

3001-4000 9 790 kr 9 790 kr oförändrad oförändrad 

4001- 11 570 kr 11 570 kr oförändrad oförändrad 

        

Vin, inköpta liter (föregående års inköp)       

0-100 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

101-500 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 3 560 kr 3 560 kr oförändrad oförändrad 

2001-4000 4 450 kr 4 450 kr oförändrad oförändrad 

4001-7000 5 340 kr 5 340 kr oförändrad oförändrad 

7001-10000 6 675 kr 6 675 kr oförändrad oförändrad 

10000- 8 010 kr 8 010 kr oförändrad oförändrad 
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Andra jästa drycker, inköpta liter (föregående års 
inköp) 

Fastställd taxa 2015 
exkl moms 

Förslag taxa 2015  inkl 
moms 

Förslag taxa 2016 exkl 
moms 

Förslag taxa 2016 inkl 
moms 

0-100 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

101-500 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 3 560 kr 3 560 kr oförändrad oförändrad 

2001-4000 4 450 kr 4 450 kr oförändrad oförändrad 

4001-7000 5 340 kr 5 340 kr oförändrad oförändrad 

7001-10000 6 675 kr 6 675 kr oförändrad oförändrad 

10000- 8 010 kr 8 010 kr oförändrad oförändrad 

 

Starköl, inköpta liter (föregående års inköp)       

0-500 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

501-1000 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

1001-2000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

2001-5000 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

5001-10000 5 785 kr 5 785 kr oförändrad oförändrad 

10001-20000 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

20001-30000 9 790 kr 9 790 kr oförändrad oförändrad 

30001- 11 570 kr 11 570 kr oförändrad oförändrad 

        

De olika dryckesslagen läggs ihop       

Max tillsynsavgift är 25 000 kr/år       

        

Avgifterna för ansökan och tillsyn grundar sig på 
prisbasbeloppet     
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Barn- och utbildningsnämnd 
Förslag taxa 2015 

exkl moms 

Förslag taxa 2015 

inkl moms 
Förslag taxa 2016 

exkl moms 

Förslag taxa 2016 

inkl moms 

        

Musikskolan       

TAXA:       

Gruppundervisning eller enskilt 15-20 min/termin  700 oförändrad oförändrad 

Enskilt 30-40 min/per termin  900 oförändrad oförändrad 

Suzukiundervisning   1 000 oförändrad oförändrad 

Vuxen  1 100 oförändrad oförändrad 

Instrumenthyra/termin  200 oförändrad oförändrad 

Kör/orkester  gratis oförändrad oförändrad 
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Förskola/fritidshem Procent Belopp Procent Belopp 

TAXA: Maxtaxa     

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 3 -2 

-1 % dock högst kr     

Barn 1 3 1 287 3 1 313 

Barn 2 2 858 2 875 

Barn 3 1 429 1 438 

Barn 4 0 0 0 0 

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 2,1 -

1,4 – 0,7 % dock högst kr     

Barn 1 2,1 901 2,1 919 

Barn 2 1,4 600 1,4 613 

Barn 3 0,7 300 0,7 306 

Barn 4 0 0 0 0 

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 2 -1 

– 1 % dock högst kr     

Barn 1 2 858 2 875 

Barn 2 1 429 1 438 

Barn 3 1 429 1 438 

Barn 4 0 0 0 0 

Det yngsta barnet räknas som barn nummer ett, det näst yngsta barnet som barn nummer två, o s v. Från och med fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

Exempel: En familj har en tvååring och en fyraåring i förskola samt ett barn i fritidshem. Deras avgift blir 3%+1,4%+1% av inkomsten, dock högst 1 

260+588+420=2 268 kr/månad
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INVESTERINGSBUDGET  2015-2019

NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Kommunstyrelsen

Utvecklingsenheten

Turistbyrå 0

Förbättrad skyltning 300 200 100

Digital skyltning 0

Ekonomi enhet

Ekonomisystem 900 450 450

Kansli- och informations enhet

Intranät 500 500

Surfplattor politiker 1 000 200 200 200 200 200

Central hantering möbler m m 0

MEX enhet

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

Projekt "Seths hage" 500 500

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

Investering detaljplaner och utredningar 4 000 800 800 800 800 800

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

IT enhet

Centralt ägande av datorer 8 000 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

Central Datalagring 950 950

Central Serverinfrastruktur 700 700

Utbyte skrivare 300 100 100 100

Digital arbetsplats 500 500

Uppgradering licenser 3 900 3 900
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Reinvestering 1 500 300 300 300 300 300

Totalt KS 30 550 0 0 5 550 11 300 4 700 4 500 4 500

Varav Utblicks-perioden 30 550
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Räddningstjänst

Fordon 11 714 3 138 3 138 826 0 0 6 950 800

Skärsläckaraggregat 900 0 0 450 0 450

Personsökeri 2015-2017 365 35 0 60 270 0 0 0

Reinvestering 2 225 400 525 450 450 400

0

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

Varav Utblicks-perioden 15 169
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Teknisk nämnd

Reinvestering av Storgatan genom centrum 0 0 0

Renovering av cykelbron (tågbron) över Nissan i Gislaved 500 500

Reinv av broar, målning och brofästen 200 200

Reinvestering av gångbana utmed Karl-Johansgatan mm 1 600 400 600 600

Gatuarbeten vid utbyggnad av VA plan 3 700 500 800 800 800 800

Reinvestering av gångbanor 1 200 200 500 500

Hestra 3st lekplatser blir 1 st 500 500

Smålandsstenar en ny lekplats 600 600

Broaryd, Burseryd, Anderstorp-Moen 600 600

Reftele Tingshusallen, Gislaved Solhemsparken 600 600

Smålandstenar Algatan Radhusgatan 600 600

Åtgärder längs med befintligt gång- och cykelvägnät 500 100 100 100 100 100

Ny cykelväg, Storgatan i Reftele (50% bidrag Trafikverket) 900 900

Ny cykelväg, Värnamovägen i Smålandsstenar (50% Trafikverket) 800 800

Ny cykelväg, Västa Järnvägsgatan i Smålandsstenar 0

Ny cykelväg, Storgatan i And (Svarvaretorpsv-Ågatan) 700 700

Ny cykelväg, Ås skola 1 200 1 200

Ny cykelväg, Torggatan i Smålandsstenar; Nissastigen-Smedjegatan 1 300 1 300

Reinv. Karl-Johansgatan en ny trädrad 300 300

Reinv. Kyrkparken, Gislaved 200 200

Smålandsstenar Trekanten restaureras 500 500

Storgatan Anderstorp, nya urnor mm 200 200

Reinv. rabatter, nya fasta bänkar, omläggning plattor 1 300 300 500 500

TS Danska vägen och trafikmiljö Regeringsgatan i Gislaved 300 300

TS åtgärden Reftelevägen i Gislaved 300 300

TS Ågatan och Brogatan i Anderstorp 300 300

TS 300 300

TS 300 300

Servisledningar vatten 1 000 200 200 200 200 200

Servisledningar avlopp 2 000 400 400 400 400 400

Plog och sandspridare mm 750 150 150 150 150 150
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Sopmaskin 700 0 700

Gräsklippare 345 0 345

Sopmaskin 700 0 700

Parktraktor 500 0 500

El-fordon 150 0 150

Ogräsborste 80 0 80

Traktor 950 0 950

Redskapsbärare 870 0 870

Kärror 500 0 500

Gräsklippare 300 0 300

Väghyvel 0 0

Kärra 0 0

Redskapsbärare 0 0

Hjullastare 0 0

Redskapsbärare 0 0

DP Nordinskolan VA 1 920 1 920

DP Nordinskolan Gata 2 070 1 200 870

DP Nordinskolan Park 600 250 350

DP Nordinskolan cykelväg 240 240

VA Karl-Johansgatan 500 500

Gångbrons huvudpumpstation i Gislaved 1 500 1 500

VA-Isabergs golfklubb Bidrag 1 500 1 500

VA-Isabergs golfklubb VA 500 500

Hestra Ådalen Gata 3 000 3 000

Hestra Ådalen Gcbana 1 300 1 300

Södra industriområdet, Smålandsstenar, VA 1 500 1 500

Södra industriområdet, Smålandsstenar, gata 2 000 2 000

Burseryd Lida, VA */ 1 300 1 300

Utbyggnad Mossarp - ridhusområdet, VA */ 3 700 3 700

Torsgatan, A-torp gata 1 300 1 300

Torsgatan, A-torp GCV 700 700

Rondell Däckrondellen 200 200
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Ombyggnad reningsverk, kväve Gislaved 3 000 3 000

Nya sopkärl vid omställning för matavfall 0 0 0

Kretsloppspark - ÅVC 0 0 0

Gyllenfors, VA Floragatan 1 000 1 000

Gyllenfors, Eneströmsgata 1 300 1300

Gyllenfors, Eneströmsgata gcbana, 460m 800 800

VA plan 2017-2019 14 000 3500 3500 3 500 3 500

Dagvatten i Skeppshult 400 400

Gisle DP dagvatten 400 400

Gisle DP GC-väg 900 900

Tpl Rv 27 i Anderstorp 300 300

Bussgata Södra storgatan i Gislaved 0 0

Salutorg, Reftele 0 0

Ny vägsektion Järnvägsgatan i Gislaved, 0 0

Ny vägsektion Järnvägsgatan i Gislaved, gata 0 0 0

Ny vägsektion N Storgatan korsning vid Järnvägsgatan 0 0 0

Rondell Smålandia 300 300

Pendelparkering vid Henja Östra Industriområde 300 300

Marknadsplatsens pumpstation i Gislaved 1 500 1500

Gisle DP bussangöring och parkering 0 0

Gisle DP Torgyta mellan skola och Glashuset 0 0

Ombyggnad Mårtensgatan, G-ved, VA etapp II 200 200

Ombyggnad Mårtensgatan, G-ved, gata etapp II 1 380 1 380

Ombyggnad Mårtensgatan, G-ved, GC-väg etapp II 620 620

Pendelparkering vid södra infarten Gislaved 300 300

Hallarydsvägen i Gislaved VA 950m 1 200 1 200

Hallarydsvägen i Gislaved Gata 1 250 1 250

GC-väg Reftele - Anderstorp g:a banvallen 2 000 1 000 1 000

Flytt av produktionsavdelningen till Gröne Mosse 0 0 0

Va-ledn Isaberg 6 000 3 000 3 000

Vik fritidshusområde utbyggnad VA 0 0

Återvinningscentral, Smålandsstenar 0 0
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Moforsdammen Anderstorp, Park 1 500 1 500

Götgatan Anderstorp, gata+vägrör 3 500 3 500

Nöbbele industriområde etapp 1a, Reftele VA 2 100 2100 0

Nöbbele industriområde etapp 1a, Reftele Gata 4 000 4000 0

Totalt Teknisk nämnd 100 425 0 0 29 370 13 700 18 755 18 630 19 970

Varav Utblicks-perioden 100 425

Skattefinansierat 14 850 7 800 11 055 10 130 12 870

Taxefinansierat VA 14 520 5 900 7 700 8 500 7 100

Taxefinansierat avfall 0 0 0 0 0

GC vägar 11 960 0 0 3 800 1 800 1 040 2 920 2 400

Gatuobjekt 37 245 0 0 10 050 4 650 8 565 6 110 7 870

Parkobjekt 7 500 0 0 1 000 1 350 1 450 1 100 2 600

VA objekt inkl industri 43 720 0 0 14 520 5 900 7 700 8 500 7 100

Renhållning 0 0 0 0 0 0 0 0

100 425 0 0 29 370 13 700 18 755 18 630 19 970

Varav:

 industriobjekt GC-väg 1 300 0 0 1 300 0 0 0 0

 industriobjekt gata 7 000 0 0 5 000 0 4 000 0 0

 industriobjekt VA 3 600 0 0 1 500 0 2 100 0 0

Summa 11 900 0 0 7 800 0 6 100 0 0
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Bygg- Miljö

Plotterskrivare 300 300

GPS Kart o Mät 100 100

Totalstation Kart o Mät 250 250

Reinvestering 335 67 67 67 67 67

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

Varav utblicks-perioden 985
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Socialnämnden

Socialförvaltningens IT-satsningar, kontroll, samordning, säkerhet 2 130 426 426 426 426 426

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

Lokaler för KOMHEM Voo 2 1 533 1 533

Gruppboende, fuktionshinder & stöd F&S 8 784  784

Digitala nycklar 620 550 70

Medicinskåp digitala 600 150 150 150 150

Läsplattor á 4 tkr 2 400 600 600 600 600

Korttidsboende F&S 4 784 784

Gruppbostad 2 st trapphusboende F&S 8 784 784

Ommbyggn ny interiör daglig verksamhet F o S 100 100  

Totalt Socialnämnden 18 515 0 0 5 149 3 786 2 932 3 716 2 932

Varav utblicks-perioden 18 515
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Fritidsnämnden

Spontan näridrottsplats/utegym 1 600 500 500 300 300

Inom/utomhusmaskiner 1 250 250 250 250 250 250

Hälsolyft 1 250 250 250 250 250 250

Motionsspår- byte 750 st amaturer på 9 anläggningar 1 400 500 500 400

Bottensug simhall 120 120

Bassängfolie Hörsjöbadet, Smålandsstenar 2 050 2 050

Handikappsramp till friluftsbad 144 144

Ismaskin till ishallen 1 200 1 200

Inventarier t fd simhallarna 0 0

Sarg till ishallen, nya regler 2 000 2 000

Ombyggnad Anderstorps fd simhall 0 0

Bad och idrottsanläggning 0 0

Reinvestering 1 500 300 300 300 300 300

Totalt Fritidsnämnden 12 514 0 0 2 064 5 050 3 500 1 100 800

Varav utblicks-perioden 12 514
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Barn- och utbildningsnämnd

Omorganisation  grundskolor Gislaved/Smålandsstenar 1 000 1 000

Ombyggnad Villstadskolan 200 200

Inköp lärplattor 30 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Tillbyggnad Solkullens förskola 400 400

Anderstorp anpassning lokaler förskola/fritidshem 1 700 1 300 400

Inventarier familjecentralen Smålandsstenar 200 200

Ombyggnad Johan-Orreskolan till förskola 1 000 1 000

Datorer till gymnasiet 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

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

Totalt BUN 62 295 0 0 12 859 13 759 12 559 11 559 11 559

Varav Utblicks-perioden 62 295
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Kulturnämnden

Konstsamling/utsmyckning 1 000 200 200 200 200 200

Konst i samband med byggnation 474 143 214 38 30 50

Bibliotek 1 000 200 200 200 200 200

Ombyggnad Smålandsstenar bibliotek 2 000 2 000 0 0 0 0

Kulturplatån/Glashuset(Ungdomens Kulturhus) 3 400 200 3 000 100 100 0

Reinvestering 566 166 100 100 100 100

Totalt Kulturnämnden 8 440 0 0 2 909 3 714 638 630 550

Varav Utblicks-perioden 8 440
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Fastighetsnämnd

FASTIGHETSKONTOR

Fastighetsnämndens förfogande 50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Upprustning idrottshallar 3 000 600 600 600 600 600

Ombyggnad simhallar 0

Klorreducering 1 400 1 000 400

Strukturförändringar skolor/förskolor 3 000 1 000 1 000 1 000

ANDERSTORP

Åsenskolan

Åsenskolan Rivning/ombyggnad hus C 500 500 0

Ny förskola

Nybyggnad/ombyggnad 20 000 8 500 7 500 11 500

Solrosens förskola

Ny ventilation 700 700

Statsbidrag -175 -175

Moforsvillan, ombyggnad 0 0

AMO

Ombyggnad för Svar-Kultur 1 200 1 200

Vårdcentral

Ombyggnad för vårdcentral 600 600

Sporthall

Ombyggnad av simhall 5 000 5 000 0 0
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

BURSERYD, BROARYD

Ekbacken

Ombyggnad av trygghetsbostäder 1 500 500 500 500

Installation sprinkler 1 200 1 200

Ombyggnad kök 700 700

Brandstation 0 ? ? ? ?

GISLAVED

Fjärrvärme

Anslutning värmenät 3 350 3 350

Ytterligare utbyggnad i Anderstorp/Smålandsstenar 4 000 4 000

Gyllenforsskolan

Ombyggnad kök 0 0

Mötesplats GISLE

Ombyggnad Gröna vägen 950 950 950

Ombyggnad Gisleparken etapp 2A o B 18 500 3 000 2 000 500 15 000

Projektering Gisleparken  etapp 3 och 4 1 000 1 000 0

Ombyggnad Gisleparken etapp 4 0 0

Flyttning campingstugor 0 0

Johan Orre

Lokaler för förskola 21 500 1 500 1 500 20 000

Dagcenter Nissan 

Ombyggnad kök mm 500 500
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Räddningsstationen

Ombyggnad omkl kvinnor 600 600

Furutopp

Ny ventilation 0 0

GISLE sportcentrum

Reningsverk 0 0

Ny ventilation 3 000 0 3 000

statsbidrag -750 -750

Reinvestering kompressor till ishall 1 000 1 000

Fasad Ishallen 700 700

Arena med familjbad

Projektering/Nybyggnad (tot inv 130 mnkr) 12 000 2 000 10 000

REFTELE

0

HESTRA

Solkullens förskola

Tillbyggnad 10 000 0 5 000 5 000

Hestragården

Ombyggnad av trygghetsbostäder 1 000 500 500 500

SMÅLANDSSTENAR

Nordinskolan

Ombyggnad för hemvister/arbetslag 60 000 60 000 10 000

Villstadsskolan

Ny ventilation 800 800
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NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Statsbidrag -200 -200

Ny hiss 1 000 1 000

Ombyggnad slöjd 1 000 1 000

Åtteråsskolan

Ny ventilation 3 000 3 000

Hagagården

Ombyggnad till demensboende 6 000 1000 5 000 0

Sprinkler 1 200 1 200

Mariagården

Sprinkler 0

Vårdcentralen

Omläggning av parkeringsplats 825 825

Stationsbyggnaden

Ombyggnad till resecentrum 3 500 3 500

Statsbidrag -1 000 -1 000

Sim o sporthall

Ny ventilation 700 700

Statsbidrag -175 -175

Upprustning omklädningsrum 500 500

Entré och fasad 3 000 3 000

Ombyggnad av simhall 1 000 1 000 0

Totalt fastighetsnämnd 247 125 89 500 22 450 35 925 58 425 19 825 22 850 20 600

Varav Utblicks-perioden 180 075

16



NÄMND/STYRELSE TOTAL ANSLAG Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 utg/ink t.o.m 2015  till 2016 2016 2017 2018 2019 2020

SAMMANDRAG  tkr  Rest-15

2016 2017 2018 2019 2020

Kommunstyrelsen 5 550 11 300 4 700 4 500 4 500

Räddningsnämnd 1 286 795 900 7 400 1 650

Teknisk nämnd 29 370 13 700 18 755 18 630 19 970

Bygg miljönämnd 367 167 67 317 67

Socialnämnd 5 149 3 786 2 932 3 716 2 932

Fritidsnämnd 2 064 5 050 3 500 1 100 800

BUN 12 859 13 759 12 559 11 559 11 559

Kulturnämnden 2 909 3 714 638 630 550

Fastighetsnämnd 35 925 58 425 19 825 22 850 20 600

Ombudgetering från budget 2015 25 588 0 0 0 0

SUMMA 121 067 110 696 63 876 70 702 62 628

Summa exkl vatten/renhållning #REFERENS! #REFERENS! #REFERENS! #REFERENS! ###########

Prisförändring  2,50% 5,1% 7,7% 10,3%

Prisökning  2767 3258 5444 6451

SUMMA INKL  

PRISFÖRÄNDRING 121067 113464 67133 76146 69079
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2015-10-15

RESULTATBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019 2020

   

INTÄKTER

KOSTNADER

NETTOKOSTNAD -1 513 381,0 -1 548 478,0 -1 609 654,4 -1 664 829,5 -1 721 203,2 -1 774 880,2

Anpassningar -8 378,3

Pensionskostnad -81 161,0 -85 170,0 -90 554,0 -98 920,0 -104 050,0 -104 050,0

KP+arbetsgivaravg 61 500,0 59 020,0 60 967,7 62 915,3 64 863,0 66 810,6

Kapitalkostnad, återförd 118 889,0 114 185,7 114 435,7 120 269,7 123 219,7 127 316,7

Oförutsett KF -862,0 -862,0 -862,0 -862,0 -862,0 -862,0

Avtalsrörelsen 2015+2016 -14 412,0 -25 733,0 -26 582,2 -27 431,4 -28 280,6 -29 129,8

Avskrivningar -81 118,8 -79 565,5 -78 706,5 -77 040,2 -76 746,1 -77 166,6

Omprövningsbehov (2017-2020) 0,0 0,0 25 000,0 40 000,0 45 000,0

VERKSAMH.NETTOK -1 510 545,8 -1 574 981,1 -1 630 955,8 -1 660 898,0 -1 703 059,1 -1 746 961,1

 

Skatteintäkter ( 22,43 %) 1 510 055,0 1 592 688,7 1 633 218,4 1 673 091,9 1 716 760,7 1 760 881,4

Mellankommunal utjämning 550,0 -175,0 -910,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella intäkter 3 765,0 4 041,1 4 041,1 4 041,1 4 041,1 4 041,1

Finansiella kostnader -1 850,0 -1 125,0 -2 222,0 -2 844,0 -2 950,0 -2 850,0

Pensionsskuldens räntebelastning -495,0 -460,0 -606,0 -744,0 -846,0 -846,0

RES E SKATT O FIN.NETTO 1 479,2 19 988,8 2 565,7 12 647,0 13 946,6 14 265,4

FÖRÄNDR. EGET KAPITAL * 1 479,2 19 988,8 2 565,7 12 647,0 13 946,6 14 265,4

* Lägsta nivå för att täcka pensionsavsättning 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Avvikelse från fin mål 4 988,8 -12 434,3 -2 353,0 -1 053,4 -734,6

Nettokostn andel av skatt 100,0% 98,9% 99,9% 99,3% 99,2% 99,2%
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Utblick   2017-2020  

2017-2020 års förändring är för respektive år i förhållande till 2016)

( += ökad kostnad/minskad intäkt)

(- = Minskad kostnad/ökad intäkt)

 2016 2017 2018 2019 2020

KS 

Kommunstyrelsekontor

Utvecklingsenhet

Driftbidrag GNAB

Science Park, projekt

BGR/GRN, projekt

Ark 2, projekt -5 -117 -167 -167

Framtidens stad -25 -50 -50 -50

Konjunkturpaketet -50 -400 -450

Lotsande organisation -25 -50 -50

FOU-centrum 100 -100 -200

Näringslivsstrategi -25 -50 -70 -70

Inflyttarsatsning, Holland ? -100 -100

Övrigt 200 100

Utveckla kulturturism

Företagsutvecklande åtgärder 100 150 150 150

Förbättrad skyltning -50 -50

Informationscentrum Smålandia 200 200 100 100

Infopiont Sunnaryd 50 50 50 50

Utvecklingsplaner -100 -100 -100

Hantering av förorenade områden

Resecentrum Smålandsstenar

Polisk verksamhet

H:\Budget\2016\Resultatnivå 2016-2020 nämnder sept cirk 28 centern 7 okt.xls Bilaga 1 



2015-10-15

Val 520 220

Utbildning av nya förtroendevalda 450

Parlamentarisk kommitté 100 100

Ungdomsdemokrati/Open Space 100 100

Kansli- och informationsenhet

Kontaktcenter -940 -1760 -1760 -1760

Ekonomi-enhet 

Nytt ekonomisystem 225 -75 -75 -75

Beställningsportal-inköp 570 520 520

Personal-enhet 

Medarbetarenkät 70 70

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

Struktursatsning 1000 1000 1000 1000

Bemanningscenter ? ? ? ?

