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1 Inledning 

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten vilket 

innebär att de ska sköta ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 

 För verksamheten ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning 

 För ekonomin ska det anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning” 

 För personalfrågor ska det anges personalpolitiska mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning” 

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska arbeta för att nå 

visionen utifrån vad som anges i de prioriterade målområdena. För de prioriterade områdena anges 

mål för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för verksamheten är god 

ekonomisk hushållning. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande målområden såsom operativa styrgrupper, 

nämndernas uppföljning och samhälle-, demokrati- samt arbetsgivarfrågor utgör grunden för 

kommunfullmäktiges uppföljning. 

Kommunfullmäktige följer upp planeringsdirektivet fyra gånger per år. Vid delår och årsredovisningen 

görs en mer omfattande uppföljning. 

 

1.1 Befolkning 

Vid årsskiftet (31 december 2017) hade Gislaveds kommun 29 629 invånare. Därefter har 

invånarantalet ökat till preliminärt 29 815 invånare (juli 2018). 

1.2 Styrmodell 

Gislaveds kommun styrmodell är ett samlingsbegrepp för att tydliggöra en gemensam struktur och 

gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen som syftar till att säkerställa att de 

politiska viljeinriktningarna får genomslag i verksamheterna. Styrmodellen omfattar hela kommunens 

organisation. 
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Styrmodellen 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. 

Gislaveds kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga 

styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med 

personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra 

verksamheten kopplas kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer till grunduppdraget. 

Styrmodellen illustreras av nedanstående bild. 

  

 

1.3 Vision 

Visionen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. Visionen är ett redskap för 

styrning av den kommunala verksamheten. Gislaveds kommun har en vision som är en ledstjärna för 

hur kommunen önskas utvecklas. 

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.  
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1.4 Värdegrund 

Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma möjligheter 

att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som tas. 

Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt. Beslut fattas på en rättssäker och saklig grund. I 

mötet med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter. 

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens mångkulturella 

profil. 

Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet och arbetar för en samhällsutveckling som inte 

äventyrar möjligheterna för kommande generationer. 

2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Grunduppdrag 

2.1.1 Uppföljning - välfärd och service 

Flertalet nämnder har arbetat med att följa upp hur invånare upplever servicen från olika 

verksamheter. Resultaten har använts, och används fortlöpande till att förbättra olika arbetssätt i 

syfte att öka kvaliteten gentemot målgruppen. Flera nämnder har även haft, eller planerar för, ett 

ökat fokus på att öka den sociala hållbarheten i kommunen. Socialnämnden har arbetat vidare med 

omstruktureringen för att långsiktigt möta de äldres behov och stärka invånarnas möjlighet att leva 

ett självständigt liv. Barn- och utbildningsnämnden arbetar vidare med strukturförändringar och 

kompetensinsatser för att skapa en likvärdig utbildning och uppnå tillgängligt lärande för elever. 

Flera nämnder har nu tillsatt tidigare vakanta tjänster. Detta har ökat själva bemanningen, men det 

finns en fortsatt utmaning kring att hitta rätt kompetenser. Exempelvis har barn- och 

utbildningsnämnden har svårigheter att rekrytera behörig och kompetent personal till sina 

verksamheter. Häri finns en framtida utmaning i att utveckla både arbetssätt, arbetsfördelning och 

arbetsmiljö för nämnderna. 

Många nämnder är i fas med den planering som gjorts inför 2018. Nämnderna har haft en fortsatt hög 

förändringstakt i och med införandet av styrmodellen. Införandet har inneburit att arbetet med 

grunduppdraget och de kritiska kvalitetsfaktorerna har implementerats och följts upp i stor 

utsträckning. 

Nämnderna har stora utmaningar framför sig. Sammanfattningsvis berör detta kompetensförsörjning, 

förändrade arbetssätt och hållbarhetsfrågor. 

2.1.2 Uppföljning - samhälle och demokrati 

2018 är ett valår, och under valåret är den parlamentariska kommittén och valnämnden viktiga organ 

inom demokratiområdet. Den parlamentariska har berett och behandlat frågor som rör 

förtroendevaldas förutsättningar och arbetssätt i deras roll som förtroendevald. Det har hittills i år 

bl. a. handlat om nämndorganisation och antal ledamöter, ersättningsbestämmelser inkl. pensioner 

samt förslag om genomförande av folkomröstning kring placering av ny simhall i Gislaveds kommun. 

Valnämnden har vid sina sammanträden behandlat valorganisationsfrågor. Antalet valdistrikt är 

detsamma som föregående val. 

Digitaliseringen och våra invånares delaktighet är ett annat viktigt område inom demokratiområdet. 