IT-enhet 

Uppgradering licenser 880 880 880 880

Justeringsbehov -1500 -1500 -1500 -1500

Summa 0 -70 -757 -1482 -2472

Förändring -70 -757 -1482 -2472

Räddningsnämnd
Driftkostnad fordon m m 57 99 776 958

Utbildning nyvalda 0

Justering -400 -400 -400 -400

Summa 0 -343 -301 376 558

Förändring -343 -301 376 558

Teknisk nämnd
Vinterberedskap -100 -100 -100 -100

Deponier -580 -580 -580
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Toppbeläggning 1350 2200 2200 2200

Vägbidrag 550 550 550 550

Lekplatser 104 163 222 277

Utökad drift cykelbanor 67 122 215

parkanläggningar 57 102 121 147

Trafiksäkerhet 54 107 160 212

Nordinskolan parkmark 130 193 191 190

Gyllenfors Eneströmsgatan 123 121 120 118

DP Gisleområdet platsmark 54 54 53 53

Trafikplats Rv 27 38 37 37 37

Bussgata Sörgårdsområdet 0 0 0 0

Salutorg Reftele, Park 0 0 0 0

Ny vägsektion Järnvägsgatan 0 0 0 0

Ny vägsektion Storgatan-Järnvägsgatan G-ved 0 0 0

Utsmyckning Smålandiarondellen 27 26 26

Pendelparkeringar Gislaved 27 26 26

Bussangöring Gislaved 0 0 0

DP Gisle torgyta 0 0

Pendelparkering södra infarten Gislaved 22 22

ombyggnad Hallarydsvägen 55 54

Beläggning banvallen Reftele 74 147

Flytt av produktionslokaler Mårtensgatan 0 0

Moforsdammen Anderstorp 87

Götgatan Anderstorp 153

Nöbbele industriområde 276 0

Justering -1000 -1000 -1000 -1000

Summa 0 1 360 1 968 2 575 2 834

Förändring 1 360 1 968 2 575 2 834

Bygg- miljö
Bostadsanpassningsbidrag

Planarkitekt 0 0 0

Kapitalkostnad 13 13 44 44

Tjäst avseende förorenae områden MIFO 0 600 600 600

Utbildning nyvalda 0

Justering -500 -500 -500 -500
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Summa 0 -487 113 144 144

Förändring -487 113 144 144

Socialnämnd
Utökat anslag för stödboendereform 58 58 58 58

Högkostnadsskydd ÄO -232 -232 -232 -232

E-hälsa 3 000 3 000 4 000 4 000

Vård o omsorgscollege 0 0 0 0

Ökad hyra pga avfallsplan, bredband m m 0 0 0 0

OB ersättning 0 0 0 0

Utökning av staben 0 0 0 0

Barn- och ungdomshälsomottagning GGVV 250 250 250 250

Pedagogtjänst Navigatorcentrum 0 0 0 0

Familjecentral smålandsstenar 800 800 800 800

Bemanning SÄBO 0 0 0 0

Ökat behov av SÄBO 3 000 6 000

Ökad kostand SSK och rehab 1 200 2 400 2 400 2 400

Gruppbostad (funktionshinder och stöd) 6 481 6 481 6 481 6 481

Föreskrift biståndsbedömning 500 500 500 500

Demografijustering 542 1 009 1 589 1 589

Högkostnadsskydd ÄO

Justering -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Summa 0 6 599 8 266 12 846 15 846

Förändring 6 599 8 266 12 846 15 846

BUN
Utökad undervisning i matematik 725 725 725 725

Den nya gymnasiesärskolan 29 29 29 29

Grundbemanning förskolan 350 350 350 350

Ökad efterfrågan fritidshem 1200 1200 1200 1200

Familjecentral Smålandsstenar 645 645 645 645

Kvalitetsutveckling 800 1 600 2 400 3 200

Utveckling av verksamhet 525 525 525 525

Hyra Glashuset, utbyggnad dans 0 700 700 700

Anpassning lokaler förskola/fritidshem Anderstorp 990 990 990 990
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Tillbyggnad Solkullens Förskola Hestra 0 0 890 890

Strukturförändringar 0 0 0 0

Ombyggnad Johan Orre till förskola 1 155 2 080 2 080

minskning av externa hyror -900 -1 800 -1 800

Ombyggnad Gyllenforsskolans kök 0

Ventilation spånsug 15 30 45 60

Utemiljö, trafiksäkerhet 35 70 105 140

Åtgärder för ökad tillgänglighet 40 80 120 160

materialsortering 50 100 150 200

Oförutsedda behov 0 0 0 0

Förskolan Barn- och ungdomshälsomottagning 250 250 250 250

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

Justering -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Summa 0 -4 409 -3 269 -1 391 -451

Förändring -4 409 -3 269 -1 391 -451

Fritidsnämnd
Utbildning nyvalda 0

Spontan/näridrottsplats 48 96 144 192

Utomhus, maskiner och inventarier 31 61 93 124

Hälsolyftet 56 112 168 224

Bassängfolie 256 256 256 256

Upprustning idrottshallar 45 90 135 180

Ombyggnad simhallar 50 50 50 50

Höjt driftbidrag föreningar 300 300 300 300

Höjt aktivitetsstöd 250 250 250 250

Ombyggd simhall Anderstorp/Smålandsstenar 0 0 0 0

Ny vermhet fd simhall Anderstorp 0 0 0

Upprustning simhall Smålandsstenar 120 120 120 120

Reningsverk Gislebadet 920 920 920

Justering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Summa 0 156 1 255 1 436 1 616

Förändring 156 1 255 1 436 1 616

Kulturnämnd
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Utbildning nyvalda 0

Bibliotek 145 190 235 280

Kulturplatån/Glashuset 1 350 2 750 2 814 2 820

Gislaveds dansstudio/Kulturplatån 500 500 500 500

Konsthall 175 175 175 625

Taxor och avgifter 50 100 100 100

Föreningsanslag 50 100 100 100

Konst i samband med byggnationer 3 4 5 5

Konstsamling/utsmyckning 8 15 23 30

Internationella teatern på Trasten 250 250 -250 -250

Justering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Summa 0 1 531 3 084 2 702 3 210

Förändring 1 531 3 084 2 702 3 210

Fastighetsnämnd

Summa 0 0 0 0 0

Förändring 0 0 0 0

SUMMA 4 336 10 360 17 206 21 284

Prisförändring  % 2,50% 5,10% 7,70% 10,30%

Prisförändring 108,4 528,4 1324,9 2192,3

SUMMA INKL PRISFÖRÄND 4444,7 10888,5 18530,9 23476,7
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GISLAVEDS
‘‘ KOMMUN

KSAM
Samverkansprotokol 1

Datum: 2015-10-14

Plats: Spaden (Kommunhuset)

Förhandlingsparter: Gislaveds kommun och samtliga fackliga organisationer och

huvudskyddsombud

Närvarande:
För kommunen:
Ekonomichef Stefan Tengberg
Kommunstyrelsens ordförande Marie Johansson
Kommunalråd Carina Johansson
Kommunalråd Niclas Palmgren
Personalkonsult Gudbrand Brun Bkken

För de fackliga organisationerna:
För Kommunal Anette Niklasson
För Vision Annica Park och Andreas Davidsson

För Lärarförbundet Pål Bernhardsson

Kallade, ej närvarande:

Ledarna
Sveriges Skolledarförbund
Akademikerförbundet SSR
Lärarnas Riksförbund
Sveriges ingenjörer
Vårdförbundet
BRF
Jusek
Naturvetarförbundet
FSA
SRAT
LSR
DIK
Sveriges Arkitekter

Ärende: Samverkan



1. Kommunens utblick 2017- 2020

Ekonomichef Stefan Tengberg informerar om “Utblick 2017-2020” och detta material

delades ut på plats.

Materialet baseras på det strategiska styrdokumentet som antogs av kommunfullmäktige

201 5-06-22 § 94. Nämnderna har kommit med förslag till utblicken. Senast 21 oktober 2015

ska respektive nämnd ha antagit sin årsbudget för 201 6 samt att överlämna den till

ekonomienheten.

Investeringar 201 6-2020 uppgår till i genomsnitt 98 miljoner kronor.

Driftsförändringar 2017-2020. För 2017 ingår anpassning på totalt 40 mnkr vilka fördelas

enligt följande:
• 2 mnkr för kommunstyrelsen
• Räddningsnämnden en anpassning på 250 tkr

• Tekniska nämnden en anpassning på 4 mnkr

• Socialnämnden en anpassning på 1 8,5 mnkr

• Barn-och utbildningsnämnden anpassningar på lO mnkr

• Fritidsnämnden en justering på 2 mnkr

• Kulturnämnden anpassningskrav på 2 mnkr

Ytterligare justeringarna kommer att krävas för 2018—2020.

Oppositionen kommer också att presentera ett eget förslag.

Ärendet samverkas inför beslut den 23 oktober 2015.

De fackliga parterna har inget att erinra och information anses vara samverkad.

Samverkan förklaras avslutad 2015-10-14.

Vid protokollet:

Gudbrand Brun Bkken

J usteras:
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GISLAVEDS
‘‘ KOMMUN

KSAM
Samverkansprotokoll

Datum: 2015-10-23

Plats: Isaberg (Kommunhuset)

Förhandlingsparter: Gislaveds kommun och samtliga fackliga organisationer och
huvudskyddsombud

Närvarande:
För kommunen:
Personalchef Suzi Pergel
Ekonomichef Stefan Tengberg (ej pkt 4)
Personalkonsult Tobias Karlsson (pkt 2)
Personalkonsult Matilda Löfstrand (pkt 4)
Personalkonsult Gudbrand Brun Bkken

För de fackliga organisationerna:
För Lärarförbundet Pål Bernhardsson
För Vision Per-Olof Lidholm
För Akademikerförbundet SSR Eva Eliasson
För Kommunal Stina Nivalainen och Maybritt Reljanovic (ej pkt
3 och 4)
För Lärarnas Riksförbund Tomas Andersson
För Sveriges skolledarförbund Ulf jiretorn

Kallade, ej närvarande:
Ledarna
Sveriges ingenjörer
Vårdförbundet
BRF
Jusek
Naturvetarförbundet
FSA
SRAT
LSR
DIK
Sveriges Arkitekter

Ärende: Samverkan



1. Kommunens utblick 20 17- 2020

Ekonomichef Stefan Tengberg presenterade ärendet inför beslut.

Genomgång av driftförändringar och investeringar i alla kommunens förvaltningar.

Kommunal lämnade yrkanden skriftligt vid sammanträdet (se bilaga till protokollet).

De fackliga parterna har i övrigt inget att erinra och ärendet anses vara samverkat.

2. Tobakspolicy — behov av revidering?

Personalkonsult Tobias Karlsson och personalchef Suzi Pergel informerade.

Frågan om att utöka/begränsa nuvarande tobakspolicy har varit uppe i
förvaltningschefsgruppen. Personalkonsult Tobias Karlsson har sett på hur andra kommuner
tillämpar frågan, utifrån frågan om det finns ett behov av att förnya befintlig policy. Frågan
kommer att prövas i personalutskottet.

Andra kommuner har t.ex. förbud mot rökning av e-cigaretter och vattenpipa. Snus är
förbjudit i vissa kommuner, arbetsgivaren anser det vara svårt. Ett möjligt tillägg är att det ej
ska användas i elev-/brukarnära sammanhang.

Fackförbunden lämnade kommentarer:
• Kommunal anser att policyn är bra som den är i dag. Kommunal anser att respektive

chef bör hantera frågan om det finns problem. Kommunal hänvisade till att man i
2007 yrkade på att arbetsgivaren bör kunna erbjuda t.ex. plåster och tuggummi.
Kommunal anger att de har medlemmar som inte får rast, och att inte alla arbetar
brukarnära — anser det viktigt att man inte generaliserar i frågan.

• Lärarnas riksförbund anser att policyn fungerar som den är idag, börjar man
vidareutveckla är det lätt att inkludera för mycket, och att man tappar fokus i
förhållande till vad man vill åt, t.ex. den anställdes beroende eller “imagefrågan”.

• Lärarförbundet anser det viktigt att rökning sker på stort avstånd från verksamheten,
samt att det inte sker under arbetstiden. Viktigt att det finns en dialog om vart det är
ok.

• Vision anser det viktigt att det är tydligt vad som är rast och paus — samt vad dessa
innebär.

Akademikerförbundet yrkade på att arbetsgivaren subventionerar rökavvänd ningspreparater.

De fackliga parterna har i övrigt inget att erinra och information anses vara samverkad.

3. Hälsoprofiler kontra arbetsplatsprofiler, kommunhälsan

Personalchef Suzi Pergel informerade.

Hälsoprofiler har funnits i kommunen sedan 1999. Ny AFS (Arbetsmiljöverkets
författningssamling) gör att man önskar att gå över till arbetsplatsprofiler framöver — bl.a. för
att kunde till se på organisatoriska och psykologiska frågor. Onskar hälsoprofilar för
nyanställda inom befattningar som kräver fysisk aktivitet, t ex undersköterska, lokalvårdare.

De fackliga parterna har inget att erinra och information anses vara samverkad.
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4. Analys av jämställda löner, till handlingspian jämställa löner 2016-2018

Personalkonsult Matilda Löfstrand och personaichef Suzi Pergel redovisade analysen av

löneskillnader som görs vart tredje år.

Det är en del förändringar i statistiken från det underlag som skickades med kallelsen.

Analysen ser på lika arbeten, likvärdiga arbeten, samt avvik.

Matilda Löfstrand redovisade lika arbeten, vad löneskillnaden beror på, samt ändringar i

underlaget. Undersköterskorna är lagt till i underlaget. För stödpersonal stamde inte antalet.

Handledare är uppdelat i ensamkommande och AMO.

Kommentarer från fackförbunden:
• Vision anser att inte alla handledare AMO är med i underlaget. Arbetsgivaren kollar

upp om dessa ej är klassificerade, och åtgärdar i sådana fall detta.

• Lärarförbundet önskar ett förtydligande av förstalärarna i BAS-systemet och att

processen med detta påskyndas. Vidare anser man att gymnasielärare

teknikIel/tr1bygg ska ha flera personer med i underlaget. Skolchef och socialchef

finns inte med i — arbetsgivaren lägger till dessa.

Personaichef Suzi Pergel presenterade likvärdiga arbeten och orsakerna till olikheter i lön.

Arbetsgivaren kommer att se över fritidsledare då dessa finns med i basgrupp D och E. Vissa

fel finns med i uträckningarna med tanke på median — AG återgärder detta.

Fackförbunden önskar att uppdaterad lista skickas ut så snart denne föreligger.

De fackliga parterna har i övrigt inget att erinra och information anses vara samverkad.

5. Nya KSAM-tider (2016)

Personalchef Suzi Pergel presenterade ärendet inför beslut.

Lärarförbundet önskar möjlighet att kunde återkoppla när man upplever att det finns behov

av att ha med politiker. Arbetsgivaren anser att ett alternativ kan vara att skjuta eventuella

sådana ärenden till sammanträden där politikerna närvarar.

De fackliga parterna har i övrigt inget att erinra och ärendet anses vara samverkat.

6. Övrigt
Parterna är överens om att återkomma till återkoppling om ledarskapstrappan vid KSAM 1

januari 2016

Samverkan förklaras avslutad 2015-10-23.

Vid protokollet:

Gudbrand Brun Bkken
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Kommunal

Gislaved 2015-10-23

Kommunals yrkande inför budget 2017-2020

Kommunal scktion Gislaved har tagit del av kommunens utblick 2() 1 7—
( 2020 och förstår att alla nämnder har anpassningskrav.

Kommunal yrkar att dessa krav inte blir på bekostnad av arbcisti1lfillen
eller personal minskning saint att vid vai:je anpassning skall en risk och
konsekvens analys göras.

Kommunal yrkar att tidigarelägga verksamhet i f.d. simhallsiokalema
för att skapa arbetstilillillen.

Kommunal yrkar att pengar avsätts till införande av heltids tjänster för
samtliga förvaltningar, då vi anser att det blir en stor ekonomisk kostnad
för Lc.x. social förvaltningen där (len största andelen dcltidstjänstcr
finns, kommunal befarar att ekonomiska medel för detta tas från den
befintliga verksamheten.

Kommunal yrkar att Arbetsgivarcn avsätter medel för strukmrsat.sningur
för bLa. högskoleutbildad personal inom socialförvaltningen samt till ny
organisation inom räddningstjänstcn samt ytterligare framtida behov.

Kommunal yrkar att mcdel avsälis till åtgärder som ev. kan komma
efter årets medarbetar enkät.

Kommunal sektion Gislaved
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §374 Dnr: KS.2015.80

Utblick 2017-2020 för kommunen som helhet

Ärendebeskrivning
Nämnderna har tagit fram förslag till utblick 2017 – 2020 vilket har
presenterats för kommunstyrelsen. Utblicken bygger på investeringar
och driftkostnader 2016.

Nämndernas förslag har gåtts igenom vid nämndsvisa samtal med
företrädare för presidier och förvaltningsledningar vilket har skett med
kommunstyrelsens allmänna utskott (KSAU) den 17 och 21 september
2015. Partierna har därefter berett ärendet vid överläggningar under
september månad.

Det upprättade budgetförslaget, daterat den 7 oktober 2015, innefattar
de revideringar som diskuterats i september månad.

Av upprättat dokument ”UTBLICK 2017-2020” med underrubriker
”Driftförändringar 2017-2020” samt ”Investeringar 2016-2020” framgår
de driftförändringar respektive investeringar som ska genomföras under
planeringsperioden 2017 – 2020.

Förslag till ”UTBLICK 2017-2020” har samverkats vid sammanträde den
23 oktober 2015.

Ekonomichefen går igenom majoritetens förslag till utblick 2017-2020.
Carina Johansson (C) redogör för Centerpartiets förslag till utblick
2017-2020.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 22 juni 2015, § 94
Mål och budget 2016: Nämndernas beslutade budget 2016
Kommunstyrelsen den 7 oktober 2015, § 325
Utblick 2017-2020 drift och investering, 7 oktober 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2015
Samverkansprotokoll, daterat den 14 oktober 2015
Samverkansprotokoll, daterat den 23 oktober 2015
Centerpartiets förslag till Utblick 2017-2020

Yrkande
Lennart Kastberg (KD):

1. Att till 2018 sänka skatten med 20 öre.

2. Att Örerydsskolan flyttas till Isabergsskolan.

3. Att inför Örerydsskolans flytt se över den ökade transporttiden för barnen
och då öka antalet transporter för att reducera transporttiden.

4. Att Ölmestadskolans högstadie ska vara kvar.

5. Att förskolorna Nyckelpigan och Skattkistan i Reftele fortsätter som egna.

6. Att inte stänga fler vårdplatser än de vi kom in i 2015.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 374 (forts.)

7. Att utreda systemet kring behovsprövning och tillsättande av boende.

8. Att gamla Nordinskolan kan bli HVB hem för ensamkommande och därmed
friställa något på Furugatan.

9. Att information om komplementhus, Attefalls hus, ges till våra innevånare
via bl.a. vår hemsida så att byggnation kommer igång och ungdomar kanske
därmed avlastar den reguljära marknaden och får en lägre hyra, samt stannar i
kommunen.

Carina Johansson (C) med instämmande av Håkan Josefsson (C): Bifall till
Centerpartiets förslag till Utblick 2017-2020 utifrån de skillnader som finns i
liggande förslag till kommunstyrelsen.

Marie-Louis Dinäss (S) med instämmande av Agneta Karlsson (M) och Peter
Bruhn (MP): Bifall till majoritetens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lennart Kastbergs (KD) yrkande, Carina
Johanssons (C) bifallsyrkande till Centerpartiets förslag och majoritetens
förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt majoritetens förslag.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att majoritetens förslag är
huvudförslag. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
1. Lennart Kastbergs (KD) yrkande och Carina Johanssons (C) yrkande ställs
mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.
2. Majoritetens förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till
motförslag.
Ja-röst för majoritetens förslag.
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag.

Ordförande ställer proposition på Lennart Kastbergs (KD) yrkande och Carina
Johanssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen utser Carina
Johanssons (C) yrkande till motförslag.

Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för majoritetens förslag, 3 nej-röster för Carina Johanssons
(C) yrkande och 1 röst som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt
majoritetens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta utblick 2017-2020 för kommunen som helhet.

Reservation
Lennart Kastberg (KD), Carina Johansson (C) och Håkan Josefsson (C)
reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Mål och budget 2016 

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 budgetdokumentet 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.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22 § 

94 om de yttre begränsningarna för 

nämndernas budgetarbete genom beslut om 

”Strategiskt styrdokument inför mål och budget 

2016-2020”. Mål och budget 2016 baseras 

även på reviderat ”Strategiskt styrdokument inför 

mål och budget 2016-2020” KS 2015-11-04 § 

374 

 

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 budget 2016 

lämnas i detta dokument som information till 

kommunfullmäktige medan 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.  

 

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. 

 

Visionen skall beskriva vad 

kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. 

Visionen skall vara ett redskap för styrning av 

den kommunala verksamheten. 
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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. 

 

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 

 Styrmått: 

• 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. 
 Styrmått: 

 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 %.  

 

Arbetet på nämndsnivå utgår sedan från att 

utföra givna inriktningar utifrån givna 

ekonomiska ramar. I detta planeringsarbete 

gör respektive nämnd en 

verksamhetsbudget som beskriver 

verksamhetens uppgift, vad den skall göra och 

för vem. Även på nämndsnivån utarbetas mål 

för verksamheten utifrån de prioriterade 

områdena. 
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Prioriterade områden 

och konkretiserade mål 

För respektive prioriterat område har 

kommunfullmäktige fastställt konkretiserade 

mål (inriktningarna) som är förväntningar eller 

krav på hur nämndernas tilldelade resurser ska 

riktas. De konkretiserade målen är framtagna 

utifrån planeringsförutsättningarna, visionen, 

kommunstyrelsens ledningsidé och de 

finansiella och personalpolitiska målen. 

Under nämndernas texter förklarar 

nämnderna hur de tänker arbeta med de 

konkretiserade målen. 

 

Barns lärande 

Detta prioriterade område innebär att 

• Alla barn når behörighet till 

gymnasieskolan. 

• För att varje barn ska kunna nå så långt 

som möjligt i sitt lärande, krävs samverkan 

mellan alla runt barnet: trygg miljö i och 

utanför skolan 
 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Barnperspektivet ska genomsyra de 

kommunala besluten och all verksamhet 
 Prioritera förebyggande verksamhet för 

barn och ungdomar och särskilt ett väl 

fungerande kultur- och fritidsutbud för 

barn och ungdomar 

 Fler behöriga pedagoger och fler vuxna i 

skolan 

 Förbättra simkunnighet för barn och 

ungdom i årskurs 6 

 

Kommunövergripande mätning görs med: 

Styrmått: 

 Andel behöriga elever till något nationellt 

program (KKiK mått nr 19) 

 Elever i åk 6 med godkänt betyg i alla 

ämnen, lägeskommun  

 Andel som fullföljer gymnasiet (KKiK mått nr 

22) 

 Elevernas syn på skolan, år 8 

 

 

 

Staden Gislaveds 

kommun 

Detta prioriterade område innebär att 

 Staden Gislaveds kommun upplevs – och 

används - som en attraktiv mötesplats av 

invånare och besökare.  

 Konceptet Staden Gislaveds kommun 

upplevs och stödjer hela kommunens 

attraktivitet.  

 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Vända befolkningsutvecklingen genom att 

främja förutsättningarna för de bofasta att bo 

kvar och att öka nettoinflyttandet. 

 Fortsatt utvecklingsarbete för att Gislaveds 

kommun ska vara en del av e-samhället. 

 Fr.o.m. januari 2016 ska konkreta 

förändringar, som innebär ombyggnation av 

två simhallar till annan verksamhet, 

genomföras. 

 Påbörja arbetet med underlag för en 

utredning för att skapa ett helt nytt bad- och 

sim center för hela Gislaveds kommun, för att 

ersätta våra tre nuvarande uttjänta simhallar. 

 Under 2016 påbörjas de konkreta 

förändringar av skolstrukturen som krävs för 

att säkerställa integration och utveckla den 

pedagogiska kvaliteten med anpassning till 

elevunderlaget. 

 Minska driftskostnaderna för äldreomsorgen 

där frågan om kvalitet och utbud får vara en 

del av sammanhanget. 

 Utreda att flytta tekniska kontoret/ Gislaved 

energi till Gröne mosse 
 

 

Kommunövergripande mätning görs med: 

Styrmått: 

 Medborgarundersökningen NMI 

 Medborgarundersökningen ”Hur stor andel av 

invånarna tycker att Gislaveds kommun är en 

attraktiv plats att bo på ” (KKiK mått nr 40) 

 Medborgarundersökningen - upplever 

påverkan (KKiK mått nr 16) 

 Hur väl möjliggör kommunen för 

medborgarna att delta i kommunens 

utveckling?  (KKiK mått nr 15) 
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Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Detta prioriterade område innebär att 

• I Gislaveds kommun har vi det bästa 

företagsklimatet. 

• Näringslivssamverkan sker naturligt 

baserat på efterfrågan från kommun eller 

företag. 

 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Utveckla infrastrukturen för att stödja 

näringslivets behov av rörlighet för kompetens 

och transporter på ett hållbart sätt. 