Ett förslag till en Kommunal Digital Agenda är framtagen och innehåller avsnitt om bredband/fiber, 
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välfärdsteknologi, informationssäkerhet, samverkan externt, digital mognad och digitala tjänster (e-

tjänster och AI). Indikatorer är kopplade till varje avsnitt som ska ge underlag för att följa upp och 

analysera, samt driva arbetet framåt inom digitalisering. Agendan har fastställts av kommunstyrelsen. 

Länets digitaliseringsråd har genomfört en bred undersökning bland invånare i olika åldersgrupper 

och företag i länets kommuner kring vad de efterfrågar inom digitala tjänster, e-tjänster och service. 

Detta utgör ett bra underlag framåt för att arbeta med digitalisering utifrån invånarnas perspektiv. 

Kommunen har under 2018 arbetat med de strategiskt viktiga uppdragen gällande fördjupad 

översiktsplan för Skeppshult och Smålandsstenar samt centrumutveckling i Gislaved. Arbetet har, och 

kommer fortsättningsvis, att stärka kopplingar till medborgardialog och andra metoder som möjliggör 

en bred delaktighet och inflytande. Till andra arbetsgrupper har särskild inbjudan riktats till unga, i 

samarbete med Gislaveds gymnasium, för att säkerställa att unga är med och påverkar innehållet i 

vissa verksamheter såsom, temaveckan Fokus hållbarhet. 

Från och med i år är Gislaveds kommun ett särskilt förvaltningsområde för den finska 

minoritetsbefolkningen. Det kommer att innebär en omställning för hela kommunens verksamhet för 

att tillgängliggöra information och verksamhet på minoritetsspråket finska. Arbetet inleds under 

hösten och sker i samråd med de finska föreningarna i kommunen. 

I mars 2018 ingick Gislaveds kommun ett så kallat EU-handslag med EU och handelsministern, för att 

säkerställa att kommunen arbetar aktivt med EU-frågor. Som ett led i det arbetet har bland annat en 

temadag arrangerats med tema EU och hållbar utveckling. Temadagen var uppdelad i flertal olika 

seminarier (social hållbarhet, miljö, skola & utbildning etc.) och sändes på Facebook. De enskilda 

seminarierna hade ca 3000-4500 tittare. 

För att säkerställa kunskap om hållbar utveckling bland förtroendevalda, har ett flertal utbildningar 

och temadagar erbjudits under 2018. En grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter har erbjudits 

förtroendevalda i kommunfullmäktige samt samtliga nämnders presidier i samarbete med 

Länsstyrelsen i Jönköpings län. Därutöver har grundläggande utbildning i ekologisk hållbarhet, samt 

hur vi arbetar med frågorna i kommunen, erbjudits till samma målgrupp förtroendevalda samt 

kommunledningen och bolagsledningen. Därutöver har temadagar genomförts med fokus på 

minoritetsfrågor, miljö/energi/klimat samt samhällsplanering. Kunskapsinsatserna är viktiga för att 

beslutsfattare ska kunna fatta välgrundade beslut för en hållbar samhällsutveckling. Flertal insatser 

planeras under resterande delen av 2018, såsom workshop kring Agenda 2030 och temadag kring 

barnkonventionen och barnrättsfrågor. 

2.1.3 Uppföljning - arbetsgivare 

Sveriges kommuner står inför en utmaning vad gäller den strategiska personalförsörjningen. Under de 

kommande åren beräknas mer än en tiondel av Gislaveds kommuns anställda att gå i ålderspension, 

samtidigt som de årskullar som kommer in på arbetsmarknaden är betydligt mindre än de som 

lämnar den. Detta ställer stora krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta 

arbeta med strategiskt personalarbete. 

Första halvåret visar 74 fler utannonserade tjänster jämfört med 2017 års första halvår (314 

platsannonser). Personalomsättningen gällande avgångna tillsvidareanställda är något lägre första 

halvåret; 4,3 % jämfört med 5,11 %. Även för personalomsättningen utifrån nya tillsvidareanställda är 

lägre jämfört med motsvarande period 2017; 2,9 % jämfört med 3,4 %. 

Det har beslutats att prioritera området kompetensförsörjning inkl. kompetensutveckling. Detta 

genom att gemensamt tillsätta en resurs som intensivt arbetar med det viktiga strategiska arbetet 

tillsammans med förvaltningarna. Projektledaren tillträder september 2018 och genomför projektet 

till december 2019. Fokus är kompetensförsörjningsplaner på strategisk nivå, taktiskt nivå och 

operativ nivå. Förutom att rekrytera rätt personer med rätt kompetens handlar det även om att 
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använda befintlig kompetens rätt. Rätt kompetens på rätt plats ger bäst och effektivast service. När 

verksamheterna utvecklas måste yrkesrollerna hänga med. Genom att organisera arbetet annorlunda 

kan både personal och verksamhet utvecklas och resurserna används mer effektivt. 