 Fördjupa samverkan med näringslivet 

 Stödja förutsättningar för innovation och 

tillväxt 

 Se över fordonspolicyn för miljömässigt 

hållbara samt säkra fordon. 
 

Kommunövergripande mätning görs med: 

Styrmått  

 Placering i Svenskt Näringsliv ranking 
 Placering i SKL:s undersökning- Insikten 

 Antal nystartade företag- antal/1 000 

invånare (KKiK mått nr 34) 
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Ekonomiska 

förutsättningar 

 

Kommunens budgetarbete påverkas i mycket stor 

grad av den statliga styrningen. I vår- och 

höstpropositionen framgår hur statliga beslut 

kommer att påverka kommunerna och därmed 

Gislaved kommuns kommande budgetarbete.  

 

Årets höstproposition innebar en förstärkt statlig 

styrning med framförallt riktade statsbidrag vilka 

inte ekonomiskt ingår i budgeten men som 

kommer att vara ett redskap för att uppnå målen. 

Följande sammanställning är några av de 

förutsättningar som ligger till grund för 

kommunens budgetarbete och är hämtade från 

SKL:s cirkulär 2015:29. 

 

Regeringens bild av den 

samhällsekonomiska utvecklingen 

Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par 

år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk 

efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas såväl i 

år som nästa år öka med drygt 3 procent. 

Tillväxten i den svenska ekonomin gör att 

sysselsättningen växer snabbt och arbetslösheten 

gradvis pressas tillbaka. I slutet av nästa år beräknas 

den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. 

Arbetslösheten har då nått ner mot 6½ procent 

och inflationstalen, enligt KPI, ligger nära 2 procent. 

 

De följande åren (dvs. åren 2017–2019) beräknas 

den svenska ekonomin befinna sig i konjunkturell 

balans, dvs. ett tillstånd då varken hög- eller 

lågkonjunktur kan sägas råda. Arbetslösheten 

uppgår till strax över 6 procent och KPIX-

inflationen (dvs. inflationen exklusive hushållens 

räntekostnader) ligger stabil på strax under 2 

procent. Höjda räntor drar dock upp tillväxttakten 

för KPI. Samtidigt växer BNP årligen med drygt 2 

procent. Utvecklingen under dessa år ska inte 

uppfattas som en prognos utan som ett resultat av 

de antaganden som gjorts, bland annat då vad gäller 

utveckling av produktivitet och arbetsmarknad. 

 

I år och nästa år växer efterfrågan i den svenska 

ekonomin snabbt. Inte minst investeringarna och 

den offentliga konsumtionen uppvisar jämförelsevis 

höga tillväxttal. När den konjunkturella 

återhämtningen är över och konjunkturell balans 

har nåtts antas tillväxten i investeringarna bli mer 

normal. Däremot fortsätter den offentliga 

konsumtionen och inte minst den kommunala 

konsumtionen att växa i snabb takt. Bakgrunden är 

en fortsatt mycket snabb befolkningstillväxt. Mellan 

åren 2014 och 2019 ökar antalet invånare i Sverige 

med i genomsnitt 1,3 procent per år. Det är tre 

gånger så snabbt som genomsnittet för de senaste 

tre decennierna. Den främsta förklaringen till 

denna skillnad en fortsatt mycket omfattande 

flyktinginvandring. Den snabbt växande 

befolkningen innebär att kommunala verksamheter 

i form av skola, vård och omsorg behöver växa 

snabbt. 

 

Nyckeltal för den svenska ekonomin: 

 

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 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP* 2,4 3,2 3,4 2,6 2,3 2,1 

Sysselsättning, timmar* 1,8 0,9 1,6 1,0 0,9 0,6 

Relativ arbetslöshet, nivå 7,9 7,4 6,7 6,3 6,2 6,2 

Timlön, 

nationalräkenskaperna 1,9 3,0 3,2 

 

3,4 

 

3,5 

 

3,6 

Timlön, 

konjunkturlönestatistiken 2,6 3,0 3,2 

 

3,4 

 

3,5 

 

3,6 

Konsumentpris, KPIX 0,2 0,5 1,4 1,8 1,9 1,9 

Konsumentpris, KPI –0,2 0,1 1,4 2,9 3,1 2,9 

Realt skatteunderlag 1,4 1,9 2,7 1,2 0,7 0,8 
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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 

2014–

2019 

SKL, okt 3,2 4,7 5,4 4,4 4,6 4,3 29,8 

Reg, sep 2,9 5,0 5,3 5,2 4,7 3,9 30,3 

ESV, sep 3,2 5,4 4,7 4,4 4,5 4,2 29,3 

SKL, aug 3,2 4,8 5,6 4,3 4,3 4,2 29,5 

 

 

 

 

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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Resultaträkning/kassaflödesanalys/Balansräkning 

 

Resultatbudget 

(mnkr) 

Utfall 

2014 

Delårsbokslut 

2015 (prognos) 

Budget 2016 

Verksamhetens nettokostnader 

(a,b) 
 

-1 369 

 

-1 437 

 

-1 491 

 

Varav pensionskostnader (c-e) 

 

-80 

 

-81 

 

-85 

 

Avskrivningar -75 -76 -80 

    

Verksamhetens nettokostnader -1 444 -1 513 -1 571 

    

Skatteintäkter+ 1 452 1 502 1 575 

Generella statsbidrag    

Finansnetto 2 3 3 

    

Årets resultat 10 -8 7 

 

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 Delårsbokslut 

2015 (prognos) 

Budget 

2016 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Årets resultat 10 -8 7 

Avskrivningar 75 76 80 

Ökning/minskning korta skulder 1   

Ökning/minskning korta fordringar 52   

Rörelsekapitalförändringar    

Medel från löpande verksamheten 138 68 87 

    

Nettoinvesteringar -178 -115 -137 

Medel från investerings 

verksamheten 

 

-178 

 

-115 

 

-137 

    

Förändring långfristiga skulder 
40 20 25 

Medel från finansierings 

verksamheten 
40 20 25 

    

ÅRETS KASSAFLÖDE    

Likv. Medel vid årets början 51 51 24 

Likv. Medel vid årets slut 51 24 -2 

Förändring av likvida medel 
0 -27 -26 

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. 

 

 

Balansbudget 
(mnkr) 

Utfall 2014 Delår bokslut 

2015 (prognos) 

Budget 

2016 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar 1 266 1 327 1 385 

Omsättningstillgångar    143    55      28 

    

Summa tillgångar 1 409 1 382 1 413 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital    989    981 987 

Skulder    420    401 426 

    

Summa eget kapital och skulder 1 409 1 382 1 413 

Soliditet % 70 71 70 
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Finansförvaltning 

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Intäkt 1 560 063  1 594 027  1 759 962          

Kostnader -88 034 -79 167 -201 081         

Netto-kostnader 1 472 029 1 514 860 1 558 881 1 593 975 1 632 360 1 674 486 1 720 897 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 

        

Skatteintäkter 1 452 143 1 510 605 1 575 345 

Pensioner   -80 606 -81 656 -85 630 

Intern kompletteringspension 66 058 61 500 59 020 

Avskrivningar  -75 475 -81 119 -79 839 

Återförd Kapitalkostnad 107 619 118 889 114 664 

Finansnetto  2 290 1 915 2 916 

AFA    

Avtalsrörelsen  -14 412 -26 733 

KF oförutsett   -862 -862 

Totalt 1 472 029 1 514 860 1 558 881 

 

Uppgift 

Finansförvaltningen hanterar frågor om kommunalskatt, placering av finansiella tillgångar och då 

behov finns upptagning av lån.  

I finansnettot ingår avkastning från AB Gislavedshus (125 tkr), Gislaveds Energi AB (1 816 tkr) samt 

Gislaveds Industrilokaler AB (33 tkr).  

 

Fr om år 2012 betalar samtliga helägda kommunala bolag en borgensavgift på 0,3 % av utnyttjat 

borgensbelopp. Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-28 att även ta ut en borgensavgift på 0,3 % för 

kommunens stiftelser. 

För 2016 beräknas Gislaveds Energi utnyttja 89 mnkr, AB Gislavedshus 325 mnkr, Stiftelsen 

Isabergstoppen 22 mnkr samt Stiftelsen Torghuset 11,5 mnkr och den totala borgensavgiften 

beräknas därmed till 1 257 tkr.  
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Inkomsträntan (100 tkr) är baserad på en genomsnittlig likviditet med 20 mnkr.  

 

Gislaveds kommun förvaltar och placerar kommunens likvida tillgångar till högsta möjliga avkastning 

utan avkall på säkerhet och tillgänglighet i enlighet med av KF antagen ”placerings- och 

upplåningspolicy”. 

 

Avskrivningsnivåerna baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. 

 

På ansvar finansförvaltning budgeteras anslag för kommunfullmäktiges oförutsedda med 0,8 mnkr.  

 

För 2016 års avtalsrörelse är avsatt 26,7 mnkr varav 2 mnkr avser struktursatsningar. Detta anslag 

kommer att fördelas till respektive nämnd då avtalsrörelsen för 2016 är avklarad. 

 

En viktig uppgift för finansförvaltningen är att tillse att kommunens totala budget alltid är aktuell och 

uppdaterad efter de beslut som sker. 

 

Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2015 och 2016 

Som följd av stora investeringar finns ett upplåningsbehov under 2016 på upp till 25 mnkr vilket 

innebär att den totala låneskulden kan komma att uppgå till 150 mnkr och för denna del är det 

budgeterat en räntekostnad på 1,1 mnkr. 
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Kommunstyrelsen 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Marie Johansson S   

Förvaltningschef Malin Aronsson    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 116 215 123 457 131 693     

./. intäkter -48 263 -29 259 -30 558     

Nettokostnad 67 952 94 198 101 135 99 565 98 878 98 153 97 163 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 14 715 10 033 8 550 14 300 7 700 7 500 7 500 

./. intäkter -5 687 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Nettoinvestering 9 028 7 033 5 550 11 300 4 700 4 500 4 500 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Politik och demokrati 9 377 10 566 10 153 10 353 10 773 10 923 10 153 

Överförmyndare 2 328 2 617 3 249 3 249 3 249 3 249 3 249 

Kommunledning 5 639 5 912 7 969 7 969 7 969 7 969 7 969 

Personalenheten 8 247 10 785 11 090 10 560 10 490 10 560 10 490 

Utvecklingsenheten 11 096 17 171 18 158 18 753 18 266 17 371 17 221 

Mark- och Exploateringsenheten 907 4 008 3 973 3 973 3 973 3 973 3 973 

Ekonomienheten 18 583 17 924 18 447 18 672 18 942 18 892 18 892 

Kansli- och Informationsenheten 8 577 10 226 11 264 11 264 11 264 11 264 11 264 

IT-enheten 3 198 13 489 12 317 13 197 13 197 13 197 13 197 

Kontaktcenterenheten 0 0 4 515 3 575 2 755 2 755 2 755 

Sparbeting- ännu ej fördelat    -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Totalt 67 952 94 198 101 135 99 565 98 878 98 153 97 163 

Uppgift 

KOMMUNSTYRELSEN omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision, valnämnd, och 

kommunstyrelsens programområden; utöver den politiska verksamheten indelade efter 

kommunstyrelsekontorets organisation - Kommunledning, Personalenheten, Utvecklingsenheten, 
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Mark & exploateringsenheten, Ekonomienheten, Kansli- och informationsenheten, IT-enheten samt 

from 2016 ny enhet: Kontaktcenterenheten. Överförmyndarnämnden är from 2016 utbruten ur 
kommunstyrelsens budget och utgör eget kapitel. 

Kommunallagen styr kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamhet. 

Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten i ärenden ”av principiell beskaffenhet eller av 
annan större vikt”. Revisionen lyder direkt under kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt 

över nämndernas och de kommunala företagens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för 

demokratiutveckling, samhällsutveckling inkl. miljö samt kommunens ekonomi och organisation/ 
arbetsgivarfrågor. 

Valnämnden ska enligt vallagen organisera och genomföra val och folkomröstningar på ett rättsäkert 
sätt. 

Kommunstyrelsekontorets sju enheter utgör stab och stöd till de förtroendevalda i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden och får sina uppdrag - såväl stadigvarande 

som tillfälliga - av dessa organ. Kommunstyrelsekontoret har både koncern- och 

kommunövergripande uppgifter. Kommungemensamma administrativ funktion och service ingår 

också. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Barnperspektivet ska 

genomsyra 

kommunstyrelsens 

beslut och verksamhet. 

Vid alla beslut som fattas 

inom kommunstyrelsens 

ansvarområde ska 

barnperspektivet beaktas. 

Prioritera råd och stöd 

till förvaltningarna som 

leder till att 

barnperspektivet finns 

med i de beslut som 

fattas samt att på sikt 

utveckla system för 

uppföljning 

Kvalitativ effekt är att på kort 

och lång sikt förbättra barn 

och ungas levnadsvillkor.  För 

verksamheten innebär det 

praktiskt att i uppdraget för 

den tjänst som arbetar med 

demokrati, folkhälsa och 

mänskliga rättigheter 

prioritera detta område 

framför andra.  I alla 

sammanhang ska 
barnperspektivet finnas på 

checklistan. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 
fritidsutbud. 

Fortsatt prioritering av 

aktiviteter och projekt 

inom 

kommunstyrelsens 

områden som riktar sig 
mot barn och 

ungdomar 

1) stödja förvaltningarna i 

medborgardialoger som 

riktar sig till barn och unga 

2) Aktiviteter enligt 

folkhälsoplanen ska 
genomföras. 

Alla barn och unga ska 

ha goda möjligheter att 

vistas i och få uppleva 

naturen. 

Inventera möjligheter och ge 

inspiration till hur förskole- 

och skolbarn kan vistas i 

naturen under skoltid. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Kommunen ska 

marknadsföras på ett 

aktivt och samordnat 

sätt gentemot inflyttare 

Genom att använda framtaget 

koncept för 

inflyttarsatsningar och 

förstärka 

marknadsföringsplanen i 

kommande uppdatering. 

Marknadsföringen  av 
kommunen ska inriktas så att 

den bidrar till att invånare 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

stannar kvar och nya flyttar 

in. 

Arbeta fram 
handlingsplan till de 

bostadspolitiska 

riktlinjerna och påbörja 

genomförandet i 

samråd med AB 

Gislavedshus och andra 

aktörer för att genom 

ökad om- och 

nybyggnad tillskapa fler 

bostäder 

De bostadspolitiska 
riktlinjerna är en 

fullmäktigestrategi, antagen 

hösten 2015, som ska 

kompletteras med 

handlingsplan för att 

tydliggöra hur de mål som 

satts upp för att skapa fler 

och attraktiva bostäder för 

människors olika behov ska 

kunna genomföras. Uppdrag 

och aktiviteter utformas i 

samarbete med kommunens 

förvaltningar, eget 

bostadsbolag och 

marknadens aktörer. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Prioritera samordning, 

stöd och 

utvecklingsarbete 

utifrån Strategi för 

informationssäkerhet 

och kommande 

Kommunala Digitala 

Agenda samt Strategi 

för bredband. Dessa 

utgår från ett antal 

nationella och regionala 

styrdokument. 

Med utgångspunkt från 

antagna strategier har 

kommunstyrelsekontoret 

uppdraget att samordna 

informationssäkerhetarbetet 

med tillhörande 

processkartläggningar. e-

arkivprojektet utvecklas inom 

ramen för det 

läns/region/övergripande 

arbetet i e-utvecklingsrådet. 

Kontaktcentret ska utvecklas 

och intranätets 

modernisering påbörjas. Ett 

antal övriga system och 

processer som stödjer 

utvecklings- och 

tillväxtarbetearbete utvecklas 

successivt och parallellt. 

Verka för successiv 

utbyggnad av 

bredbandsnätet för att 

ge kommunens 

invånare och 

verksamheter möjlighet 

att delta i e-

utvecklingen och för att 

kunna uppnå de 

nationella målen för 

bredbandsutbyggnad 

Målen i kommunens 

bredbandsstrategi är 

vägledande. Minst 90 % av 

alla hushåll och arbetsställen 

ska ha möjlighet att ansluta 

sig till höghastighetsnät (>100 

Mbit/sek) senast 2020. 

Arbetet sker enligt strategins 

handlingsplan 

Påbörja arbetet med 

underlag för en 

utredning för att skapa 

ett helt nytt bad- och 

simcenter för hela 

Gislaveds kommun, för 

att ersätta våra tre 

nuvarande uttjänta 

simhallar. 

Sammanställa adekvat 

underlagsmaterial inför 

utredning att ersätta 

nuvarande simhallar 

med ett helt nytt bad- 

och simcenter 

I syfte att skapa 

förutsättningar för beslut om 

omfattning/utformning, 

lokalisering och finansiering 

(förstudie) 

Utreda att flytta 

tekniska kontoret/ 

Gislaved Energi till 

Gröne mosse 

Bistå tekniska kontoret 

och GEAB med 

underlag till utredning 

samt beakta ett 

helhetstänkande ur 

koncernperspektiv. 

I syfte att skapa 

förutsättningar för beslut om 

omfattning/utformning om 

lokaliseringens nytta och 

finansiering (förstudie) 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

 Kommunomfattande 

översiktsplanen antagen 

av kommunfullmäktige 

2016. 

Under 2016 ska den 

demokratiska processen av 

den kommunomfattande 

översiktsplanen och dess 

interna politiska hantering 

samt samråd med 

allmänheten och myndigheter 

genomföras. 

 Ta fram 

gestaltningsprogram för 

Gislaveds centrala 

delar. 

I fördjupningen av 

översiktsplanen för Gislaveds 

tätort finns beslutat att ett 

gestaltningsprogram för de 

centrala delarna ska arbetas 

fram. Arbetet förutsätter 

dialog med olika 

samhällsaktörer. Ett underlag 

för samverkan och samråd 

utarbetas. Olika delar av 

centrum kan behöva olika 

arbetsmetoder. 

 Stödja och underlätta 

för ökat 

kollektivtrafikresande 

Genom god dialog med 

regionen och myndigheter 

verka för utökning och 

förbättring av 

kollektivtrafiksystemet. 

Underlätta resandet genom 

kollektivtrafikanordningar 

och subventionerade taxor. 

 Kommunal information 

ska vara tydlig och 

tillgänglig, 

målgruppsanpassad, 

korrekt och lätt att 

förstå 

Kontinuerliga förbättringar 

sker löpande av de 

kommunikationskanaler som 

används och att den 

reviderade informations- och 

kommunikationspolicyn följs. 

 Öka tillgängligheten till 

tätortsnära natur-, 

vatten- och 

rekreationsområden. 

I ÖP-06 betonas behovet av 

att tillgängliggöra natur-, 

kultur- och vattenmiljöer i 

kommunen. I de fördjupade 

översiktsplanerna pekas 

tätortsnära rekreations-

områden och viktig 

grönstruktur ut, och för 

Gislaveds tätort finns en 

grönplan. I det regionala 

åtgärdsprogrammet för 

Hälsans miljömål finns flera 

åtgärdsförslag riktade till 

kommunerna för arbetet 

med grönområden och 

närnatur under perioden 

2016 - 2020. 

 Minska användningen av 

farliga kemikalier både i 

den kommunala 

organisationen och i 

kommunen. 

I förslaget till Hälsans 

miljömål finns åtgärder som 

syftar till att minska 

användning och spridning av 

giftiga kemikalier som ett led 

i att uppfylla miljömålet god 

bebyggd miljö. Arbetet 

kommer att beröra den egna 

organisationens användning 

och hantering av kemikalier 

men också bestå i ett 

utåtriktat arbete. 



17 

 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

 Minska miljöpåverkan 

från förorenade mark- 

och vattenområden. 

Gislaveds kommun har ett 

stort antal misstänkt 

förorenaden områden som 

kan påverka hälsa, miljö och 

utvecklingsmöjligheter. 

Kommunen behöver 

förstärka arbetet med att 

undersöka och vid behov 

sanera förorenad mark. 

 Minska Gislaveds 

kommuns sårbarhet för 

klimatförändringar 

Samhällets skydd mot 

klimatförändringar behöver 

stärkas. Gislaveds kommun 

har åtagit sig att arbeta enligt 

det regionala åtgärds-

programmet för klimat-

anpassning som omfattar en 

rad åtgärder på olika nivåer i 

kommunen under den 

närmsta fyra åren. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Utveckla 

infrastrukturen för att 

stödja näringslivets 

behov av rörlighet för 

kompetens och 

transporter på ett 

hållbart sätt. 

Prioritera arbete med 

järnvägsfrågor (inkl 

stickspår) och rv 26 

mellan Gislaved och 

Smålandsstenar. 

Fortsatt arbete för att få till 

en upprustning av Halmstad-

Nässjö järnväg. 

Vidareutveckla samarbetet 

med 

Trafikverket om genom-

förande av åtgärder på väg 26 

sträckan Smålandsstenar-

Gislaved. 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Möjliggöra för lokala 

företag vid upphandling 

Generellt följa uppsatta 

riktlinjer och ha fortsatt 

samverkan med 

grannkommuner. Undersöka 

sociala krav i upphandlingar, 

samt delta i projekt kring 

innovativa upphandlingar: 

Skapa 

informationsplattformar i 

samverkan med 

branschorganisationer för 

små aktörer att tillsammans 

kunna erbjuda 

helhetslösningar. 

Underlätta för företag 

och deras anställda att 

etablera sig i 

kommunen genom 

förstärkt dialog 

Skapa, testa och 

implementera metoder för 

att underlätta etablering av 

nya företag och deras 

anställda förstärkt dialog i 

olika former. 

Stödja förutsättningar 

för innovation och 

tillväxt 

Forskning- och 

utvecklingscentrum för 

produkter och tjänster 

Undersöka möjligheter och 

behov av lokaler för att 

utveckla och testa nya 

produkter och tjänster. 

Undersöka 

förutsättningar för 

universitet/högskola 

Behov finns av en ökad 

närvaro av 

högskoleverksamhet i 

kommunen. 

Förutsättningar för det skall 

undersökas. 

Skapa förutsättningar 

för att nyföretagare 

inom alla branscher får 

stöd  via befintliga 

Science Park-systemet finns 

implementerat som stöd för 

nyföretagande. Detta 

behöver kompletteras för att 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

och/eller ev 

tillkommande system. 

tillgodose behov inom olika 

branscher och för olika 

målgrupper för 

nyföretagande som inte nås 

idag. 

Stödja generella 

näringslivsprojekt med 

innovativ inriktning i 

förstudiefasen. 

För att stimulera graden av 

innovation kan relevanta 

projekt stödjas i 

förstudiefasen med antingen 

kommunen som projektägare 

eller andra aktörer. Detta är 

kopplat till nya EU-

programperioden. 

Stödja projekt för 

turismutveckling på 

landsbygden med 

innovativ inriktning i 

förstudiefasen 

För att stimulera graden av 

innovation och utveckling av 

turismen på landsbygden kan 

relevanta projekt stödjas i 

förstudiefasen med antingen 

kommunen som projektägare 

eller andra aktörer. Detta är 

kopplat till nya EU-

programperioden och 

Leader/LLU. 

Generellt stödja 

förutsättningar för 

utveckling inom 

besöksnäringen enligt 

turismstrategins 

handlingsprogram 

Med antagen turismstrategi 

som grund påbörja 

genomförande av utpekade 

åtgärder enligt prioritering i 

handlingsprogram. 

Utveckla 

turismsamarbete med 

grannkommuner. 

Arbete med 

turismsamverkansprojekten: 

Smålands Sjörike (Ljungby, 

Värnamo, Hylte), 

Fegenområdet (Falkenberg 

och Svenljunga) samt 

Smålandsriket (Värnamo, 

Vaggeryd och Gnosjö). 

Aktiv återkoppling till fd 

UF-ungdomar i syfte att 

skapa nya företag. 

För att stimulera 

nyföretagandet skall en 

aktivare återkoppling ske till 

de ungdomar som genom 

skolan provat på företagande 

för att kunna ge rätt stöd om 

de vill starta företag efter 

skolan. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

I kommunstyrelsen budgetförslag finns utökningar inom främst samhälls- och näringslivsutveckling 

med ca 2 000 tkr netto och inom överförmyndarverksamheten med cirka 780 tkr. Minskning av 

verksamhet och kostnader har samtidigt skett genom anpassning och omprövning av verksamhet och 

inte fullt i anspråktagande av den utökning, som fanns i utblicken för 2016. Detta har uppfyllt kraven 

på den ramminskning om 1 mnkr, som beslutades i kommunfullmäktige i samband med antagande av 

de ekonomiska styrprinciperna. Sammantaget leder det dock till att en ramökning för 
kommunstyrelsens verksamhet erfordras med totalt 1 045 tkr. 