  

  

2.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

2.2.1 Målgrupp 

2.2.1.1 Alla kommuninvånares och företags tillgång till internet. 

Beskrivning 

För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad fiberutbyggnad särskilt 

kritiskt. 

Kommentar 

I Gislaveds kommun finns en tjänsteperson som arbetar med de övergripande, strategiska frågorna 

kopplade till bredbandsfrågor. Arbete pågår med att fram aktuell information som ska bli ett 

kartunderlag för att visa allmänheten och i mer detaljerad form fungera som ett planeringsunderlag 

för utbyggnad i Gislaveds kommun. Arbetet görs i samarbete mellan kommunen och Gislaveds Energi 

som har fått i uppdrag från kommunen att till år 2025 säkerställa att 95 % av alla invånare i 

kommunen ska ha tillgång till fiber. Statistik från post- och telestyrelsen (PTS), visar att ca 72 % av 

hushållen hade tillgång per 1 oktober, 2017. Intensivt arbete med utbyggnad pågår på fler håll i 

kommunen, därför är bedömningen att denna kvalitetsfaktor är god. 

 

2.2.2 Verksamhet 

2.2.2.1 Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose behov av mark. 

Beskrivning 

För att tillgodose invånares och företags behov av byggnation är det särskilt kritiskt att det finns 

uppdaterade detaljplaner. 

Kommentar 

Ansvar för arbetet med att ta fram detaljplaner ligger hos bygg- och miljöförvaltningen, men sker i 

samverkan med andra förvaltningar. Samverkan sker bland annat i en särskild plangrupp, där 

förvaltningsövergripande representanter på operativ nivå diskuterar de olika detaljplanerna som är 

aktuell. Därutöver sker strategisk samverkan på förvaltningsövergripande nivå i den nybildade 

strategiska markgruppen. Arbetet har bland annat möjliggör gemensamma prioriteringar i 

detaljplanarbetet men även strategiska markfrågor som för förvärv och försäljning för att snabbt 

kunna tillgodose behovet av mark. Översyn av organisationen på bygg och miljöförvaltningen pågår 

för att möjliggöra ett effektivare planarbete och nya arbetssätt håller på att landa i den strategiska 

markgruppen för att bli effektivare. Bedömningen är att denna faktor är god. 
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2.2.2.2 Samverkan internt och externt. 

Beskrivning 

För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan både internt som externt 

särskilt kritiskt. 

Kommentar 

Kommunstyrelsen har på uppdrag av den parlamentariska kommittén frågat kommunerna i 

Jönköpings län och angränsande kommuner i andra län om hur de ser på samverkan inom olika 

verksamhetsområden och också framfört Gislaveds kommuns positiva inställning till samverkan. 

Tillfrågade kommuner har generellt ställt sig positiva till samverkan. Kommunstyrelsen har 

överlämnat svaren till den parlamentariska kommittén för vidare hantering. 

Externt pågår redan flera olika former av samverkan. Som exempel kan nämnas 

Entreprenörsregionen och samverkan inom GGVV, regionens digitaliseringsråd, samverkan inom 

säkerhet och räddningstjänst, inom överförmynderi, upphandling, rådet för social hållbarhet, 

samverkan kring sjön Fegen, avfallsfrågor (SÅM) etc. En nystartad samverkan är med Borås och 

Tranemo kommuner kring bland annat infrastruktur och kollektivfrågor. Nöjdheten med den externa 

samverkan kommer att mätas vid ett tillfälle under hösten. 

Internt sker samverkan främst genom kommundirektörens ledningsgrupp, tillsatta operativa 

styrgrupper där även bolagens VD ingår samt genom fasta beredningsgrupper. Samverkansparterna är 

nöjda med den interna samverkan i de olika organen. 

 

2.2.3 Medarbetare 

2.2.3.1 Hållbart medarbetarengagemang är en viktig förutsättning för att nå goda 

resultat. 

Beskrivning 

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations 

förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommuner och 

landsting, är detta särskilt tydligt. Begreppet ”hållbart” markerar att detta index för 

medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast fokuserar på själva nivån på 

engagemanget utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare 

på detta engagemang. 

Kommentar 

Denna faktor bedöms relativt god med en viss risk. Gislaveds kommun är en stor organisation med 

sina 2922 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Därmed finns ett varierat engagerade hos 

medarbetarna samt varierad förmåga hos cheferna och organisationen att ta tillvara på och bygga 

vidare på detta engagemang. 