Politisk verksamhet: Periodiska aktiviteter i samband med den nya mandatperioden bortfaller 

(utbildning förtroendevalda 450 tkr) medan den nya beräkningsgrunden för arvoden (anknytning till 

riksdagledamotsarvoden), som inte täcktes in i 2015 års budget har tagits med för fullmäktige och 

kommunstyrelse med 400 tkr netto. Detta har skett genom att utnyttja de lägre kapitalkostnaderna 

för läsplattorna, vilket är en följd av förlängd avskrivningstid. Detta kommer, när läsplattorna byts ut, 
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betyda att ramhöjning då behövs. Ökat internationellt utbyte och medborgarskapsceremoni för nya 

medborgare har tillkommit. Anslag inom fullmäktige för gemensamma lokaler har bortfallit (se 
kanslienheten). Totalt har anslagen minskats med 423 tkr. 

Överförmyndarnämnden: From 2016 blir överförmyndarverksamheten ett eget ansvar och ska inte 

ingå i kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningens budget, men i detta dokument redovisas 

fortfarande verksamheten som en del av kommunstyrelsen. Ökningen av kostnader till följd av ny 

nämnd som inte budgeterats och ökad verksamhet bl a till följd av flyktingsituationen samt insatserna 

för att rekrytera och utbilda gode män har ökat kostnaderna med ca 770 tkr. Detta kräver utökning 

av ram. 

Kommunledning: Utökning har gjorts med FINSAM:s verksamhet med 69 tkr genom särskilt beslut. 

Anslaget för bredband och e-utveckling har budgettekniskt återförts till 4 mnkr-nivån genom 

återläggning av anslag till socialnämnden och kanslienheten om totalt 2 100 tkr. Totalt ökar anslaget 

med netto 2 257 tkr, men är en reell minskning om 43 tkr, då e-anslaget ska genom kommande 

kommunstyrelsebeslut fördelas till olika verksamheter under året. En kalkyl på hur denna fördelning 
ska ske finns i budgetunderlaget. 

Personalenheten: Oförändrad verksamhet så när som på bortfallande kostnader för 

medarbetarenkät om 70 tkr. En omfördelning av hyror om 266 tkr bidrar till anslagets totala ökning 

om 315 tkr. 

Utvecklingsenheten: Kommunfullmäktige har beslutat att införa subventionerade kollektivtrafikresor 

för högskolestuderande, vilket beräknats till 300 tkr för helår. Kostnad för resecentrum i 

Smålandsstenar, som upptagits till 200 tkr enligt utblick, är osäker. Turismsatsningarna har reducerats 

i förhållande utblick och besöksnäringsstrategins handlingsplan, men ökar med netto 400 tkr. 

Samhällsplaneringskostnader (konsultinsatser) har minskats med 300 tkr. Satsningar i interna och 

externa näringslivs- och arbetsmarknadsprojekt ökar med ca 670 tkr, bidrag till GNAB med 300 tkr 

och finansiering Leader/LLU med 259 tkr. Om man bortser från överflyttningen av 

folkhälsoverksamheten till kanslienheten ökar samhällsutvecklings- och näringslivssatsningarna 
budgetmässigt med 2 001 tkr, varav 500 tkr ligger inom kollektivtrafikområdet. 

Mark- och exploateringsenheten har en oförändrad budgetnivå (+35 tkr) genom att ett ökat 

skogsnetto om ca 400 tkr har kalkylerats. Detta täcker bl a högre kapitalkostnader för mark, som bl 

a ökat genom markinköp utöver budget. 

Ekonomienheten budgeterar för oförändrad verksamhet. Införande av nytt ekonomisystem ökar 
anslaget med 400 tkr. 

Kansli- och informationsenheten: Genom organisationsförändring inom kommunstyrelsen flyttas 

folkhälsoarbete mm över från utvecklingsenheten och kombineras med vissa uppgifter från den 

utvecklingsledartjänst för demokrati och MR-frågor, som ekonomiskt överlämnas till den nybildade 

kontaktcenterenheten. Det utgör därmed kommunstyrelsens bidrag till uppbyggnaden av den nya 

verksamheten. Vidare återläggs resurser till kommunledningens centrala anslag för bredband- och e-

utveckling, vilket ger en nettominskning för enheten med ca 450 tkr. En omfördelning till att mer 

hyres- och inredningskostnader ska belasta kommunhuset gemensamt, posthantering mm ökar 

enhetens kostnader med 955 tkr, utan att verksamheten tillförs verksamhet. Den reella utökningen i 

verksamhet handlar om e-arkiv (400 tkr)medan utökade kostnader för internationella mässor och 

mottagningsorganisation möts med minskningar i kostnader för informationsmaterial. 
Nettominskningen av verksamhetskostnaderna är därmed ca 600 tkr. 

IT-enheten: Genom uppbyggnaden av kontaktcenter minskar IT-enhetens budget med ca 2 mnkr. 

Central kostnader för tillkommande projekt som medborgarinloggning och ökade kostnader för 

serviceavtal tillkommer med ca 400 tkr medan centrala växelkostnader ökar med 420 tkr. Enhetens 

budget minskar med 1 162 tkr. 

Kontaktcenterenheten är den nya enheten under uppbyggnad. En grundbudget genom ramhöjande 

tilläggsanslag under 2015 och överföring av resurser från kommunstyrelsekontoret enligt ovan gör att 

ca 5 mnkr finns till förfogande. Av besparingsskäl har dock införandet tidsförskjutits två månader 

vilket påverkar en del anställningar och motsvarar ca 480 tkr. Detta återkommer dock som 
helårseffekt 2017. 
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Personal 

Kommunstyrelseförvaltningens organisation gjordes om under hösten 2011. Förvaltningen är sedan 

dess organiserad i ett samlat kommunstyrelsekontor med sex enheter, av vilka tre har särskilda 

funktioner under sig. Genomförandet av organisationsförändringen gav en större tydlighet i 

organisationen och med större närhet till chefsnivå, vilket initialt varit framgångsrik såtillvida att 

personalens sjuktal under 2012 sjönk rejält, ökade något under 2013 för att 2014 eskalera. Ett antal 

långtidssjukskrivningar, där stressrelaterade symptom finns med i bilden, liksom svåra fysiska 

sjukdomar, påverkade sjuktalen. Samma tendens med generella förbättringar fanns i 

medarbetarenkäten från våren 2013 jämfört med 2011. En negativ faktor, som också visar sig i den 

screening av personalens hälsoläge som gjordes försommaren 2013 resp. 2014 är att en fjärdedel av 

personalen upplever sig stressade i arbetet. Arbetsbelastningen inom kontoret är generellt hög, och i 

vissa funktioner finns toppbelastningar varje månad, i andra periodiskt under året och i ytterligare 

andra en generell ryckighet i arbetsflödet till följd av verksamhetens art. Åtgärder för att generellt 
stödja hur man kan hantera stress har satts in, men situationen kvarstår. 

Nya uppgifter tillkommer allteftersom samhället förändras och därmed kraven på den kommunala 

organisationen. En rad förändringar och anpassningar har påbörjats under 2015 och kommer att pågå 

in på 2016. 

En påverkansfaktor är utvecklingen mot e-samhället. E-förvaltningens utveckling har lett till att 

kontaktcenter ska inrättas från 1 januari 2016 med start för verksamheten under andra kvartalet 

2016. Detta innebär att kommunstyrelsekontoret har sju enheter när 2016 inleds. En tjänst överförs 

från kanslienheten till kontaktcenterenheten, och en tjänst som - och utvecklingsenheten genom att 

folkhälsostrategtjänsten inom utvecklingsenheten förflyttats in i denna tjänst. Receptionsfunktionerna 

kommer att ingå i kontaktcenterverksamheten, där dessa uppdrag kommer att inlemmas i de nya 
kommunvägledartjänsterna. Netto 1,5 tjänster inrättas i uppbyggnadsskedet. 

Inom IT-enheten behöver uppgifterna kring teknisk drift resp. helpdeskfunktionerna renodlas för att 

möjliggöra bättre strategisk inriktning av verksamheten. Funktionschefer för dessa enheter rekryteras 
under 2016. 

Kraven på informationssäkerhet och rättsäker ärendehantering, kravet på minskad sårbarhet i 

ensamfunktioner samt att förvaltningschefer ska om möjligt avlastas nämndsadministration avses lösas 

genom att en handläggartjänst vid pensionsavgång omvandlas till nämndsekreterare för 

personalutskott, överförmyndarnämnd, kulturnämnd och fritidsnämnd. En assistentjänst inom 

fritidsnämnden överförs till kansliet, som sedan utgör nämndskansli för fullmäktige, kommunstyrelsen 

och dess tre utskott, räddnings- överförmyndar-, kultur- och fritidsnämnd. Ett successivt och 

parallellt överlämnande av uppgifter till kontaktcenter från berörda nämnder bidrar till att möjliggöra 
en väntad kvalitetssäkring av denna del av administrationen. 

En utredning om utvecklingsenheten och mark- och exploateringsenheten ska sammanläggas ska 

genomföras, då deras uppgifter i mycket går in i varandra, om än i olika skeden av ärendena. Frågan 

om hantering av förorenad mark gör att det kommunala engagemanget i denna fråga måste utökas. 

Det är en samarbetsuppgift för tekniska kontoret, bygg- och miljöförvaltningen, utvecklingsenheten 

och mark- och exploateringsenheten; den senare avseende kommunens eget markinnehav och vid 

markköp. En projektanställning för att speciellt arbeta med dessa frågor under två år ska tillkomma 

inom kommunstyrelsekontoret och finansieras med investeringsmedel under mark och exploatering. 

De processkartläggningar, som pågår för informationssäkerheten, kommer att utvidgas för att 

klarlägga möjligheter till att kunna utveckla bättre arbetsfördelning och arbetsrutiner men också 

klarlägga kompetensutvecklingsbehov. Krav på generell samordning av kommunens verksamhet, 

hållbarhetsfrågorna, ökning av näringslivsfrämjande aktiviteter inkl. infrastrukturfrågor inom samhälls-

/tillväxtutvecklingen måste hela tiden bevakas och beaktas, såväl vid rekryteringar som i 

kompetensutveckling. Pensionsavgångar under de kommande åren tydliggör också att en löpande 

översyn av kommunstyrelsekontorets organisation och bemanning alltid måste pågå. 
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Räddningsnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Niclas Palmgren M   

Förvaltningschef Johan Nilsson    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 44 920 46 207      

./. intäkter -14 458 -15 072      

Nettokostnad 30 462 31 135 31 345 31 152 31 194 31 871 32 053 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 200 7 628 1 286 795 900 7 400 1 650 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 200 7 628 1 286 795 900 7 400 1 650 

Fordon 2016 Ledningsbil, 2018 Skärsläckaraggregat, 2019 5 st FIB-bilar, Tankbil, Släckbil alt två skärsläckarbilar, 2020 Ledningsbil, 

Skärsläckaraggregat 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nämnd 76 135 137 137 137 137 137 

Räddningstjänst 30 893 31 000 31 208 31 015 31 057 31 734 31 916 

Krisberedskap -507 0 0 0 0 0 0 

Totalt 30 462 31 135 31 345 31 152 31 194 31 871 32 053 

 

Uppgift 

Räddningsnämnden ska tillse att tryggheten i samhället ökas genom effektiva olycksförebyggande och 

skadeavhjälpande åtgärder. En viktig uppgift är att stärka den enskildes förmåga att både förhindra 

olyckor och att hantera en olyckshändelse. Antalet bränder och andra olyckor samt skador därav ska 

fortlöpande minska. Detta ska särskilt gälla skador på människor, miljö, oersättlig egendom och annan 

egendom av högt värde. 

Samhällets förmåga att förebygga och hantera extraordinära händelser ska stärkas. 
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Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

  

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Alla barn och 

ungdomar i 

förskolan samt 

årskurserna 2, 5 och 

8 skall ha 

grundläggande 

brandkunskaper 

Varje år genomförs 

brandutbildning för 

skolungdomar. 

Stärka ungdomar 

att undvika brott 

och få ökad 

självkänsla 

Fortsätta samarbetet med 

socialtjänsten, 

högstadieskolorna och polisen 

för att stärka ungdomar att 

undvika brott och få ökad 

självkänsla. Tio träffar per 

termin och en grupp per 

termin. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Fortsatt prioritering 

av 

marknadsföringen 

av kommunerna och 

räddningstjänsten 

som arbetsgivare 

Vara positiv till att ta emot 

praktikanter, prao-elever. Ha 

ett aktivt deltagande vid 

utbildningsmässor mm. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Prioritera arbetet 

med utveckling av e-

samhället 

Aktiv hemsida och Facebook. 

 Bedriva effektiv och 

rättssäker 

myndighetsutövning 

Med effektiv 

myndighetsutövning menas att 

effekterna på skydd och 

säkerhet för tredje person blir 

så stora som möjlighet utan att i 

onödan försvåra för ägare och 

nyttjanderättshavare. Med 

rättssäker menas att 

myndighetsbesluten håller hög 

juridisk kvalitet och att 

myndighetsutövningen är saklig 

och opartisk. 

 Begränsa skadorna 

vid inträffade 

olyckor 

Räddningstjänsten ska verka för 

att skadorna vid inträffade 

olyckor blir så små som möjligt. 

 Följa upp och 

utvärdera olyckor 

Olycksutredningar ska göras för 

att utvärdera hur den enskildes 

skydd har fungerat samt hur 

räddningsinsatsen genomförts. 

Syftet är att förbättra den 

olycksförhindrande och 

skadebegränsande 

verksamheten. 

 Förhindra att 

olyckor inträffar 

Räddningstjänsten ska verka för 

att olyckor inte inträffar. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 
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Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Under 2015 kommer en utredning bli klar gällande vilka strategiska förmågor som finns och behöver 

finnas. Denna ligger sedan till grund för framtida investeringar, satsningar i kompetens och material. I 

vissa fall har dagens bilar låg driftskostnad men reperationskostnaderna förväntas öka och samtidigt 
minskar driftssäkerheten. En kontinuerlig plan för utbyte av fordon är nödvändig. 

Liksom tidigare år kommer taxorna att justeras och moderniseras och ett förslag till beslut kommer 
under hösten 2015. 

I takt med ökad personalomsättning främst på deltid men även en kommande pensionsavgång på 

heltid så föreligger ett stort behov av utbildning av ny personal eller personal som  behöver 
vidareutbildning. Detta är förenat med stora kostnader. 

Personal 

De senaste åren har personalomsättningen ökat vilket skapar en förlust av kompetens och det 

hämmar utvecklingen eftersom nyckelpersoner får ägna tid år upplärning istället för utveckling. 

Genom att i större grad rekrytera personer med lokalanknytning har denna trend förhoppningsvis 

mattats av bland heltidspersonalen. Bland deltidspersonalen är trenden fortfarande att 

medelanställningstiden är för kort. Det är kostsamt att rekrytera och utbilda ny personal. 

Omsättningen är till största delen på de som varit anställda 0-5 år. Utbildningstiden för en 

deltidsbrandman är flera veckor vilket kan vara bekymmersamt för huvudarbetsgivaren då de är 
under utbildning denna tid. 

Sedan tidigare år finns en plan för kommande pensionsavgångar. 
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Tekniska nämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2,76 % 

Ordförande Jörgen Karlsson S   

Förvaltningschef Peter Edvinsson    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 148 043 145 141 147 419     

./. intäkter -104 340 -103 918 -104 243     

Nettokostnad 43 703 41 223 43 176 41 536 42 467 44 255 44 822 

        

        

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 30 549       

./. intäkter -2 904       

Nettoinvestering 27 645 27 401 22 195 23 550 20 480 21 770 19 350 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Adm/nämnd/internt 6 680 5 033 4 803     

Väghållning 29 916 28 246 30 175     

Park/Skog/OSA 8 002 7 904 8 158     

Miljö 105 40 40     

VA Intäkt -47 799 -45 175 -45 500     

VA Kostnad 47 799 45 175 45 500     

VA netto 0 0 0     

Avfall Intäkt -21 106 -20 410 -20 410     

Avfall Kostnad 21 106 20 410 20 410     

Avfall netto 0 0 0     

Totalt 43 703 41 223 43 176 41 536 42 467 44 255 44 822 
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Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Politisk verksamhet kr/inv 15,30 15,00 15,00 

Verksamhet gata kr/inv 1 006 983 1 051 

Verksamhet park kr/inv 278 275 284 

Gatuunderhåll kr/m²(inkl 

kapitalkostnader) 
6,59 7,51 7,61 

Försåld vattenmängd tm3 1 400 1 400 1 400 

Behandlat avlopp tm3 3 653 3 700 3 700 

Hushållsavfall Antal tömningar 254 434 255 000 255 000 

Vid 2014 års slut fanns 2 330 000 m² gatu- och cykelbaneyta Befolkningsprognosen för 2015 är 28710 st invånare Kapitalkostnaden för 

gatuunderhåll för 2015 är 1,90 kr/m² 

Uppgift 

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden 

 Väghållning med gatubelysning, 

 Torg, parker och tätortsnära skog 

 Vattenförsörjning och avloppsbehandling 

 Renhållning 

 Kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet 

Tekniska nämnden ansvarar också för de uppgifter som kommunfullmäktige särskilt beslutar om. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Utveckla möjligheten 

att cykla i Gislaveds 

kommun 

Nämndens inriktning är att 

det är viktigt att barn och 

unga kan på ett trafiksäkert 

sätt ta sig till olika 

mötesplatser i kommunen. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Underlätta för 

ungdomar att komma in 

på arbetsmarknaden 

Verksamheten ordnar 

sommarjobb för ungdomar 

under sommarperioden. 

Vara delaktiga vid mässor 

som berör ungdomars val 

för framtiden 

Vara delaktiga i 

arbetsmarknadsåtgärden 

när det gäller ungdomar 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Nämnden ska öka 

informationen till 

allmänheten. 

Tekniska kontorets större 

aktiviteter ska läggas ut på 

hemsidan. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Infrastrukturen i 

samhället ska förvaltas 

och utvecklas för att 

uppnå medborgarens 

behov. 

Tekniska kontoret ska vara 

en aktiv del av utvecklingen 

gällande E-samhället. 

Utreda att flytta Utreda att flytta  
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

tekniska kontoret/ 

Gislaved Energi till 

Gröne mosse 

tekniska kontoret/ 

Gislaved Energi till 

Gröne mosse 

Prioritera innehållet i 

verksamheterna 

framför ambitionsnivån 

avseende fastigheter 

 

 Nämnden arbetar efter 

de beslut som berör 

barn och ungdomar 
skall utgå från ett barn 

och ungdomsperspektiv 

relaterat till FN:s 

barnkonvention 

 

 Att behålla nuvarande 

asfaltsnivå angående 
toppbeläggning i 

kommunen 

 

 Att tekniska nämnden 

arbetar med miljöfrågor 

gällande belysning. 

 

 Tillhandahålla ett gott 

och tjänligt vatten till 

kommuninvånarna, på 

ett rationellt, korrekt 

och ekonomiskt sätt, 

omhänderta och 

behandla avloppsvatten 

samt att miljömässigt 

och säkert återföra 
dagvatten till naturen. 

 

 Parker skall skötas 

långsiktigt och vara 

rena, trygga och 

tillgängliga för att öka 

attraktiviteten för 
invånare och besökare. 

 

 Öka nuvarande 

standard på lekplatser i 

Gislaveds kommun 

 

 Att riskklass 

kommunens deponier i 

Gislaveds kommun 

enligt antagen strategi. 

 

 Minska 

avfallsmängderna 

 

 Hantera avfallet som en 

resurs 

 

 Ta fram en mer säker 

hantering av det farliga 

avfallet 

 

 Avfallshanteringen ska 

vara användarvänlig och 

miljöriktig 

 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Utveckla samarbetet 

med civilsamhället 

genom att föra dialog. 
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Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Inför verksamhetsåret 2016 har tekniska nämnden en budget på 43 176 000kr. I budget har nämnden 

sparförslag på befintlig verksamhet med 1 000 000kr. Besparingen är gjord inom teknisk 

administration med 550 000kr, inom väghållning med 425 000kr samt 25 000kr på parkverksamheten. 

Minskningen på väghållningen kommer att förändra vinterväghållningen på Anderstorpsvägen fr.o.m 

hösten 2016 då beredskapen får samma status som övriga huvudvägar. Inför 2016 minskas även inköp 
av externa tjänster inom sopning och slåtter av vägrenar. 

Inför 2016 har verksamheten utvidgats med 580 000kr på administrationen för att utföra MIFO 

klassning av gamla deponier i kommunen. Väghållningen har fått nya budgetmedel med 1 500 000kr 
för att förbättra asfalten samt öka cykelsäkerheten i kommunen. 

Personal 

Under 2016 kommer tekniska kontoret att anställa en person med miljöbehöriget på projekt under 
2år. Personen ska arbeta med att MIFO klassa kommunens gamla deponier. 

Tekniska kontoret kommer även att omorganisera sin administration för att klara av kommande 
budget. Verksamheten kommer att dra ner på en tjänst. 

Övrig förändring ökar arbetsbelastningen på de tjänster som arbetar inom vinterväghållning, 
sandupptagning och slåtter av kommunens verksamheter. 
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Bygg- och miljönämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Niclas Palmgren M   

Förvaltningschef Susanne Norberg    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 21 647 22 998 23 153     

./. intäkter -10 766 -11 730 -12 083     

Nettokostnad 10 881 11 268 11 070 9 083 9 683 9 714 9 714 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 925 66 367 167 67 317 67 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 925 66 367 167 67 317 67 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nämnd 354 489 542     

Administration 3 570 4 039 3 358     

Bygg- och planenheten 571 665 769     

Kart- och mätenheten 1 021 1 004 1 057     

Miljöenheten 2 128 2 638 2 690     

Bostadsanpassning 3 237 2 433 2 654     

Totalt 10 881 11 268 11 070 9 083 9 683 9 714 9 714 

Uppgift 

Bygg- och miljönämnden har ett brett verksamhetsområde som regleras av bland annat av plan- och 

bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken, förordning om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, 
smittskyddslagen, strålskyddslagen och förvaltningslagen. 

Handläggning av inkommande ärenden i form av ansökningar, anmälningar, rådgivning, service till våra 

medborgare och hantering av klagomål utgör grunden för bygg- och miljönämndens verksamhet. 

Utifrån sin tekniska kompetens fullgör nämnden också kommunens uppgifter enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag. Nämnden ansvarar från och med den 1 januari 2015 för tillståndsgivning till 
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alkoholservering och tillsyn i enlighet med Alkohollagen. 

Nämnden ansvarar för den kommunala energirådgivningen och förrättningsförberedelser för 

lantmäterimyndigheten, mätningsarbete samt á-jourhållning av anläggningskartor m m för tekniska 
nämnden samt administrerar kommunens adressregister. 

  

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

  

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Starta upp och bedriva 

egeninitierad tillsyn 

inom hälsoskydd (skola, 

barnomsorg, simhallar 

etc). 

Hälsoskyddstillsynen skall 

via information och kontroll 

säkerställa så att alla 

verksamheter har en väl 

fungerande egenkontroll 

och en bra inomhusmiljö/ 

hantering. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Tillgänglighet i offentlig 

miljö 

Genom tillsyn informera 

och kontrollera att enkelt 

avhjälpta hinder byggs bort. 

Det skrivna ordet skall 

också göras mer tillgängligt 

för alla. 

Ökat pro-aktivt arbete Mer information och 

medverkan i sammanhang 

där dialog och samtal kan 

föras på ett enkelt sätt 

exempelvis mässor, egna 

informationsmöten etc. 

Öka informationen på 

hemsidan och utforma 

fler e-tjänster 

Genomföra en översyn av 

all information som rör 

nämndens verksamhet på 

hemsidan. 

Förenkla och förtydliga 

nämndens beslut 

Göra protokoll och beslut 

mer tillgängliga och lättlästa. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Lansera ett antal e-

tjänster inom 

verksamhetsområdet 

Enklare beställningar och 

anmälningar skall vara 

möjliga att göra digitalt. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

  

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Bygg – och miljönämnden har 2016 krav på effektiviseringar/omställningar motsvarande 200 tkr. 

Bygg- och miljönämnden utgifter består till övervägande del av personalkostnader och inför 2016 

krävs anpassningar, omprioriteringar och/eller förändringar inom och mellan programområdenas 
befintliga verksamhet för att frigöra finansiering till bygg- och miljönämndens verksamhet inför 2016. 

Stab 

På grund av pensionsavgång under sista halvåret 2015 samt övertagande av uppgiften att vara 

kommunens myndighet för alkoholtillstånden har en omorganisation genomförts. Ändringen innebär 

att den administrativa enheten omvandlas till en stab direkt underställd förvaltningschef. Vid 
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pensionsavgången återbesätts inte tjänsten som administrativ chef. 

Miljöenheten 

Nämndens mål är att inom målområdet Barns lärande - Prioritera förebyggande verksamhet för barn 

och ungdomar har startat upp med egeninitierad tillsyn inom hälsoskydd.  

Stora delar av kostnaden finansieras av avgifter för hälsoskyddsobjekten. 

Bygg- och planenheten 

Inom planverksamheten pågår ett arbete att se över arbetsrutiner och utformandet av planavtalen för 

att förenkla processerna. Inom verksamheten finns en deltidstjänst som inte kommer att återbesättas 
vid pension. Ambitionsnivån är att inrätta en heltidstjänst i framtiden om behovet kvarstår. 

Med en översyn av processerna och planavtalen ökar enhetens intäkter. 

  

 

Personal 

Bygg- och miljöförvaltningen bereder underlag för nämnden och arbetar inom fyra enheter Bygg & 

Plan, Kart&Mät och Miljö samt Administration. De olika verksamheterna leds av enhetschefer. 

I 2016 års personalbudget finns upptaget 31,5 tjänster som kommer att vara bemannade med i 

genomsnitt 33 medarbetare. Åldersstrukturen är relativt jämn, medan könsfördelningen är ojämn. 
Det finns en tydlig dominans av kvinnor på förvaltningen. Under 2016 förväntas ingen pensionsavgång. 

Under  2015 och 2016 är flera anställda föräldralediga inom miljöenheten. 

Personalen vid bygg- och miljöförvaltningen har ett gott hälsotal och en låg sjukfrånvaro. En av 

förklaringarna till detta är att antalet långtidssjukskrivningar är få och att de anställdas arbetsplatser i 

mångt och mycket anpassats efter var och ens behov för att undvika förslitningsskador. 
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Socialnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande 
Maria Gullberg 

Lorentsson 
M   

Förvaltningschef 
Carina Helgesson-

Björk 
   

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 659 707 655 013 665 298 660 947 663 298 673 397 676 397 

./. intäkter -102 399 -104 150 -104 150 -104 150 -104 150 -104 150 -104 150 

Nettokostnad 557 308 550 863 561 148 555 851 559 148 569 247 572 247 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 3 554 6 817 5 149 3 786 3 282 4 066 3 282 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 3 554 6 817 5 149 3 786 3 282 4 066 3 282 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gemensamt samt administration/stab 17 900 17 821 18 821     

Individ- och Familjeomsorgen 112 059 107 203 113 723     

Vård och omsorg 313 392 314 330 296 830     

Funktionshinder & stöd 113 957 111 509 117 769     

Övriga budgetförändringar 0 0 14 005     

Totalt 557 308 550 863 561 148 555 851 559 148 569 247 572 247 
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Uppgift 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, 

omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har 

det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, omsorgen 

om funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka, hälso- och sjukvård, flyktingfrågor 
och integration. 

Socialnämnden har också uppgiften att leda och samordna de arbetsmarknadsåtgärder som ligger 

inom nämndens ansvarsområde, samt att leda och samordna samverkan med andra nämnder i syfte 

att skapa en helhetssyn i arbetsmarknadsfrågor. 

Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och 
utveckling av verksamheten. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Socialnämndens beslut ska 

fattas utifrån ett 

barnperspektiv. 

Barnperspektivet ska finnas 

med i all handläggning då 

det är aktuellt. Det innebär 

att alla tjänsteskrivelser 

som rör barn ska innehålla 

en beskrivning och analys 

utifrån ett barnperspektiv. 

Medarbetarna ska ha kunskap 

om FN:s barnkonvention. 

Utbildningssatsning 

behöver göras rent 

generellt för kunskap om 

barnkonventionen, men 

även hur barnperspektivet 

tillämpas i nämndens 

arbete. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

En första linjens barn- och 

ungdomshälsamottagning ska 

genom samverkan i GGVV-

kommunerna och Regionen 

öppna i GGVV området. 

Barn- och 

ungdomshälsamottagningen 

kommer att samla 

kompetens som socionom, 

psykolog, 

barnsjuksköterska och 

resurspersoner från skolan. 

Samarbetet ökar 

möjligheterna att redan i 

ett tidigt skede fånga upp 

de barn, ungdomar och 

deras föräldrar som 

behöver stöd. 

Skolans pedagogiska insatser 

och socialtjänstens stödinsatser, 

för barn och unga i behov av 

extra stöd, ska vara 

samordnade för att på så vis 

förbättra elevernas möjligheter 

att nå de nationella målen i 

skolan. 

Genom ökad samordning 

mellan skolan och 

socialtjänsten ska 

möjligheterna, att få ett 

fungerande socialt liv, för 

barn och ungdomar med 

behov av stödinsatser öka. 

Utvecklat samarbete med 

kulturförvaltningen och 

fritidsförvaltningen samt 

aktörer i civilsamhället. 

För ett fungerande socialt 

liv för barn och ungdomar 

är utbudet av kultur och 

fritidsaktiviteter viktigt. 

Socialnämnden behöver 

därför utveckla samarbetet 

med berörda förvaltningar 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

och andra aktörer för att 

påverka utbudet. 

Staden Gislaveds 
kommun 

Vända 
befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Socialnämndens verksamheter 
ska leverera en fungerande 

vardag för de invånare som är i 

behov av stöd och på så sätt 

främja goda förutsättningar för 

kommuninvånarna. 

Genom att se till brukares 
behov och önskemål ska 

nämnden se till att 

individer/brukare har en 

fungerande tillvaro. Viktiga 

utgångspunkter och 

tillvägagångssätt i det 

arbetet är brukarenkäter, 

resultat från mätningar 

samt medborgardialog. 

Socialförvaltningen ska vara en 

attraktiv arbetsgivare och 

arbeta med att förbättra 

attraktiviteten för 

socialnämndens bristyrken. 

Deltagande i det 

kommunövergripande 

projektet Attraktiv 

arbetsgivare är en viktig del 

i arbetet med att få tag på 

personal med rätt 

kompetens samt att kunna 

behålla personal. 

Socialnämnden har mycket 

att göra vad gäller att 

minska sjukfrånvaron. 

Socialnämndens 

ansvarsområden ska med fokus 

på utbud och kvalitet vara 

tydliggjorda på kommunens 

hemsida. 

För att hemsidan ska 

innehålla aktuell och 

relevant information krävs 

löpande uppdateringar. 

Det är viktigt att 

förvaltningen, chefer och 

stab m.fl., i det löpande 

arbetet reflekterar över 

vad som bör finnas på 

hemsidan. Det ska vara 

enkelt att hitta på 

hemsidan. Uppdateringarna 

av hemsidan blir inte minst 

aktuell i samband med 

införande av kontaktcenter. 

Medborgardialog som 

arbetssätt ska vara 

implementerat i 

socialnämndens verksamheter. 

Medborgardialog bör vara 

en viktig del i nämndens 

arbete, till hjälp för 

nämnderna finns 

kommunens handbok för 

medborgardialog. 

Nämnden ska utarbeta 

former och struktur för 

medborgardialog, för att 

det på så vis ska bli ett 

implementerat arbetssätt 

inom nämndens 

verksamheter. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Utvecklad teknik utifrån arbetet 

med eHälsa enligt konceptet 

trygghet, service och 

delaktighet i hemmet genom 

välfärdsteknologi. 

Det är nödvändigt för 

nämnden att ta till sig 

teknikutvecklingen som 

sker inom ramen för 

eHälsa, exempelvis e-

hemtjänst och 

trygghetslarm. 

Utvecklingen inom dessa 

områden leder till 

ökad valfrihet för 

invånarna, effektiv 

resursanvändning samt 

ökad kommunikation 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

mellan huvudmän. 

Samtliga trygghetslarm ska 

vara digitala. 

Införandet av 

trygghetslarmen ska 
fortsätta under året och 

vara färdigt vid årets slut. 

Minska 

driftskostnaderna för 

äldreomsorgen där 

frågan om kvalitet och 

utbud får vara en del av 
sammanhanget. 

Minska driftskostnaderna för 

äldreomsorgen där frågan om 

kvalitet och utbud får vara en 

del av sammanhanget. 

Utifrån nämndens beslut 

om budgeten anpassa vård 

och omsorgs 

verksamheter. 

 Socialnämnden ska verka för en 

jämlik vård och omsorg för 

samtliga invånare i Gislaveds 

kommun. 

Utbudet av vård och 

omsorg ska finnas 

tillgängligt för invånarna 

oavsett var man bor i 

kommunen. 

Företagsklimat och 

näringslivs-

samverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Ökade möjligheter att matcha 

behov hos näringslivet med rätt 

kunskap och kompetens och på 

så sätt skapa bättre 

förutsättningar för invånare 

långt från arbetsmarknaden att 

skaffa sig en försörjning. 

En utredning ska 

genomföras för att 

analysera hur vi använder 

nämndens resurser inom 

arbetsmarknadsområdet på 

mest effektivt sätt för att 

förbättra enskildas 
förutsättningar att få 

arbete. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

GEMENSAMT-1 Medel för genomförande av e-Hälsa och välfärdsteknologi – 0 tkr, 

socialnämnden återkommer till kommunstyrelsen med begäran om tilläggsanslag (3500 
tkr) 

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. Kommunstyrelsen har beslutat att ge socialnämnden 1 500 tkr 

för införande av digitala trygghetslarm under 2015 med villkoret att avstämning sker i december 

2015. I utredningen Kommunal eHälsa i vård och omsorg, ”Trygghet, service och delaktighet i 

hemmet genom digital teknik” ekonomisk/organisatorisk analys, beskrivs komplexiteten i de många 

olika delarna. Utredningen beskriver också vilka kostnader som hittills har identifierats och vad som 

har bekostats i nuvarande budget. Med införande av ny teknik och nya tjänster kan verksamheten 

delvis effektiviseras samtidigt som säkerheten kan ökas t.ex. med digitala larm. Vårdens stora 

utmaning framöver gäller rekryteringen av personal till framförallt äldreomsorgen. Att ta fram smarta 

lösningar kan öka attraktiviteten i vårdjobben och uppfattas positivt av många yngre. Ytterst blir 

tekniken ett sätt för verksamheten att kunna möta ökat antal äldre, en del av rekryteringsarbetet och 

effektivisering av olika delar. För att fortsätta utvecklingen av området enligt överenskommelse i 

länet, enligt kommunfullmäktiges beslut, samt kunna införa välfärdsteknologiska tjänster behöver 

socialnämnden tillföras 3 500 tkr för 2016. Av dessa avser 1500 tkr ökade kostnader för införandet 

av digitala trygghetslarm. Därutöver behöver medel avsättas för att bygga ut näten så att 
kommuninvånarna kan få tillgång till tjänsterna. 

Medel har lagts in i utblick. 

GEMENSAMT- 2 Vård- och omsorgscollege (VOC) – flytta fram 1 000 tkr  

Behovet av personal inom vård- och omsorgssektorn kommer att öka när 40-talisterna når 80-

årsåldern. Det är en stor utmaning att trygga framtidens rekryteringsbehov. Vård- och omsorg 

konkurrerar med många andra sektorer på arbetsmarknaden. Vård- och omsorgscollege (VOC) är 

ett samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer, utbildare och ofta arbetsförmedlingen, inte 
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en skola i traditionell mening. VOC ska intressera ungdomar för jobb inom vård- och 

omsorgssektorn och ge möjlighet till kompetensutveckling för anställd personal. Arbete med VOC 

har redan påbörjats på höglandet medan det i övriga regionen är försenat. I maj månad 2015 fattade 

primärkommunalt samverkansorgan beslut att genomföra en förstudie med syfte att starta VOC på 

regional och lokal nivå. Förstudien kommer att ske under hösten 2015. Kostnader för studien 

fördelas mellan deltagande kommuner inom GGVV och Jönköpingsområdet. Socialnämndens 

kostnader inom VOC beräknas bestå av ökade kostnader för utbildning av handledare. När 

förstudien är klar kommer den totala kostnadsbilden kunna redovisas. 

GEMENSAMT- 3 Heltidtjänster, övertalighet: Personalpool – tillföra 500 tkr, 
socialnämnden kommer att ansökan om ytterligare 500 tkr från statliga medel 

I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Arbete med att öka antal 
heltidstjänster pågår i projektform. Socialförvaltningen går aktivt in i projektet fr.o.m. 2016. 

Målet är att andelen anställda med grundtjänst 100 % ska öka, vilket har inneburit att lediga tjänster 
under 2015 har annonserats som heltidstjänster. 

Läget i socialförvaltningens organisation: 

År 2013 hade endast 313 personer heltidstjänster av totalt 939 tjänster. Det innebär alltså att 626 

tjänster var deltidstjänster. Majoriteten av dessa, 550, fanns inom programområde Vård och omsorg, 
ett 50-tal inom Funktionshinder och stöd och ett 25-tal inom IFO. 

Under juni månad 2015 genomförde Vård och omsorg en enkätundersökning bland personalen inom 
programområdet, 582 av 652 personal, d.v.s. 89 %, besvarade enkäten. 

63 personer, d.v.s. 11 % av de som svarat, önskar gå upp i sysselsättningsgrad och arbeta heltid. Hur 

stor tjänst de har idag och hur stor ökningen är varierar från person till person. 

177 personer önskar arbeta mer: Totalt 24,5 åa. Beräknat på 177 personer är detta en utökning på 

13,8 % per person. 

Ett fåtal önskar arbeta mindre: Totalt 1,13 åa. 

Projektet är ofinansierat och kommer att innebära en ökad kostnad, om det inte parallellt sker ett 

framgångsrikt utveklingsarbete med metoder som omhändertar den övertalighet som uppstår p.g.a. 
högre sysselsättningsgrader. Ett sätt att göra detta på är att inrätta en poolverksamhet. 

I budget för 2016 föreslås anpassningar som kommer att medföra arbetsbrist. Personal med hög 

kompetens, d.v.s. gymnasiekompetens, utbildning i palliativ vård, demens- och psykiatri på 

högskolenivå och lång erfarenhet som undersköterskor kommer att bli övertaliga. Flera har längre 

utbildning till aktivitetspedagoger på KY-nivå och verksamhetsledarna har ledarskapsutbildning på 

högskolenivå. Socialförvaltningen har bekostat de flesta utbildningarna på KY- och högskolenivå. 

I många av socialförvaltningens verksamheter finns det stora behov av vikarier, varje dag, dygnet runt 

och hela året. Med en fungerande aktiv poolverksamhet kan verksamheterna växla över till att 

använda personal som blir övertalig och fasa ut användningen av timvikarier (idag ca 200 personer). 

Detta innebär att det skulle finnas pool-personal med hög kompetens, lång erfarenhet och som 

känner verksamheterna – hög kvalitet och trygghet för alla brukare. Det innebär också att de 

investeringar som gjorts i kompetens inte går förlorad. Socialförvaltningen, i linje med önskan att vara 

en god arbetsgivare, får möjligheter att erbjuda fortsatt arbete i pool-verksamhet med trygga 

tillsvidaretjänster. 

För att inrätta poolverksamhet som omhändertar utökningar av tjänster till heltider samt befarad 

övertalighet p.g.a. av anpassningar krävs till att börja med 2 personal. Arbetet ryms inte i någon 

befintlig tjänst. Arbetetuppgifterna kommer att bestå av styrning, ledning, metoduppbyggnad, 
administration och omhändertagande av nytt verksamhetssystem. 

Kostnaderna för detta beräknas till 1 000 kr per år för 2016 och 2017 varefter ny bedömning får 

göras. 

GEMENSAMT- 4 Nödvändiga lokalförändringar, hyresökningar – 0 tkr, finansieras inom 
befintlig budget  

När verksamheter utvecklas, förändras eller lagstiftning skärps behöver även lokalerna förändras. 
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Detta medför kostnader i form av hyreshöjningar. Exempel på detta är att administrationen på 

Solbacka saknar ventilation. På Ekbacken och Blomstervägen behöver kyl- och frysmöjligheter utökas. 

Säkerheten i vissa fastigheter behöver förstärkas. Bredbanden är föråldrade i 8 av 12 fastigheter och 

behöver bytas ut. Nya avfallsanläggningar behöver byggas och arbetsmiljön måste tillrättaläggas i linje 

med beslut som tagits i avfallsplanen. 

Medel läggs in i utblick. 

GEMENSAMT- 5 Ökade kostnader för fordonsservice – 0 tkr, finansieras inom befintlig 
budget  

Fastighetskontoret har ansvar för service av i stort sett alla socialförvaltningens bilar. Inför 2016 har 

fastighetskontoret aviserat ny och högre prissättning som innebär ökade kostnader motsvarande 

150 tkr. Anledningen är att fordonsservicen kostar mer än vad som hittills har debiterats. 

Medel har lagts in i utblick. 

GEMENSAMT- 6 Ökade kostnader ersättning för arbete på obekväm tid – 0 tkr, 

socialnämnden återkommer till kommunstyrelsen med begäran om tilläggsanslag (1 
700 tkr) 

Ob-ersättningen ökade från den 1 oktober 2014 med mellan 2,58 % och 10,71 % (storhelg 2,58 %, 

veckoslut 5,18 %, vardag natt 10,71 % och vardag kväll 5,67 %). Någon kompensation för höjningen av 

Ob-ersättningen har inte erhållits. Frågan har lyfts med kommunstyrelseförvaltningen. Om medel inte 
tillförs krävs anpassningar och effektiviseringar i verksamheten med motsvarande summa. 

Medel har lagts in i utblick 

STABEN- 7 Centrala medel för kompetensutveckling – återföra 500 tkr  

Tillskottet är minskat med 500 tkr jämfört med förvaltningens förslag. Under de senaste två åren har 

neddragningar gjorts av centrala utbildningsanslag. Det har kunnat göras på grund av att staten, 

framförallt till äldreområdet, har tillfört utbildningsmedel fram t.o.m. 2014. Människors behov och 

verksamheternas inriktningar blir allt mer komplexa, vilket innebär att det behöver finnas medel för 

att genomföra större utbildningssatsningar. Sådana områden är för närvarande missbruk, psykiatri och 
palliativ vård. 

STABEN- 8 Ökade kostnader förändrad nämndsorganisation – 0 tkr, finansieras inom 

befintlig budget  

I samband med den nya mandatperioden 2015-2018 utökades antalet förtroendevalda från 14 till 15 i 

socialnämnden, dessutom ökades arvodena ganska kraftigt. Någon kompensation har inte erhållits för 

dessa förändringar. Vid uppföljningar under året har förvaltningen konstaterat att socialnämndens 

budgeterade medel inte räcker till. 

Medel har lagts in i utblick. 

STABEN- 9 Lednings- och styrningsbudget – 0 tkr, bortprioriteras 

Socialförvaltningen har en mycket omfattande och bred verksamhet där nya behov hos 

kommuninvånarna kan uppstå under löpande budgetår. För att kunna hantera detta och skapa en 

långsiktigt god ekonomisk hushållning är det därför rimligt att nämnden har en lednings- och 

styrningsbudget, på minst en procent av nämndens budgetram, för oförutsedda behov. Förvaltningens 

förslag innebar ett tillskott på 1500 tkr. 

STABEN- 11 Ökad basfinansiering av FoUrum – 0 tkr, finansieras genom av 
kommunstyrelsen beviljad ramutökning  

FoUrum har sedan starten i maj 2010 varit Jönköpings läns regionala stödstruktur i den nationella 

överenskommelsen för evidensbaserad praktik, som staten initierade som en av flera åtgärder för att 

höja kvaliteten i socialtjänstens områden. För att bygga upp stödstrukturen, samt för att finansiera 

utvecklingsledare inom prioriterade områden i överenskommelsen har kommunerna fått statsbidrag 

sedan starten 2010. Från hösten 2014 förändrades statens inställning till de regionala 

stödstrukturerna. Inför budgeten 2015 minskades statsbidragen radikalt och inför 2016 är 

osäkerheten stor huruvida överenskommelserna mellan staten och SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting) kommer att generera några statsbidrag överhuvudtaget. PKS (Primärkommunalt samråd) 
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beslutade den 29 maj 2015 att ställa sig bakom en höjning av basfinansiering fr.o.m. verksamhetsåret 

2016, fördelad mellan länets kommuner utifrån skattekraft. För Gislaveds kommun innebär det en 

ökad kostnad med 180 tkr per år se underlag till ärendet Förstärkt kommunal basfinansiering av 
FoUrums verksamhet 2016. 

Individ- och familjeomsorgen 

IFO-1 Ökade behov inom vuxenvården – tillföra 5000 tkr  

Tillskottet är minskat med 2 000 tkr jämfört med förvaltningens förslag. Kommuninvånarnas behov av 

missbruksvård samt antal familjefridsärenden har ökat de senaste åren vilket medfört att kostnaderna 

under ett flertal år överskridit budgeten. Bokslutet 2014 visade ett underskott på 7 700 tkr. 

Verksamheten har under våren analyserats och en handlingsplan har tagits fram för det fortsatta 

arbetet. Kostnadsutvecklingen har avstannat något men likväl visar prognosen för 2015 ett 

underskott på drygt 8 500 tkr. Effektivare arbetssätt och ett ökat samarbete internt och externt 

kommer att kunna påverka kostnaderna i positiv riktning, men inte i den omfattningen att nuvarande 

resurstilldelning kommer att täcka behoven. Bedömningen är att behoven kommer att kvarstå under 

utblicksperioden och risk finns för att behoven kommer att öka ytterligare. 

Bedömningen görs att ett omfattande analysarbete behöver genomföras med externt konsultstöd 

under 2016, då ny programområdeschef beräknas vara på plats. I avvaktan på en djupare analys kan 

en förstärkning behöva göras i form av metodstödjare/ gruppledare eller motsvarande som stöd för 

handläggargruppen. 

Medel har lagts in i utblick 

IFO-2 Ekonomiskt bistånd – 0 tkr, socialnämnden begär av kommunstyrelsen att få del 
av statliga medel (2 500 tkr) 

I budget 2015 tillfördes 1200 tkr för ekonomiskt bistånd. Uppföljningarna som är gjorda under året 

visar att de budgeterade medlen täcker behoven. Det gäller dock inte de utökade behoven med 

anledning av det ökade antalet nyanlända som inte tillräckligt snabbt kommer igång med sin 

etableringsplan och på det sättet får sin etableringsersättning. Antalet nyanlända hushåll som erhåller 

ekonomiskt bistånd har ökat från perioden januari-juli 2014 från 7 hushåll till 108 hushåll samma 

period 2015. Prognosen för 2015 visar att kostnaderna för försörjningsstödet för denna grupp 

kommer att hamna på minst 2 mkr. Nuvarande fördelningsmodell i Gislaveds kommun för de statliga 

ersättningarna för flyktingmottagandet täcker på långa vägar inte de kostnaderna som förvaltningen 

har för denna grupp. Detta är något som måste ses över inför 2016. För att hantera det ökade 

antalet ansökningar behöver även handläggargruppen förstärkas med ytterligare en socialsekreterare, 
vilket även det bör finansieras med statliga medel. 

IFO-3 Barn- och ungdomshälsamottagningen – tillföra 400 tkr, flytta fram 400 tkr 

Ett arbete har bedrivits tillsammans med Landstinget för att förbereda en barn- och 

ungdomshälsomottagning i GGVV. Mottagningen beräknas starta under 2016. Socialnämnden har 

erhållit 800 tkr i utblicken för 2016, men då verksamheten inte kommer vara igång hela året kan 

400 tkr skjutas fram till 2017. 

IFO-4 Gemensam socialjour GGVV – tillföra 600 tkr 

Socialjouren arbetar med handläggning av akuta ärenden inom socialtjänstens IFO- verksamhet som 

uppstår efter kontorstid. Arbetet omfattar myndighetsutövning enligt LVU (Lagen om vård av unga) 

och LVM (Lagen om vård av missbrukare), och SoL (Socialtjänstlagen) samt allmän rådgivning och 

stöd. Ärenden som rör barn och unga, relationsvåld samt missbruk prioriteras. 

Socialjouren i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo föreslås bli gemensam från januari 2016. 

Socialcheferna i berörda kommuner har utrett ärendet och lägger fram ett förslag om utformning, 

innehåll samt finansiering. Beslut behöver fattas i respektive nämnd och ska innebära ökad kvalitet på 

verksamheten under kvällar och helger. Syftet med den gemensamma socialjouren är att invånarna i 

de samverkande kommunerna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen för individ- och 

familjeomsorgens verksamhetsområde på tid då nämndernas kontor inte har öppet. Lokalisering i 

anslutning till polisstationen i Värnamo möjliggör ett närmare samarbete med polisen, vilket innebär 

att vi i ett tidigare skede kan utföra mer med en professionell organisation. Frågor som kan förbättras 

är ex. konsultstöd/rådgivning i tidigt skede, relationsvåld, polisförhör med ungdomar och SMADIT 
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(Samverkan mot alkohol och droger i trafiken). 

Nuvarande kostnad för socialjoursverksamheten i Gislaveds kommun uppgår till 250 tkr. Inrättandet 

medför ökade kostnader motsvarande 600 tkr per år 

Medel har lagts in i utblick. 

IFO-5 Samordnare navigatorcentrum – tillföra 520 tkr  

Finnvedens samordningsförbund finansierar en samordnare på Navigatorcentrum fram till den 31 

december 2015. I utblicken har nämnden tillförts en ramökning motsvarande nuvarande kostnad för 

2016. Förvaltningen bedömer att tjänsten bör finnas kvar. Tidigare uppföljningar i projekt pekar på 

vikten av ett tydligt ledarskap, det övervinner svårigheter med informationsspridning till 

samarbetsparter. Det är viktigt i ett projekt/befintlig verksamhet som Navigatorcentrum att det finns 
en person som har ett övergripande ansvar. 

IFO- 6 Familjecentral i Smålandsstenar – 0 tkr 2016, 800 tkr från 2017 

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. 

Medel har lagts in i utblick 

Vård och Omsorg 

V&O- 1 Föreskrift om bemanning i särskilt boende okänt behov X XXX tkr 

Efter många olika turer kring arbetet med en föreskrift för bemanning inom särskilt boende har nu 

ett omtag gjorts i arbetet där Socialstyrelsen och SKL nu har samverkat kring innehållet i den nya 

föreskriften. Uppdraget utökades också till att omfatta både boende för personer med demens- och 

somatisk sjukdom. Socialstyrelsens målsättning har varit att den nya föreskriften så långt som möjligt 

ska motsvara SOSFS 2012:12. Den nya föreskriften har varit på remiss under hösten 2014 och skulle 

ha trätt i kraft mars 2015, vilket dock inte skedde. I april överlämnade Socialstyrelsen ett nytt förslag 

om föreskrifter till regeringen för avgörande. Det regelverk som Socialstyrelsen nu presenterar för 

regeringen tydliggör att det måste vara de äldres egna behov och vanor som styr när de går upp på 

morgonen och lägger sig för natten, inte personalens scheman. Socialnämnden i kommunen ska fatta 

beslut där det tydligt framgår vilken service och omvårdnad varje person behöver, d.v.s. behoven ska 

biståndsbedömas. Utifrån det ska boendet ta fram en plan över hur och när insatserna ska ges och 

anpassa bemanningen efter det. Nämnden ska regelbundet följa upp att beslutad omsorg ges. 

Reglerna innebär också att det måste finnas personal som utan dröjsmål kan hjälpa den som ramlat ur 

sängen, se den demenssjuke som är på väg ut genom ytterdörren eller ge trygghet till den som är 

orolig, även mitt i natten. Dessutom bör personalen ha grundläggande kompetens i omsorg om äldre 

samt tillgång till hand- och arbetsledning. Det är också viktigt att nämnden försäkrar sig om tillgången 

till sjukvårdspersonal. Det går inte att bedöma om föreskriften blir ”tandlös” eller kommer att öka 

kostnaderna för bemanningen i särskilda boenden när den träder i kraft. Socialstyrelsen har efter 

kritik och omtag av arbetet beräknat att merkostnaderna för kommunerna kommer att vara 250 

mnkr -1 miljard kr jämfört med tidigare beräkningar om 4-10 miljarder. Vad konsekvenserna kommer 

att bli för socialnämnden men det kommer att innebära en ökning av personalkostnaderna. När 
denna kommer att inträffa beror på när föreskriften träder i kraft. 

Medel har lagts in i utblick. 

V&O- 2 KomHem lokaler, norr och söder – 0 tkr 2016, flytta fram 1 250 tkr  

Den kommunala hemsjukvården behöver ändamålsenliga lokaler för att kunna utföra sitt uppdrag i 

linje med intentionerna för huvudmannaförändringen. Rehabpersonal, sjuksköterskor och hemtjänst 

ska finnas i samma lokaler utifrån framtagna lokalprogram. Under våren flyttade verksamheten i söder 

in i nya lokaler i Smålandsstenar. I norra kommundelen saknas fortfarande lämpliga lokaler. Det är 

svårt att driva verksamhet när personalen är utspridd på olika ställen i tätorten. Samarbetet fungerar 

inte optimalt. Teamsamarbetet är en av grunderna för att god kvalitet i vård- och omsorg ska kunna 

levereras till brukaren. Lokalerna ska vara tillräckliga, de ska främja teamsamarbete, kontakt och 

kommunikation mellan olika professioner samt säkra arbetsmiljön. Läkemedel ska hanteras på ett 
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säkert sätt och sekretesslagstiftningen ska kunna följas. Det finns risk för brister i hanteringen av 

läkemedel och överföring av information. Vård- och omsorgssituationerna är komplexa idag och 
kräver att olika professioner arbetar nära varandra och kan mötas, vilket inte är fallet i nuläget. 

Hyreskostnaderna för lokalerna beräknades inför 2015 till 2 000 tkr. I ram avsattes 750 tkr vilket 
endast täcker kostnaden för lokalerna i söder. 

Medel har lagts in i utblick. 

V&O- 3 Drift av demenscentrum söder – 0 tkr, flytta fram 2 500 tkr 

Socialnämnden fattade under 2013 beslut om nytt demenscentrum i södra kommundelen, 

Hagagården. Socialnämnden har i ram tilldelats medel för att genomföra förändringarna. I 2014 års 

budget gjordes anpassningar med 2 500 tkr som skulle återställas 2015 för att demenscentrat skulle 

kunna fullföljas. Budgeterade medel avsåg personalbemanning, ökade hyreskostnader, uppstart och 

flytt av dagverksamhet och korttidsplatser samt övriga åtgärder som behöver göras vid en större 

verksamhetsförändring. Arbetet med organisation, personal, arbetsmetoder o.s.v. pågår. Nya 

arbetslag börjar arbeta under hösten. Dagverksamheten flyttade från Lugnet till Hagagården i linje 

med fattade beslut. Tillagningsköket på Hagagården stängdes när det nybyggda köket på Mariagården 

togs i bruk i början av året. Köket står nu tomt och låst. När arbetet med organisation, flytt av 

dagverksamhet och tillagningskök är avslutat är det rimligt att gå vidare med att tillrättalägga miljön på 

Hagagården så att den motsvarar de behov som personer med demenssjukdom har. När personer 

med demenssjukdom får tillgång till boende som motsvarar behoven minskar också svårigheter som 

kan uppstå när människor med demenssjukdom bor och möts. Ytterst handlar det också om att 

verksamheten ska kunna erbjuda en trygg och säker miljö inne och ute, samtidigt som brukarens 

integritet och självständighet kan vara så intakt som möjligt. Anpassade lokaler och boendemiljön 

underlättar det dagliga arbetet för personalen. Det är viktigt att stora förändringar avslutas för att 
miljön för både personal och boende ska kunna vara optimal. 

V&O-4 Anpassning av 42 lägenheter – anpassa 14 000 tkr  

Solbacka, 16 lägenheter 

Solbacka i Reftele har idag totalt 48 lägenheter, 8 lägenheter till personer med demenssjukdom, 3 till 

korttids/växelvård och 37 övriga vårdbostäder. På Solbacka finns också träffpunkt och restaurang. 

Funktionshinderverksamheten bedriver omsorg i 8 lägenheter till äldre personer med 

funktionsnedsättning. Funktionshinderområdet flyttade in verksamhet i fastigheten efter att Solbacka 

under många år haft lägenheter som stått tomma. I lokalerna har också hemvården d.v.s. hemtjänst, 

sjuksköterskor m.fl. sina arbetsplatser. 

Följande verksamhet kommer efter anpassning att finnas i Reftele: 

32 vård- och omsorgsboende (varav 3 korttids och 8 demens) 

28 trygghetslägenheter 

Restaurang 

Träffpunkt 

Att avveckla 16 lägenheter på Solbacka innebär en anpassning med ca 3 500 tkr. 

Östergården, 21 lägenheter 

Östergårdens vård- och omsorgsboende i Anderstorp har för något år sedan anpassats från 29 

lägenheter till 21. Tanken när detta genomfördes var att det finns två vård- och omsorgsboenden i 

Anderstorp. På Östergården finns det idag totalt 21 lägenheter: 19 lägenheter för permanentboende 

varav 6 är avsedda till personer med demenssjukdom och 2 lägenheter till korttidsvård. I lokalerna 

har också hemvården d.v.s. hemtjänst, sjuksköterskor m.fl. sina arbetsplatser. Kost tillagas och 

levereras dagligen från Klockargården. På Klockargården finns 24 lägenheter för permanentboende, 

träffpunkt och restaurang. Vid en anpassning av Östergården bör några befintliga lägenheter på 
Klockargården tas i anspråk för personer med demenssjukdom och korttidsplatser. 

Följande verksamhet kommer efter anpassning att finnas i Anderstorp: 

24 vård- och omsorgsboende (varav 2 korttids och 6 demens) 
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24 trygghetslägenheter 

Restaurang 

Träffpunkt 

Att avveckla samtliga lägenheter på Östergården innebär en anpassning med ca 9 500 tkr. Först när 

socialförvaltningen kan överlämna ansvaret för hela fastigheten kan anpassningen generera ytterligare 
besparing på 3 100 tkr vilket innefattar hyra, el, tvätt, lamkostnader, hyresförluster m.m. 

Lugnet, 5 lägenheter  

Dessa fem lägenheter ska byggas om till trygghetsbostäder. Lugnet i Broaryd har idag totalt 26 

lägenheter, 21 lägenheter för permanentboende varav 5 lägenheter till personer med demenssjukdom 

och 2 till korttidsvård. På Lugnet finns också träffpunkt och restaurang för personer i ordinärt 

boende. Restaurangen lagar lunch även till barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. I 
lokalerna har också hemvården d.v.s. hemtjänst, sjuksköterskor m.fl. sina arbetsplatser. 

Konsekvenser för verksamheten: 

Antalet vårdbostäder för permanentboende har anpassats varje år sedan 2011: Mariagården 16 

lägenheter, Solbacka 8 lägenheter, Hagagården 6 lägenheter och Östergården 8 lägenheter. 

Ytterligare några är idag korttidsplats. Gislaveds tätort har tillförts 8 lägenheter för 

permanentboende. Ett par trygghetsbostäder har lämnats av verksamheterna. De största 

anpassningarna har skett i den södra kommundelen. Att avveckla 42 lägenheter tar tid. Anpassningen 

kommer inte få full effekt under 2016. Det går inte att göra en säker bedömning av hur lång tid 
processen tar – antagligen 1,5 år. 

Färre vårdbostäder kräver ”tightare” planering i verkställigheten och förändrat förhållningssätt av 
biståndsenheten. Prioriteringarna blir svårare. 

Efterfrågan på hemtjänst ökar när antalet lägenheter minskar. Ökade resurser till hemvården, t.ex. 
fordon, värmevagnar, personal m.m. kommer att behövas när antalet brukare i ordinärt boende ökar. 

Hemtjänsten ska i större utsträckning leverera en god vård- och omsorg till multisjuka människor 

som i större utsträckning kommer att vårdas i hemmet. Medicinteknisk apparatur ska i större 

utsträckning hanteras i ordinärt boende. All personal ska kunna förmedla trygghet till personer i 
ordinärt boende. 

Antalet icke verkställda beslut kan komma att öka, vilket kan medföra ytterligare kostnader. 

Under förändringsperioden kan ckså betalningsskyldigheten till landstinget komma att öka. En 

förändring av lagstiftningen som reglerar kommunernas betalningsansvar till landstingen, d.v.s. att 

betalningsansvaret inträder efter 3 dygn, kommer påverka avvecklingen av lägenheter och kostnader 
negativt. 

Konsekvenser för kommuninvånaren: 

Det kommer att finnas färre lägenheter att tillgå och kanske för få. Detta kan komma att innebära  att 

äldre inte erbjuds lägenhet i önskad tätort utan får flytta till annan tätort. Det kan komma  ta längre 

tid innan vård- och omsorgsboende kan erbjudas personen, som istället får bo kvar i ordinärt boende 
med hemtjänstinsatser. 

I Anderstorp, Reftele och Broaryd kommer det att finnas färre vårdbostäder och invånarna kommer 

förmodligen uppleva att verksamheten i tätorten krymper. Detta kan uppfattas som negativt av 

ortsbefolkningen. Samtliga tätorter kan komma att uppleva att servicen centreras till Gislaveds tätort. 

Stor oro och praktiska olägenheter för brukare och anhöriga kan komma att uppstå när anpassningar 
av lägenheter ska göras. 

Konsekvenser för medarbetare: 

Anpassningen är omfattande vilket innebär att det inte kommer att finnas utrymme för förflyttning till 

vakanta tjänster. Övertalighet kan komma att uppstå med arbetsbrist och uppsägningar som följd. 

Förändringarna frigör undersköterske-, sjuksköterske- och rehab-resurser samtidigt som arbetsbrist 

kan uppstå.  På längre sikt finns risk för att kostnader för försörjningsstöd kan komma att öka när 

undersköterskor inte längre ersätts från arbetslöshetskassan. På kort sikt kan det innebära kostnader 
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för de undersköterskor som inte har någon arbetslöshetsförsäkring och därför kommer att sakna 

försörjning. 

Arbetsmiljön kan komma att påverkas negativt och personal kan komma att vara sjukskrivna. 

Utblicksperioden 2017-2020: 

Anpassningar av vårdbostäder som gjorts och som föreslås under 2016 kan vara relevanta och 

korrekta några år. Därefter kommer antalet äldre att öka, liksom behovet av vård och omsorgs-

boende. Det innebär att resurser till personal behöver återställas från 2019. Det finns stora behov av 

utökningar i budget för framtiden, eftersom större tillströmning av brukare förväntas. Tillgång till 

vård- och omsorgsboende kommer att finnas eftersom lägenheter på Hagagården, Solbacka och 
Mariagården återigen kan användas. 

V&O-5 Ökade kostnader hemvård – 0 tkr ansökan om 2 200 tkr kommer att göras hos 
Socialstyrelsen 

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att hos Socialstyrelsen ansöka om statliga medel för 

förstärkning av bemanningen inom äldreomsorgen. 

Hemsjukvården behöver tillföras resurser i form av sjuksköterskor, sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter. Redan i dag finns det stora svårigheter med att hålla verksamheten igång med 

tillräckligt antal sjuksköterskor. Semesterperioden är inte en kort period, den omfattar en sjättedel 

av året och innan alla sjuksköterskor som har skjutit på sin semester, inte tagit ut alla fyra veckorna 

o.s.v. omfattar semesterperioden de facto en fjärdedel av verksamhetsåret. Det innebär att en 

fjärdedel av året är hälso- och sjukvårdsorganisationen bemannad enbart till hälften och går på 

sparlåga. Det finns inget annat sätt att lösa bemanningen av legitimerad personal och säkra kvaliteten 

under semestern, än att anställa fler som arbetar större delen av året och ersätter övrig personal 

under semesterperioden. Erfarenheterna enligt Kostnad Per Brukare (KPB) i andra kommuner visar 

också att när kommunaliseringen av hemsjukvården har ägt rum ökar sakta behovet av 

sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Samtidigt går verksamheten år tillmötes då 

antalet äldre och vård- och omsorgsbehovet kommer att öka. Ansvar för nya verksamheter har 

tillkommit, t.ex. ensamkommande flyktingbarn, samtidigt som bl.a. enheten för psykisk ohälsa har tagit 

del av rehab-insatser i för liten utsträckning. Behovet kvarstår och kommer att öka i takt med att 
antalet brukare ökar. 

Medel har lagts in i utblick 

V&O- 6 Ändrade riktlinjer i hemtjänst (städ/tvätt) - anpassa 3 500 tkr  

Nya riktlinjer för biståndsbedömning (SoL) antogs av socialnämnden under hösten år 2014. En 

förändring av riktlinjerna till att bevilja städ och tvätt var tredje vecka i stället för varannan vecka, 

skulle ge en årlig besparing med 3 500 tkr. Vid biståndsbedömning görs individuella bedömningar och 

finns det särskilda behov av tätare insatser ska det beviljas. 

F&S-1 Organisationsförändring finansieras genom omfördelning  

En genomlysning av verksamheten med fokus på kvalitet, effektivitet och ekonomi har genomförts av 

extern konsult under hösten 2014. Syftet med genomlysningen var att säkerställa att hela 

funktionshinderverksamheten har en bra kvalitet, att arbetet bedrivs på ett optimalt sätt, och om 

möjligt, åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande inom funktionshinderverksamheten, där 

resultatet kan följas över tid. Resultatet av genomlysningen påvisar behov av fler områdeschefer, LSS-

handläggare och administrativ assistent, samt att en tjänst som verksamhetspedagog behöver 

tillsättas. För mer detaljer se förvaltningens förslag på funktionell organisation inom programområde 

och stöd från april 2015. För att finansiera organisationsförändringen har de medel som tidigare 

tilldelats, 500 tkr för verksamhetspedagog återförts, 340 tkr har omfördelats från programområde 
stab och 700 tkr har omfördelats från programområde IFO. 

Utöver det tillskott på 2 000 tkr som socialnämnden fått i ram för att täcka ökade kostnader inom 

funktionshinderområdet finns följande behov: 

F&S-2 Fler brukare i gruppbostäderna, personalutökning – tillföra 800 tkr  

En neddragning av budget gjordes inför år 2014, eftersom det då fanns flera outhyrda lägenheter i 

gruppbostäderna. När nu de flesta lägenheterna är uthyrda, behöver bemanningen höjas upp igen till 
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en rimlig nivå. Ett exempel på ökade kostnader, som inte går att påverka, är en brukare som har 

andningsmask och inte får lämnas obevakad nattetid, vilket kräver en extra personal varje natt året 

om. Det ger en merkostnad på ca 900 tkr per år, varav 100 tkr ska finansieras genom 

effektiviseringar i verksamheten. Behovet finns redan för år 2015, men har inte kunnat prioriteras 

med det ansträngda budgetläget som råder. En omvärldsbevakning pågår också för att finna ett 

system/instrument för att mäta vård-/omsorgsbehovet i syfte att få ett bra underlag för en optimal 
bemanning. 

Medel har lagts in i utblick 

F&S-3 Fler brukare i daglig verksamhet - personalutökning – tillföra 400 tkr  

Under det senaste året har nio nya personer tillkommit i daglig verksamhet. Ytterligare fem personer 

är på gång in. Personernas behov och diagnoser varierar. Detta medför behov av en högre 

personalbemanning. Inför år 2014 gjordes av besparingsskäl en neddragning i budget som nu, 

åtminstone delvis, behöver återställas. En utveckling av daglig verksamhet pågår på olika sätt: Ett 

samarbete med AMO har påbörjats, en bättre samverkan med skolan innebär en bättre introduktion 

i arbetslivet för brukarna – det är arbetslinjen som ska gälla. Ett aktivt arbete har gjorts (och pågår) 

för att fler brukare ska få mer utflyttad verksamhet och riktiga jobb. På så vis har vi hittills lyckats få 

in fler brukare i daglig verksamhet utan att kostnaderna ökat. För att kunna fortsätta utveckla 

dagverksamheten mot nya inriktningar behöver en personalökning ske. 

Medel har lagts in i utblick. 

F&S-4 Korttidsverksamhet, fler brukare – tillföra 1 250 tkr  

Tillskottet är minskat med 500 tkr jämfört med förvaltningens förslag. Korttidsverksamheten har 

ökat kraftigt under senare år och den nuvarande verksamheten är nu fullbelagd under årets alla dygn 

(räddningstjänsten tillåter att max åtta barn får vara där samtidigt). Där finns idag 31 barn och 

ungdomar inskrivna, vilket innebär att det idag finns fler personal anställda än vad som finns i budget. 

Då det ständigt tillkommer nya barn och ungdomar med behov av korttids, är behovet stort att 

öppna en ny korttidsverksamhet inom kort. En ny korttidsverksamhet skulle också innebära en bättre 

arbetsmiljö för personalen, eftersom man då kan dela upp barnen/ungdomarna i olika grupper utifrån 

deras diagnoser, åldrar, intressen och behov. Planer finns på att överta en förskola på Henjaområdet 

(Granaten) för en ny korttidsverksamhet. Granatens läge är optimalt med närhet till natur/skog och 

ger också goda förutsättningar för samarbete med verksamheten på Loftet gällande personal, buss 

och annan samordning. Lokalerna är dock större än vad korttidsverksamheten behöver, arbete pågår 
med att få in annan verksamhet i delar av lokalerna. 

Medel har lagts in i utblick 

F&S-5 Utökad verksamhet, fler insatser – tillföra 500 tkr  

Inom ett flertal olika insatsområden har verksamheten ökat rejält. Det gäller kontaktpersoner, 

ledsagning, avlösarservice och boendestöd. När dessa ärenden med kortare insatser ökar krävs det 

mer arbete med logistik och administration, men också en utökning av personal. Den ökning som 

skett under senare år måste budgeteras, för att verksamheterna ska kunna undvika stora underskott. 

Medel har lagts in i utblick 

F&S-6 Nya placeringar – köp av extern plats LSS – tillföra 2 300 tkr  

Inom kommunen finns idag ungdomar som av olika orsaker är i behov av att genomföra sin skolgång 

på annan ort. När sådana beslut fattas blir socialnämnden ansvarig för elevens internatboende. En 

sådan placering kan kosta 6 300 kr per dygn. Om vistelsen planeras t.ex. under hela gymnasietiden, 

d.v.s. i fyra år, innebär det stora kostnader för socialnämnden. För detta finns idag inga resurser 
avsatta. 

Medel har lagts in i utblick 

F&S-7 Nya placeringar – köp av externa platser SoL – tillföra 1 100 tkr 

Socialförvaltningen arbetar ständigt för att finna lösningar på hemmaplan. Ibland lyckas man inte fullt 

ut med detta, då nya och specifika behov hos brukarna innebär att verksamheterna inte kan tillgodose 
behoven. Under året har två nya placeringar gjorts enligt SoL, vilket medfört nya kostnader. 
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Medel har lagts in i utblick 

  

Personal 

Socialnämndens verksamheter har under de senaste åren genomgått omfattande förändringar, vilka 

har påverkat personalvolymer och också förändrat personalens arbetsuppgifter. Som exempel kan 

nämnas övertagandet av hemsjukvården och förändringar inom vård och omsorg avseende 

vårdboenden och hemtjänst. Detta är förändringar som tar tid att genomföra och det är viktigt att 

berörd personal får tid att ta till sig förändrade arbetsuppgifter etc. 

Vi kan klart konstatera att ökade behov av personal inom socialnämnden de närmaste åren kommer 
att vara märkbara. Några av de områden där vi ser behov är: 

 Förstärkning inom hemsjukvården, legitimerad personal. 

 Utökning av verksamheterna inom funktionshinderområdet. 

 Bemanning på vårdboendena, på grund av nya föreskrifter från Socialstyrelsen samtidigt som 
förslag om anpassningar av antalet platser kan komma att påverka bemanningsbehoven. 

Samtidigt ser vi följande: 

 Svårigheten att rekrytera personal, socionomer, till verksamheten barn och unga. 

 Svårigheter att rekrytera legitimerad personal främst sjuksköterskor. 

 Svårigheter att rekrytera mellanchefer. 

Dessa svårigheter delar vi med många andra kommuner, vilket inte gör situationen lättare. 

Målet att erbjuda heltidstjänster inom verksamheterna kommer att vara en stor utmaning att få till. 

Det måste till nya tankesätt i organisationen genom att använda tillgängliga resurser på annorlunda 

sätt, samtidigt som man måste kunna ge personalen förutsättningar till vettiga arbetsförhållanden. 

Detta är särskilt angeläget med hänsyn till den eventuella övertalighet som nämnden och 

verksamheterna har att hantera.  Socialnämnden begär av denna anledning utökade budgetmedel för 
att klara denna övergång. 

Under ett stort antal år har regeringen stöttat kommunerna med medel för utbildning och 

kompetensutveckling av personal, särskilt inom äldreområdet. Statsbidragen har inneburit att vi har 

kunnat utbilda och kompetensutveckla vår personal i stor omfattning. När nu statsbidragen upphör 

behöver socialförvaltningen åter satsa egna medel för att fortsätta med utbildningar för att vi ska 

kunna bibehålla kvaliteten i verksamheterna. Därför har socialnämnden i budget för 2016 återställt en 
del av de medel som tidigare har använts till andra delar av verksamheten. 

Personalomsättningen har ökat under 2015. Detta gäller inom flera områden handläggare, chefer etc. 

En stabil personalssituation är av stor vikt för att nämnden och verksamheterna ska kunna utföra sitt 
uppdrag, varför aktuell situation behöver uppmärksammas och aktualiseras! 
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Fritidsnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Tommy Stensson S   

Förvaltningschef Anna Gamlén    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 48 179 49 793      

./. intäkter -13 007 -12 198      

Nettokostnad 35 172 37 595 36 241 36 380 36 834 37 015 37 195 

Budget 2016; 216 tkr över ram pga ej kompenserade kapitalkostnader tidigare år  

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 3 811 5 461 2 064 7 050 6 500 1 100  800 

./. intäkter -500 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 3 311 5 461 2 064 7 050 6 500 1 100  800 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nämnd 293 364 399     

Fritidsverksamhet 27 230 28 844 27 599     

Föreningsstöd 7 649 8 387 8 459     

övrigt   -216     

Totalt 35 172 37 595 36 241 36 380 36 834 37 015 37 195 

Omstruktureringar/effektiviseringar av budget 2016 är lagda på programområde fritidsverksamhet, över ram med 1 miljon kr. 

Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Nyttjandegrad sporthall 85 % 85 % 85 % 

Nyttjandegrad ishall 82 % 95 % 95 % 

Antal bad totalt 120 549 145 000 100 000 

Antal gästnätter Hörsjön 3 877 5 000 5 000 

Andel simkunniga åk 1 78 % 90 % 90 % 
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Uppgift 

Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånarna goda förutsättningar för en positiv och 

meningsfylld fritid. Samhällsutvecklingen har medfört att många former av fysisk aktivitet har 

förskjutits från vardagen till fritiden. Fysisk aktivitet är ofta hänvisad till särskilda tidpunkter, särskilda 

lokaler, speciellt arrangerade platser eller naturområden. Fritidsnämnden är i detta sammanhang 

mycket viktig. För att säkerställa ett brett utbud av aktiviteter tillhandahåller fritidsnämnden 

anläggningar samt ger bidrag till föreningar och organisationer. Insatserna är viktiga för att främja en 
god folkhälsa i befolkningen. 

Fritidsutbudet bidrar också till en positiv bild av Gislaveds kommun och gör kommunen attraktiv att 

verka och bo i. En viktig aspekt är att kunna erbjuda både barn och vuxna ett bra fritidsutbud i 

närområdet. Spontanidrottandet har generellt länge minskat, men en ökning tycks nu ske. Detta är 

något som fritidsnämnden har tagit fasta på och under ett par år tillbaka anlagt olika typer av 

när/spontanidrottsplatser runt om i kommunen. Senaste tillskottet är en skatepark i Smålandsstenar. 

Fritidsnämnden arbetar också med att göra naturen mer attraktiv för människor att vistas i. Detta 
görs genom att skapa förutsättningar för motionsspår, vandringsleder och kanotleden Nissan. 

Genom fritiden marknadsförs kommunen på ett positivt sätt och detta stödjs av fritidsnämnden. 
Föreningars olika arrangemang i form av läger/cuper/tävlingar lockar årligen hit flera besökare. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Öka kunskapen och 

förståelsen för barn och 

deras behov 

Möta förändringar i 

samhället för att 

upprätthålla en attraktiv 

verksamhet. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Skapa förutsättningar 

för ett väl fungerande 

fritidsutbud för barn 

och ungdomar. 

I föreningsnormerna 

prioriteras barn och 

ungdomar i åldern 7-25 år. 

Vad gäller bad ges barn 

under 9 år fritt inträde och 

ungdomstaxa upp till 20 år. 

Vid skollov ges fri entré till 

bad, för barn och ungdomar 

upp till 20 år. 

Skapa förutsättningar 

för god simkunnighet. 

Alla elever i åk 1 skall 

genomgå simundervisning. 

Skapa förutsättning för 

evenemang i form av t 

ex cuper, läger och 

tävlingar. 

Tillhandahållande av 

anläggningar och logi, samt 

marknadsföring av denna 

typ av verksamhet. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Skapa förutsättning för 

evenemang i form av t 

ex cuper, läger och 

tävlingar. 

Tillhandahållande av 

anläggningar och logi, samt 

marknadsföring av denna 

typ av verksamhet. 

Skapa förutsättningar 

för fysisk aktivitet och 

rekreation som bidrag 

till en bättre folkhälsa 

för kommuninvånarna. 

Attraktiva anläggningar som 

håller öppet i förhållande 

till efterfrågan. 

Skapa förutsättningar 
för ett brett och rikt 

föreningsliv 

Ett rikt föreningsliv gör 
kommunen attraktiv. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

Ge snabb och bra 

service till föreningar 

och allmänhet samt 

informera och 

Fortsätta utvecklingen av 

det "digitala fritidskontoret" 

som förbättrar och snabbar 

upp servicen. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

samhället. marknadsföra 

förvaltningens 

verksamheter både 

inom och utom 

kommunen. 

Fr.o.m. januari 2016 ska 

konkreta förändringar, 

som innebär 

ombyggnation av två 

simhallar till annan 

verksamhet, 

genomföras. 

Fr.o.m. januari 2016 ska 

konkreta förändringar, 

som innebär 

ombyggnation av två 

simhallar till annan 

verksamhet, 

genomföras. 

Fr.o.m 18 januari 2016 

stängs Anderstorps simhall 

och stora bassängen 

i Smålandsstenars simhall 

för bassängbad. 

Fritidsnämnden har i 

uppdrag att tillsammans 

med fastighetsnämnden 

omvandla de f.d. 

simlokalerna till 

verksamheter för hälso- 

och idrottsverksamhet. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Samarbeta med 

kommunens strategiska 

tjänstemän kring 

näringslivsfrågor och 

turism. 

Vidareutveckla avtal vad 

gäller bad och hälsolyft. 

Samarbeta med näringslivet 

vid evenemang. 

Interna processer  Fritidsförvaltningen ska 

präglas av en positiv, 

engagerad, kunnig och 

kollegial personalgrupp. 

På förvaltningens 

återkommande 

gemensamma utbildningar 

står frågor som bemötande, 

service, od i fokus. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Fritidsnämnden står inför sin kanske största utmaning hittills sedan Gislaveds kommun slogs samman i 

början av 70-talet och därmed fick tre simhallar att driva. Till 2016 års budget har kommunfullmäktige 

i ett antal att-satser uppdragit till fritidsnämnden att genomföra en rad åtgärder inom 
simhallsverksamheten: 

 från och med den 18 januari 2016 stänga simhallen i Anderstorp för bassängbad, 
från och med den 18 januari 2016 stänga stora bassängen i Smålandsstenar för bad, 

se över öppettider i Gislaveds simhall för att öka tillgängligheten för simhallsbad, 

omvandla de f.d. simlokalerna i Anderstorp och Smålandsstenar till verksamheter för hälsa- och 

idrottsverksamhet inom fritidsnämndens tilldelade ekonomiska ram. 

Beslutet påverkar fritidsnämndens verksamhetsområde radikalt. Simhallsverksamheten är inte enkelt 

avgränsad inom förvaltningen. Simhallarna ligger i direkt anslutning till sporthallar och hälsolyft och 

verksamheten är integrerat med utomhusbadet Hörsjöns i Smålandsstenar. I praktiken arbetar 

personal över verksamhetsområdena. Beslutet påverkar hela förvaltningen och ger effekter inom alla 

verksamhetsområden. 

Hur simhallsförändringen kommer att påverka verksamheten bygger i dagsläget på en rad antaganden. 

Det är många förutsättningar som förändras och som kräver annan prioritering och logistik än 

tidigare. Då flera parter drabbas måste omställningstiden få ta sin tid. Förvaltningens verksamhet är 

förhållandevis liten i förhållande till kommunens totala verksamhet. Nämndens verksamhet under 
2016 kommer således till stor del att överskuggas av denna förändring. 

Förändringen innebär konkret ett minskat anslag med 3,5 miljoner kronor i justering av 

fritidsnämndens grundram från 2015. Förändringens ekonomiska konsekvenser är komplexa. De 

ekonomiska konsekvenserna av förändringen når inte fram till 3,5 miljoner kronor, nämndens 



47 

 

budgetförslag ligger en miljon över ram. Konsekvenser av förändringen kräver vissa investeringar för 

fritidsnämnden såsom tippbar mellanvägg i Gislebadet och inventarier vid ombyggnation av de f.d. 

simlokalerna. Dessutom kommer fastighetsnämnden göra investeringar i de f.d simlokalerna vilket 

påverkar fritidsnämndens driftskostnader i form av ökad hyra. Investeringarna förutsätter ramökning i 

driftsbudgeten för ökade kapitalkostnader. 

En justering av taxorna för hälsolyften görs from 2016. 

Personal 

Fritidsförvaltningen har under 2015 genomgått och kommer att genomgå väsentliga förändringar vad 

gäller personal under 2016. Detta sammantaget innebär flera utmaningar. I mitten av 2015 tillträdde 

ny förvaltningschef, en förändring som åtminstone inledningsvis innebär ett kunskapstapp både i form 

av erfarenhet och historik. Förändringen av simhallsverksamheten 2016 påverkar hela förvaltningen. 

Direkt kommer yrkesgruppen badmästare att påverkas, men även yrkesgruppen maskinister som har 

arbetsuppgifter av större omfattning i simhallarna. I samband med budget 2016 kommer 

fritidsnämnden att konstatera övertalighet bland personalen. 

  



48 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Bo Kärreskog S   

Förvaltningschef Mats Spånberg    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 780 839 798 066 808 975     

./. intäkter -84 533 -71 261 -71 261     

Nettokostnad 696 306 726 805 737 829 732 360 743 076 733 063 734 003 

Ny demografiberäkning per augusti innebär justerad ram för 2016 med 6 842 tkr. 

Minskat sparbeting 1 000 tkr. 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 16 771 13 314 13 709 14 609 13 409 12 409 12 409 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 16 771 13 314 13 709 14 609 13 409 12 409 12 409 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Förskola, pedagogisk omsorg, 

fritidshem och förskoleklass 
194 930 204 835 211 986     

Grundskola 288 816 300 735 307 991     

Grundsärskola 11 289 12 293 12 393     

Fritidsgårdar 2 753 2 964 2 941     

Gymnasieskola 128 375 130 013 128 678     

Gymnasiesärskola 3 908 5 294 5 317     

Vuxenutbildning 13 306 15 003 15 064     

Högskolan på hemmaplan 1 115 901 907     

Musikskola 13 857 14 609 14 691     

Nämnd och administration 10 153 10 360 10 131     

Gemensamma verksamheter 27 804 28 680 29 015     

Verksamhetsövergripande åtgärder  1 118 -1 285     

Totalt 696 306 726 805 737 829 732 360 734 076 733 063 734 003 
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Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Nettokostnad/barn i förskola 102 994 113 570 113 203 

Nettokostnad/barn i fritidshem 28 205 32 403 30 467 

Nettokostnad/barn i förskoleklass 47 754 44 799 44 576 

Nettokostnad/elev i grundskola 92 569 96 204 95 858 

Nettokostnad/elev i gymnasieskola 112 314 109 071 109 327 

Nettokostnad/studerande i 

vuxenutbildning 
33 601 37 508 37 660 

Nettokostnad/elev i musikskola 9 165 9 130 9 182 

Nettokostnad/elev i grundsärskola 376 300 409 767 413 100 

Nettokostnad/elev i gymnasiesärskola 134 759 165 438 166 156 

Uppgift 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn, 

ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild 

utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare, och regleras i Skollagen (2010:800). 
Nämnden ansvarar även för tillämpliga delar i motsvarande fristående verksamheter. 

Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, uppdragsutbildning inom gymnasieskolan 

samt eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående högskolekurser 

samt därutöver uppdragsutbildning och liknande verksamhet för den kommunala organisationens 
behov. 

Nämnden ansvarar vidare för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare (2010:197). 

Personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten ingår 

också i nämndens ansvarsområde. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

De beslut som berör 

barn och ungdomar ska 

utgå från ett barn- och 

ungdomsperspektiv 

relaterat till FN:s 

barnkonvention 

Vid alla beslut som rör barn 

beaktas FN:s konvention 

om barns rättigheter. I 

barn- och 

utbildningsnämndens 

strategi lyfts frågan särskilt 

upp tillsammans med EU:s 
åtta nyckelkompetenser. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Delta aktivt i arbetet 

med utveckling av 

mötesplats Gisle 

I Glashuset finns lokaler för 

gymnasieskolans 

restaurang- och 

livsmedelsprogram. Lokaler 

för estetprogrammets 

dansverksamhet planeras i 
samråd med kultur- och 

fastighetsförvaltningen. 

I Glashuset kommer 

möjligheter finnas att 

bredda utbudet för 

grundskolans elever inom 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

ramen för Skapande skola i 

samarbete med 

kulturförvaltningen. 

Genom 

familjecentralerna tidigt 

upptäcka barn i behov 

av särskilt stöd 

Samverkan kring barn 0-6 

år för att tidigt upptäcka 

och effektivt ta hand om 

barn i behov av särskilt stöd 

samt att ge vårdnadshavare 

stöd i föräldrarollen 

Genomföra 
föräldrautbildningar för 

vårdnadshavare 

Genomföra 
föräldrautbildningar för 

vårdnadshavare för att ge 

vårdnadshavare stöd i 

föräldrarollen 

Medverka vid 

etablerande av 
gemensam Barn- och 

ungdomshälsa 6-18 år i 

GGVV 

Medverka vid etablerande 

av gemensam Barn- och 
ungdomshälsa 6-18 år i 

GGVV 

Skolans pedagogiska 

insatser med 

socialtjänstens 

stödinsatser, för barn 
och unga i behov av 

extra stöd, ska vara 

samordnade för att på 

så vis förbättra 

elevernas möjligheter 

att nå de nationella 

målen i skolan 

Skolans pedagogiska 

insatser med socialtjänstens 

stödinsatser, för barn och 

unga i behov av extra stöd, 
ska vara samordnade för att 

på så vis förbättra elevernas 

möjligheter att nå de 

nationella målen i skolan 

Öka besökarnas 

delaktighet i 

fritidsgårdens 

aktivitetsplanering 

Målet kan anses nått när 

besökarna genom något 

sätt lämnar realistiska 

förslag till aktiviteter. 

Förbättra 

simkunnigheten för 
barn och ungdomar i 

årskurs 6. 

Förbättra 

simkunnigheten för 
barn och ungdomar i 

årskurs 6 

Simundervisning påbörjas i 

förskoleklass och årskurs 1 
genom intensivträning. I 

övrigt ingår 

simundervisningen i den 

ordinarie 

idrottsundervisningen, i 

regel två gånger per termin. 

Fler behöriga 
pedagoger och fler 

vuxna i skolan 

Övergripande insatser 
riktas till 

kompetenshöjning för 

att säkerställa 

behörighet och 

kvaliteten i 

undervisningen 

Genom Lärarlyftet II ges 
möjlighet att öka 

behörigheten. 

Kompetensutveckling sker 

genom bl.a. matematiklyftet 

och förstelärare. 

Effektivare organisation 
för att säkerställa att 

undervisning sker av 

behöriga lärare 

För att kunna säkerställa en 
långsiktigt rättsäker och 

kvalitativ utbildning krävs 

förändringar som ger större 

möjligheter att skapa fokus 

på ökat lärande och 

måluppfyllelse samt 

rekrytering av behöriga och 

legitimerade pedagoger. 

Andelen behöriga 

elever till nationellt 

gymnasieprogram ska 

Andelen behöriga elever till 

nationellt gymnasieprogram 

ska öka 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

öka 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 
genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Verksamheterna ska 

präglas av en god 
kvalitet och gott 

medarbetarskap 

Verksamheterna ska präglas 

av en god kvalitet och gott 
medarbetarskap 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 
att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Medverka i 

utvecklandet av e-
samhället 

Utveckla tillgängligheten till 

och öka användandet av 
nämndens e-tjänster 

Fr.o.m. januari 2016 ska 

konkreta förändringar, 

som innebär 
ombyggnation av två 

simhallar till annan 

verksamhet, 

genomföras. 

Anpassa verksamheten 

till kommande 

förändringar 

Säkerställa att 

simundervisning kan ske i 

den omfattning som krävs 
för att nå kunskapskraven i 

årskurs 6 

Under 2016 påbörjas de 

konkreta förändringar 

av skolstrukturen som 
krävs för att säkerställa 

integration och utveckla 

den pedagogiska 

kvaliteten med 

anpassning till 

elevunderlaget. 

Under 2016 påbörjas de 

konkreta förändringar 

av skolstrukturen som 
krävs för att säkerställa 

integration och utveckla 

den pedagogiska 

kvaliteten med 

anpassning till 

elevunderlaget 

Genom en skolorganisation 

som skapar tydligare fokus 

på elevers 
utvecklingsstadier kan 

skolenheterna koncentrera 

insatserna där rätt 

kompetens och behörighet 

stärker det gemensamma 

uppdraget. Syftet är att 

skapa en likvärdig skola 

som ökar resultaten så att 

alla blir behöriga till 

gymnasiet. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Utveckla 

infrastrukturen för att 

stödja näringslivets 

behov av rörlighet för 

kompetens och 

transporter på ett 

hållbart sätt. 

Verka för att 

universitets-

/högskolekurser och -

utbildningar förläggs till 

kommunen 

Verka för att universitets-

/högskolekurser och -

utbildningar förläggs till 

kommunen 

Öka kompetensen 

genom utbildning av 

vuxna i samverkan 

mellan näringsliv, skola 

och yrkeshögskola 

Öka kompetensen genom 

utbildning av vuxna i 

samverkan mellan 

näringsliv, skola och 

yrkeshögskola 

Utveckla yrkesvux och 

YH-utbildningar samt 

fjärde året på 

teknikprogrammet för 

att öka 

anställningsbarheten 

genom att matcha 

behov och kompetens 

Utveckla yrkesvux och YH-

utbildningar samt fjärde 

året på teknikprogrammet 

för att öka 

anställningsbarheten genom 

att matcha behov och 

kompetens 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Ökad samverkan mellan 

skola och arbetsliv 

Upprättad och 

implementerad arbetsplan 

för studie- och 

yrkesvägledning följs upp 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

De verksamhetsförändringar som genomförs under året berör främst sammanläggning av enheter och 

minskning av lokalanvändning. 
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Under året lämnas Bellmanhuset i Anderstorp i samband med att fritidshemmet flyttar till nya lokaler 

i hus C och musikskolans verksamhet flyttas till andra befintliga lokaler. Om antalet studerande i SFI-

verksamheten under budgetåret hamnar på tidigare års genomsnitt kan också paviljongen Rönnen 

lämnas. Delar av verksamheten har under 2015 flyttats till Gislaveds Gymnasium. Reservation är dock 

nödvändig att göras utifrån om behovet består på nuvarande nivå. Genom åtgärderna minskas 
lokalkostnaderna med 1 000 tkr. 

Under verksamhetsåret genomförs också sammanläggning av Nyckelpigans och Skattkistans förskolor 

i Reftele till Skattkistans lokaler då prognoser visar en lägre efterfrågan på förskoleplatser. Mindre 

anpassningar genomförs för att säkerställa en ändamålsenlig miljö beroende på fler avdelningar, barn 
och personal. Åtgärden minskar årskostnaderna med ca 500 tkr. 

Under året sammanläggs Öreryds skola med Isabergskolan i Hestra och Ölmestadsskolans 

högstadium med Nordinskolan, Smålandsstenar, eller Åsenskolan, Anderstorp. Åtgärden beror främst 

på minskande elevunderlag vid enheterna och för att långsiktigt säkerställa en rättssäker och kvalitativ 

utbildning. Möjligheterna till gruppdelningar och att möta individuella behov hos eleverna förbättras 

med större elev- och personalgrupper. En gemensam organisation ökar också möjligheten till en 
bredare ämneskompetens inom personalgruppen. Den ekonomiska effekten motsvarar 1 500 tkr. 

Under året påbörjas också ett förändringsarbete för att göra en översyn av skolorganisationen inom 

Gislaveds och Smålandsstenars tätorter och på sikt eventuellt även Anderstorp med sikte på att 
skapa skolenheter som kan öka lärandefokus utifrån barnen och elevernas utvecklingsstadier. 

Större budgetmässiga verksamhetsförändringar är neddragning inom gymnasieskolan med drygt 

1 300 tkr, minskning av personal inom samlad skoldag och stödresursen med drygt 2 200 tkr samt 

minskade läromedels- och materialmedel med drygt 1 300 tkr. 

Utökning av verksamheten sker främst genom ökad efterfrågan inom fritidshemmen vilket motsvarar 

en ökad budget med 1 300 tkr. 

Satsningar görs på kvalitetsutveckling inom grundskolan för att öka antalet behöriga pedagoger och 
kvaliteten i undervisningen. För satsningen avsätts 800 tkr. 

För att vidmakthålla omfattningen på elevhälsaverksamheten när det riktade statsbidraget minskas 
avsätts 700 tkr i budgeten. 

Under året beräknas invigning av den nya förskolan i hus C på Eken/Åsens skolområde i Anderstorp. 

Under hösten 2016 beräknas förberedelsearbete påbörjas för en start av familjecentralen i 

Smålandsstenar. Även en gemensam barn- och ungdomshälsamottagning i GGVV beräknas att starta 
under 2016. 

Personal 

Fr.o.m. 1 juli 2015 ska alla lärare inom skolverksamheterna inkluderat förskolan, ha behörighet för 

det område och ämne man undervisar inom och legitimation för att få ta fullt ansvar för undervisning 

och betygssättning. Detta är också en förutsättning för att kunna bli tillsvidareanställd som lärare. I 

Gislaveds kommun likt andra kommuner uppfylls, inte kraven fullt ut. Inom vissa ämnesområden och 

stadienivåer fattas behöriga lärare. Prognoser från Arbetsmarknadsverket visar att bristen på 

utbildade lärare kommer öka de närmaste tio åren. Det kan därmed förutses en konkurrens om 

arbetskraften inom skolans verksamhetsområde. Nyrekryteringsbehovet ökar beroende på 

konkurrens och pensionsavgångar. Inför hösten 2015 har verksamheterna haft drygt 90 vakanser att 

tillsätta. Sedan årsskiftet 2015 erbjuder barn- och utbildningsnämnden heltidstjänster vid 

nyrekrytering av tillsvidareanställda. Under 2014 hade 83,4 % av barn- och utbildningsförvaltningens 

medarbetare heltidstjänster. Gislaveds kommun är och ska förbli, en intressant skolkommun att 

arbeta i samtidigt som kravet på långsiktigt förbättrade skolresultat är en skyldighet gentemot 

invånare och framförallt kommunens barn och elever. Det pågående projektet visar att såväl 

förändrat tjänsteinnehåll som samverkan mellan enheter och översyn av organisationsstrukturen 

krävs för att nå det personalpolitiska målet med bibehållen kostnadseffektivitet och 

budgetförutsättningar. Heltidsprojektet och de såväl kort- som långsiktiga rekryteringsbehoven, pekar 

på att tjänsteunderlaget per skolenhet behöver öka. Inom budgeten avsätts också medel för att 

understödja möjligheten för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare och en 
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rekryteringsstrategi kommer att utarbetas under året. Inom ramen för barn- och 

utbildningsförvaltningens personalpooler inleds ett arbete med rekrytering för överslussning till 
grundtjänster inom de olika skolenheterna. 

Satsningen på karriärtjänster fortsätter för att öka undervisningens kvalitet och elevernas resultat. Ett 

40-tal förstelärare är tillsatta och ytterligare ett tiotal kommer tillsättas under budgetåret. Fr.o.m. 

hösten 2015 har lärarna på Åsenskolans högstadium övergått till 40-timmars vecka med 

semestertjänst. Syftet med förändringen är att förbättra elevernas skolresultat bl.a. tack vare 

möjligheten till mer gemensam planeringstid och effektivare tidsanvändning. Syftet är också att skapa 

en bättre arbetsmiljö för pedagogerna. Organisationsförändringen kommer att utvärderas och 
påverka ambitionerna att införa semestertjänst även på andra skolenheter. 

Kraven på att vara skolledare har skärpts samtidigt som uppdraget som chef blir allt mer omfattande. 

Under de kommande åren kommer rekryteringsbehovet av dessa också öka bl.a. beroende på 

pensionsavgångar men även här ökar konkurrensen. Under året kommer en översyn av skolledarnas 

uppdrag genomföras samtidigt som initiativ tas för att påbörja rekryteringsutbildningar inom länet. 

Inom ramen för prioriterade verksamhetsområden kommer behovet av ett systematiskt 

kompetensutvecklingsarbete behöva bedrivas. Detta kommer beröra såväl användandet av digitala 

lärverktyg som entreprenöriellt förhållningssätt till förstärkning av ämnesområden som svenska, 

matematik m.m. Flera av förstelärarna kommer att vara en resurs på detta område. 

Barn- och utbildningsnämnden håller en stabil nivå när det gäller uppnåendet av de 

personalekonomiska målen. Den totala sjukfrånvaron minskade under 2014 och låg på 3,9 % vilket är 

under det kommungemensamma målet på 4 %. Tillsammans med personalavdelningen genomförs ett 

systematiskt arbete med tidiga förebyggande insatser och rehabilitering. Cheferna inom barn- och 

utbildningsnämnden deltar kontinuerligt i fortbildningsinsatser inom området. Ett fortsatt medvetet 

arbete med att minst 90 % av de anställda ska ha utvecklingssamtal kommer drivas. Under 2014 var 
uppnåendegraden 82 %. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer arbeta för en ökad uppfyllnad av de olika personalmått som 

är prioriterade i kommunens personalpolitik. 

Sammanfattande målsättningar 

 Fortsatta kommunövergripande och långsiktiga satsningar på att säkerställa såväl rekrytering 

som att behålla kompetent, behörig och engagerad personal. 

 Utvecklingsinsatser för att underlätta breddad behörighet för anställd personal. 

 Strategiskt arbete med att öka antalet heltidstjänster. 

 En fortsatt utveckling av strategiska kompetensutvecklingsinsatser. 

 Fortsatt satsning på karriärtjänster. 

 Fokus på tidiga insatser och systematiskt rehabiliteringsarbete. 
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Kulturnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  1,9 % 

Ordförande Ylva Samuelsson S   

Förvaltningschef Magnus Jonsson    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 29 486 32 648 34 419     

./. intäkter -4 074 -4 004 -4 057     

Nettokostnad 25 412 28 644 30 512 31 038 32 683 32 392 32 988 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 2 719 1 675 3 052 4 813 713 720 650 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 2 719 1 675 3 052 4 813 713 720 650 

2016: Ombyggnad Smålandstenars bibliotek, 2017: Etapp 2 Glashuset, 2020: Etapp 3 Glashuset 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nämnd 146 193 198     

Kulturverksamhet 23 898 27 009 28 472     

Föreningsanslag 1 368 1 442 1 692     

Totalt 25 412 28 644 30 512 31 038 32 683 32 392 32 988 

Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Totalt antal besökare 199 104 210 000 210 000 

Antal besök/invånare 6,9 7,3 7,3 

Antal lån 240 149 250 000 240 000 

Antal lån/invånare 8,4 8,7 8,5 

Antal besökare på kulturprogram 25 121 24 000 25 000 

Antal besök/kulturprogram 20,6 30 30 

Antal årsarben 24,3 25,55 26,55 
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Uppgift 

Kulturnämnden ska med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program ansvara för 

kommunens biblioteksverksamhet, den allmänkulturella verksamheten, föreningsstöd och 
konsumentinformation. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Kulturaktiviteter för 

barn och ungdomar ska 

särskilt prioriteras med 

utgångspunkt i 

barnkonventionens 

artikel 31 

Inom alla kulturnämndens 

områden bedrivs 

verksamhet som riktar sig 

till barn och ungdomar. 

Utgångspunkten är att 

verksamheten ska bedrivas 

ur barnens perspektiv och 

utgå från deras egen vilja 

och intresse. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Integrera 

handlingsprogram för 

integration och 

folkhälsa i 

kulturverksamheten 

med särskild inriktning 

mot barn och unga 

Kommunstyrelsen har 

antagit en handlingsplan för 

integrationsarbetet för 

perioden 2015-2018. 

Nämndens mål syftar till att 

knyta den förebyggande 

verksamheten för barn och 

ungdomar till uppdragen i 

handlingsplanen. 

Kulturplatån ska vara 

en plats där människor i 

alla åldrar tar del av och 

producerar kultur efter 

egen förmåga 

Enskilda och gruppers 

initiativ ska uppmuntras och 

stärkas genom öppenhet 

och flexibilitet med 

kommunala resurser i form 

av lokaler, ekonomi och 

rådgivning. 

Samverkan mellan 

kommunala verksamheter 

och föreningslivet ska 

eftersträvas för att 

stimulera utvecklingen av 

kulturen i kommunens 
samtliga tätorter. 

Verksamheten är öppen för 

alla men har en tydlig plats 

för barn och ungdomar. 

Genom samarbete med 

studieförbund och 

föreningar ska Kulturplatån 

erbjuda utbildning och 

kurser inom de olika 

konstområdena. 

Verksamheten ska vara 

drogfri. 

Biblioteken ska stödja 

och främja utveckling av 

inlevelseförmåga, 

kreativitet och eget 

skapande 

Biblioteken erbjuder en rad 

olika typer 

kulturarrangemang och 

möjligheter till skapande 

verksamhet. Ett prioriterat 

område inom den skapande 

verksamheten är införandet 

av "Skapar biblioteket" där 

teknik sammanförs med 

traditionella hantverk. 

Biblioteken ska stödja Biblioteken erbjuder stöd 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

och främja intressen för 

såväl självstudier som 

utbildning på alla nivåer 

för egna studier genom 

organiserade aktiviteter och 

möjlighet att låna såväl 

fysiskt som digitalt 

kursmaterial. Samverkan 

kring skolbibliotek sker 

med förskolan, grundskolan 

och Gislaveds 

gymnasium.  Särskild 

uppmärksamhet ska ägnas 

åt barn och ungdomar för 

att främja deras 

språkutveckling och 

stimulera till läsning, bland 

annat genom att erbjuda 

litteratur utifrån deras 

behov och förutsättningar. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Marknadsföra och 

utveckla befintliga 

mötesplatser 

Kulturnämndens befintliga 

mötesplatser biblioteken, 

Gislaveds konsthall och 

Kulturplatån erbjuder ett 

rikt och inspirerande utbud 

av kulturaktiviteter i form 

av upplevelser och eget 

skapande. Verksamheternas 

utbud marknadsförs genom 

dagspress, radio, sociala 

medier och utskick till 

samtliga hushåll i 

kommunen. 

Utveckla ett rikt och 

inspirerande utbud av 

kulturaktiviteter och 

kreativa miljöer 

Genom att utveckla och 

marknadsföra den 

verksamhet som beskrivs i 

detta mål och 

budgetdokument, samt 

utveckla den nya kulturella 

mötesplatsen Glashuset, ska 

bilden av Gislaveds 

kommun som en attraktiv 

och innovativ plats stärkas. 

Biblioteken ska stödja 

och främja utveckling av 

inlevelseförmåga, 

kreativitet och eget 

skapande 

Biblioteken erbjuder en rad 

olika typer 

kulturarrangemang och 

möjligheter till skapande 

verksamhet. Ett prioriterat 

område inom den skapande 

verksamheten är införandet 

av "Skapar biblioteket" där 

teknik sammanförs med 

traditionella hantverk. 

Kulturplatån ska vara 

en plats där människor i 

alla åldrar tar del av och 

producerar kultur efter 

egen förmåga 

Enskilda och gruppers 

initiativ ska uppmuntras och 

stärkas genom öppenhet 

och flexibilitet med 

kommunala resurser i form 

av lokaler, ekonomi och 

rådgivning. 

Samverkan mellan 

kommunala verksamheter 

och föreningslivet ska 

eftersträvas för att 

stimulera utvecklingen 

kulturen i kommunens 
samtliga tätorter. 

Genom samarbete med 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

studieförbund och 

föreningar ska Kulturplatån 

erbjuda utbildning och 

kurser inom de olika 

konstområdena. 

Verksamheten ska vara 

drogfri. 

Gislaveds konsthall ska 

stärka sin ställning som 

utställningscentrum i 

kommunen och öka 

intresset för 

samtidskonsten 

Med aktuella konstprogram 

på en hög nationell och 

internationell nivå ska 

konsthallen vara en självklar 

destination för den lokala, 

regionala och nationella 

konstpubliken. 

Biblioteken ska stödja 

och främja intresse för 

litteratur, teater, film, 

konst, musik, dans och 

andra konstnärliga 

uttrycksformer 

Via traditionella och digitala 

medier, som är möjliga att 

låna hem, tillhandahåller 

biblioteken ett omfattande 

och mångsidigt utbud inom 

olika konst- och 

kulturområden. Biblioteket 

ska särskilt främja läsning 

och tillgång till litteratur. 

Dessutom ska biblioteket 

verka för att öka kunskapen 

om hur informationsteknik 

kan användas för 

kunskapsinhämtning, 

lärande och delaktighet i 

kulturlivet. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

E-tjänster ska bidra till 

ökad tillgänglighet av 

kulturell service och 

tjänster 

Bibliotekets tjänster via 

webben ska utvecklas och 

ligga i linje med den 

nationella utvecklingen. 

Förvaltningen ska även 

arbeta för att 

biljettförmedling, bidrags- 

och projektansökningar och 

andra typer av tjänster blir 

webbaserade. Under en 

övergångsperiod är det 

viktigt att parallellt använda 

analoga system för de 

grupper i samhället som 

ännu inte kan använda 

digitala system. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

   

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Kulturplatån, 633 tkr  

I genomförandeplanen för Kulturplatån/Glashuset ligger en stegvis utökning av personalstyrkan. Detta 

för att kunna hålla öppet i en omfattning som möjliggör skapandet av en öppen mötesplats. 2016 
anställs en kultursamordnare till Kulturplatån. 

Biblioteken, 347 tkr  

Verksamhetsförändringen år 2016 avser kapitalkostnader för investeringar i samband med 

renoveringen av Smålandsstenars bibliotek. 
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Sänkta deltagaravgifter i dans- och teatergrupper för barn och ungdomar, 50 tkr 

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 

deltagaravgifterna i Gislaved dansstudio och Scenverkstan minska stegvis under åren 2016-2018. 

Målet är en avgift på högst 150 kr per termin. 

Föreningsanslag, 50 tkr 

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 ökade anslaget kommer att fördelas inom det årliga verksamhetsbidraget. 

Förstudie "Internationella teatern", 250 tkr 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30 att ge kulturnämnden i uppdrag att arbeta in i sin budget 

2015-2018 medel till en förstudie till projektet "Internationella Teatern", enligt inlämnad motion till 

kommunfullmäktige. 

Personal 

Förändringarna inför 2016 vad det gäller personal sker i verksamheten Kulturplatån/Glashuset. Under 
året tillsätts en kultursamordanare på heltid. 

Kulturförvaltningen kommer från och med 2016 att omfatta tjugonio tillsvidareanställda och tre 
uppdragsanställda fördelat på 26,55 årsarbeten. 

Kulturförvaltningen skall vara en arbetsplats med hög delaktighet med påverkansmöjligheter och 

inflytande. Medarbetarna skall erbjudas utvecklingsmöjligheter och deras arbetsuppgifter skall vara 
tydliga. En god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter skall sörja för en låg sjukfrånvaro. 
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Fastighetsnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Lisbeth Åkestrand M   

Förvaltningschef Mikael Fröler    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 245 055 252 130 251 077     

./. intäkter -250 864 -252 130 -251 277     

Nettokostnad -5 809 0 -200 -200 -200 -200 -200 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 115 875 64 489 53 500 63 175 24 100 18 600 20 600 

./. intäkter 2 161 0 0     

Nettoinvestering 113 714 64 489 53 500 63 175 24 100 18 600 20 600 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Administration 11 327 10 447 11 159     

Hantverkare -128 -425 -434     

Fastigheter -13 245 -6 994 -7 222     

Städ -3 385 -2 946 -3 103     

Tvätt -9 -100 -100     

Fordinsservice 99 168 -300     

Transporter 468 -150 -100     

Service hyresgäster  0 -100     

Totalt -5 809 0 -200 -200 -200 -200 -200 
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Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Årsarbetare 113,82 109,9 110,65 

Egna fastigheter m² BRA 210 525 212 278 209 637 

Kostnad egna fastigheter per m² BRA inkl 

administration 
720 :58 737 :45 725 :74 

Inhyrda lokaler m² LOA 10 669 10 669 11 156 

Kostnad inhyrda lokaler per m² LOA 1 344 :27 1 205 :07 1 261 :12 

Kostnad städning skollokaler per m² inkl 

konsumtionsvaror och fönsterputs 
243 :12 232 :00 266 :00 

Uppgift 

Fastighetsnämnden svarar för att i de lokaler som kommunen äger ska den primära verksamheten 

(skola, omsorg, fritid, kultur mm) kunna bedrivas med tillräckliga ytor, en bra miljö samt med en 

service som motsvarar brukarnas förväntningar. 

Uppdraget ska utföras rationellt och med god ekonomi. Dessutom ska byggnader underhållas så att 
kapitalförstöring undviks. 

Uppdraget innebär också att nämnden ansvarar för nybyggnad av lokaler samt om- och tillbyggnad av 
befintliga byggnader för övriga nämnders behov. 

När lokaler blir överflödiga är det fastighetsnämndens ansvar att hitta andra hyresgäster till lokalerna 
alternativt att de rivs eller avyttras. 

Servicen till kommunens övriga förvaltningar består till största delen av städning. Men 

fastighetsförvaltningen tillhandahåller dessutom tvätt, fordonsservice, transporter och 
vaktmästeritjänster. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

  

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Fastighetsnämndens 

förfogande ska riktas 

mot målgruppen 

Den del av medel till 

fastighetsnämndens 

förfogande som avser 

anpassning till nämndernas 

önskemål 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Bra lokaler med god 

inom- och 

utomhusmiljö 

Fastighetsnämnden ska 

förvalta fastigheter för 

kommunens verksamheter 

med en god standard, en 

bra miljö både inomhus och 

utomhus samt en god 

arkitektonisk gestaltning. 

Säkra och trygga lokaler Fastighetsnämnden ska 

förvalta fastigheter för 

kommunens verksamheter 

med en god säkerhet för att 

undvika olyckor, bränder 

och skadegörelse. 



61 

 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Ge möjlighet för att fler 

lägenheter kan byggas i 

lokaler som inte behövs 

för kommunal 

verksamhet 

De lokaler som sägs upp 

kan säljas och byggas om till 

bostäder 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

I första hand ska det 

administrativa 

datanäten byggas ut i 

alla vårdfastigheter 

samt att fastigheterna 

utrustas med WiFi och i 

andra hans ska alla 

lägenheter i särskilts 

boende ska ha tillgång 

till internetuppkoppling 

via fast förbindelse 

För närvarande är de adm 

näten utbyggda i 5 

fastigheter. Fast förbindelse 

i 81 lägenheter. Målet är att 

modernisera de 

administrativa näten och 

installera WiFi under 2015- 

18 och därefter påbörja 

utbyggnad av fasta 

anslutningar i lägenheterna. 

Fr.o.m. januari 2016 ska 

konkreta förändringar, 

som innebär 

ombyggnation av två 

simhallar till annan 

verksamhet, 

genomföras. 

Ombyggnad av 

simhallarna i 

Anderstorp och 

Smålandsstenar 

Påbörja ombyggnaden av 

simhallarna under 1:a kv 

2016 

Under 2016 påbörjas de 

konkreta förändringar 

av skolstrukturen som 

krävs för att säkerställa 

integration och utveckla 

den pedagogiska 

kvaliteten med 

anpassning till 

elevunderlaget. 

Förändring av 

skolstrukturen vilket 

kan innebära avveckling 

eller ombyggnad av 

skolbyggnader för annat 

ändamål 

Under 2016 ska avveckling 

eller ombyggnad påbörjas 

under förutsättning att 

Barn- och 

utbildningsnämnden fattar 

beslut om inriktning. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Se över fordonspolicyn 

för miljömässigt 

hållbara samt säkra 

fordon. 

Revidera befintlig 

fordonspolicy 

 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Under 2016/17 kommer fastighetsnämnden att investera relativt mycket i fastigheterna. Det är etapp 

två av Glashuset, ombyggnad av hus C på Åsenskolan och ombyggnad av simhallarna i Anderstorp 

och Smålandstenar till annan verksamhet som kommer att stå för huvuddelen av investeringarna. Det 

kommer att påverka kapitalkostnaderna i första hand. Men nettot beräknas bli oförändrat, 0 kr, då de 
ökade kostnaderna täcks av interna hyror. 

Det finns en stor osäkerhet för betalningsförmågan hos stiftelsen Gisleparken, som kan innebära 

hyresförluster under 2016. Men budgetförslaget bygger på att fastighetsnämnden får ersättning enligt 
kontrakt. 

Några fastigheter kommer sannolikt att säljas under året men netto effekten torde bli begränsad. 

Kommunen har en hög ambition avseende energi effektivisering och ett flertal investeringar i 

energibesparande syfte har genomförts. Men det återstår fortfarande mycket innan målen i 

energistratergin är uppnått. Under 2016 planerar fastighetsnämnden för att byta 

ventilationsanläggningen i några fastigheter och arbeta vidare och byta ut utrustning för styr- och 
övervakning. Det ger ofta ett positivt ekonomiskt utfall. 

Effektiviseringen av städningen fortsätter. 
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Personal 

Totalt beräknas personalen uppgå till 110,7 årsarbetare. Det är en minskning med 3,1 jämfört med 

2014 års resultat. I förhållande till 2014 är det fastighetsskötare och städare som minskar medan 
administrationen och hantverkare som ökar något. 

Inom städenheten är personalkostnaden ca 88 % av enhetens totala kostnad och bemanningen är 

direkt knuten till de uppdrag som enheten har. Men inom fastighetsförvaltningen är 
personalkostnaden endast 8 %. 

Sjukfrånvaron för personalen under 2014 uppgick till 5,3 %. Målsättningen för 2016 är att den skall 

kunna sänkas till 5,0 %. Därför fortsätter det aktiva arbetet med rehabilitering och friskvård för att 
hålla nere sjukfrånvaron. 

Fastighetsnämnden arbetar också aktivt med kompetensutveckling och avsätter 360 tkr till 
fortbildning. 

Inom verksamhetsservice har fastighetsnämnden en relativt hög andel deltidsarbetande kvinnor. 

Projektet "Heltid är en rättighet" bör leda till att andelen med en grundtjänst på 100 % uppgår till 
minst 70 % vid årsskiftet 2016/17. 
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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 2017-2020. Därefter har 

det skett en revidering av ”Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2017-2020” KS 2015-11-

04 § 373. 

 

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 57 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 0 -2,5 -1 2 

 

Ovanstående sammanställning visar att 

likviditeten ligger från -2,5 till 2 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 
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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 2015-11-04 

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 

 

-1 584 

 

-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 6 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 6 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 85 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 0 -3 -3 

Likv. Medel vid årets slut 51 24 -2 0 -3 -3 2 

Förändring av likvida 

medel 
0 -27 -26 2 -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 1 438 1 437 1 434 1 425 

Omsättningstillgångar    143    55      28 30 27 28 32 

        

Summa tillgångar 1 409 1 382 1 413 1 468 1 464 1 462 1 457 

        

Eget kapital och 

skulder 

       

        

Eget kapital    989    981 987 997 1 003 1 016 1 041 

Skulder    420    401 426 471 461 446 416 

        

Summa eget kapital 

och skulder 

1 409 1 382 1 413 1 468 1 464 1 462 1 457 

Soliditet % 70 71 70 68 69 70 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. 
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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 -18 500 -16 000 -16 000 -16 000 

 Totalt -5 294 -2 000 -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 
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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. 



 

41 

 

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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Mötesdatum 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BeslutsfattareNamn Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

NrParagrafNrLittera Dnr: Ärendenummer Kod

ProtokollBeskrivning

Ärendebeskrivning
Socialnämnden

2015-10-27 § 104 - Ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2015.

Fritidsnämnden
2015-11-05 § 95 - Lägerlogi i Gisle Sportcenter.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-10-27     1(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §104    Dnr: SN.2015.90   750  

 

Ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2015.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är skyldig att rapportera alla gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) och till kommunens revisorer. Socialnämnden ska vidare 

dels till IVO, dels till revisorerna rapportera alla gynnande beslut som inte har 

verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.  

 

Socialnämnden ska därutöver anmäla till IVO när ett beslut har verkställts 

alternativt när ett ärende har avslutats utan verkställighet.Socialnämnden ska till 

kommunfullmäktige lämna en statistikrapport kring hur många beslut som inte 

har verkställts samt även hur många beslut som inte har verkställts igen efter 

avbrott i verkställigheten. 

 

För kvartal 3 2015 har följande rapportering lämnats till IVO: 

 

• 1 st gynnande beslut LSS 9.10 daglig verksamhet med beslutsdatum 2014-12-

01 har rapporterats som ej verkställt (återrapportering). 

 1 st gynnande beslut LSS 9.9 bostad för vuxna med beslutsdatum 2014-11-

07 har rapporterats som ej verkställt. (återrapportering). 

 2 st gynnande beslut LSS 9.4 kontaktperson med beslutsdatum 2015-05-21 

och 2015-05-22 har rapporterats som ej verkställt. 

 1 st gynnande beslut Sol 4 kap 1§ dagverksamhet/sysselsättning med 

beslutsdatum 2014-10-16 har rapporterats som ej verkställt 

(återrapportering). 

 1 st gynnande beslut Sol 4kap 1§ med beslutsdatum 2014-09-03 har 

rapporterats som  verkställt. Erbjudanden om permanent bostad har gjorts 

2014-12-29, 2015-03-23 och 2015-05-13 samt 2015-08-21 vilket sökanden 

tackat ja till. 

 1 st gynnande beslut Sol 4 kap 1§ permanent bostad med beslutsdatum 

2015-01-14 har rapporterats som ej verkställt. Erbjudande om bostad har 

gjorts 2015-04-10 och 2015-07-20 som man tackat nej till. 

 1 st gynnade beslut Sol 4 kap 1§ permanent bostad med beslutsdatum 2015-

03-30 har rapporterats som ej verkställt. Erbjudanden om bostad har gjorts 

2015-06-05 och 2015-09-11 vilket sökanden har tackat nej till. 

 1 st gynnande beslut Sol 4 kap 1§ permanent bostad med beslutsdatum 

2015-03-23 har rapporterats som avslutat utan att det verkställts 2015-08-

31. 

 1 st gynnande beslut Sol 4 kap 1§ permanent bostad med beslutsdatum 

2015-05-06 har rapporterats som ej verkställt. Erbjudande om bostad har 

gjorts 2015-08-17 som sökanden tackat nej till. 

 1 st gynnande beslut Sol 4 kap 1§ permanent bostad med               

beslutsdatum 2015-06-10 har rapporterats som ej verkställt. Erbjudande om 

bostad har gjorts 2015-08-28 som sökanden tackat nej till. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2015 

Kvartalsrapport till IVO samt 11 individrapporter 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-10-27     2(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §104 forts.  

 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna samt överlämna statistisk 

redovisning till kommunfullmäktige samt kommunrevisionen 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-11-05 4(13)

Fn §95 Dnr: FN.2014.81 828

Lägerlogi 1 Gisle Sportcenter

Ärendebeskrivning
Lägerlogi erbjuds sedan 1 april 20 1 5 i Gisle Sporccenter. Erfarenheterna såhär
långt är mycket goda. Lägerlogin har möjliggjort för föreningar som besöker
Gislaveds kommun att övernatta i Gisle i samband med aktiviteter. Bokning av
lägerlogin har gjorts av framförallt simföreningar som kommer till Gislebadet
för läger samt hockeyklubbar som kommer till Gislerinken för cuper.

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2015 om taxan för lägerlogin (50
kronor/person) samt att verksamheten skulle gälla till och med 31januari 20 16
(KS.20 15.35).

Fritidskontoret anser att verksamheten med lägerlogin behöver förlängas. 1
sammanhanget ska också nämnas att fritidsförvaltningen och Gisleparken är 1
kontinuerlig dialog med varandra för samarbete och utveckling av
verksamheten.

Beslutsunderlag
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående lägerlogi, Gisle Sportcenter, daterad
den 14 oktober 2015
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 22 oktober 2015, § 76

Fritidsnämnden beslutar

au verksamheten och taxan för lägerlogin i Gisle Sportcenter förlängs till
den 31 december 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsekontorets ekonomienhet

lusterares signatur Utdragsbestyrkande

LÅfr
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