SKL har arbetat fram en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i 

kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Dessa nio frågor 

innefattas i medarbetarenkäten i Gislaveds kommun. Enkätens syfte är dels att möjliggöra jämförelser 

i dessa delar och analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. 

Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen 

(Kola). Där omvandlas varje frågeområdes medeltal till ett index från 0-100 och det är detta index 
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som redovisas här. Totalt sett hamnar det kommunövergripande HME-indexet på 76 vilket är 

marginell lägre jämfört med föregående års resultat på 77. Förvaltningarnas resultat skiljer sig åt 

mellan 80 som högst och 62 som lägst. 

Vi är på god väg och de åtgärder som kommer att vidtas under året är bland annat: 

 fortsatt implementera nya styrmodellen och det kommunikativa ledarskapet, 

 starta upp projektet kompetensförsörjning tillsammans med förvaltningarna, 

 fokus på medarbetarskap, hur våra medarbetare blir medskapare, 

 ett nytt samverkansavtal med fokus på medarbetaren och dialog med dem, att stärka 

arbetsplatsträffarna, 

 stödja upp kring heltider med fokus på att fler ska arbeta mer utifrån god arbetsmiljö, 

 bygga upp hela chefsutvecklingsprocessen, från aspirant till exit, 

 införande av personalportal, där alla personalförmåner finns samlat och flertal rabatter, 

 arbeta efter framtagen handlingsplan för employer branding. Årets medarbetare och årets 

chef ska genomföras första gången våren 2019, 

 eventuellt nytt EU-projekt ” Att hitta metoder att attrahera kompetens arbetskraft” som 

pågår under 2018-2020. 

 

2.2.3.2 Friska medarbetare är en grundförutsättning. 

Beskrivning 

Gislaveds kommun ska ha ett lågt sjuktal. Friska medarbetare ger hållbara medarbetare och därmed 

hållbar organisation. Medarbetare blir lyssnade på och deras synpunkter tas tillvara. 

Kommentar 

Sjukfrånvaron hade ökat från 6,0 % 2016 till 6,6 % 2017. Ett lågt sjuktal inom kommuner med 

kvinnodominerade kontaktyrken bedöms vara 5,3 % eller lägre (grönt). Gul: 5,3-7 %,  röd bedöms 

vara 7 % eller högre. Ingen av kommunerna i länet landade på 5,3 % eller lägre 2017. Lägst hade 

Aneby kommun med 5,4 % och högst Eksjö kommun på 6,7 %. 

För perioden januari till juni ligger sjukfrånvaron på 7,5 % och då flest antal sjuktimmar oftast finns 

under perioden januari till mars (influensa, magsjuka etc.), samt att långtidssjuka är mindre än 

föregående år är prognosen att sjukfrånvaron hamnar mellan 5,3-6,5 % på helåret. 

Sjukfrånvaron innebär en förlust av personal och kompetens som kraftigt försämrar kommunens 

förutsättningar att klara sina uppdrag. Under de senaste perioderna av hög sjukfrånvaro i riket är det 

de psykiska diagnoserna beträffande ohälsan, särskilt bland kvinnor, som ökat mest i riket men även 

för Gislaved som kommun. 

Friska medarbetare ger hållbara medarbetare och därmed hållbar organisation. Medarbetare blir 

lyssnade på och deras synpunkter tas tillvara. De åtgärder som planeras är: 

 fortsatt implementera nya styrmodellen och det kommunikativa ledarskapet 

 ESF projekt ”En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv” som pågår under 2018-2021 

 kommunens företagshälsovård Kommunhälsan ska mer arbeta uppsökande verksamhet och 

erbjuda insatser 

 att vara i arbete är en friskfaktor. Det är generellt sett betydligt sämre för hälsan att inte 

arbeta, även när arbetsförmågan är nedsatt. Att skapa förutsättningar för medarbetarnas 

närvaro på arbetsplatsen är en utgångspunkt för att minska sjukfrånvaron. 

 fokus på medarbetarens "känsla av sammanhang" (KASAM) är viktig för hälsotillstånd. Chefen 
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och organisationen behöver göra uppdraget begripligt, resurser tillgängligt och hanterbart 

samt få medarbetarna att känna sig delaktiga. 

 

2.2.4 Ekonomi 

2.2.4.1 Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar. 

Beskrivning 

För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är det särskilt kritiskt 

att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga. 

Kommentar 

Det är av största vikt att nämndernas prognoser har en bra träffsäkerhet. Detta är ett verktyg som 

med rätt träffsäkerhet kan bidra till att verksamheten kan styras om och prioriteringar kan göras i 

rätt tid. En träffsäkerhet som missar allt för mycket kan få konsekvenser av att fel beslut tas i fel tid 

eller inte alls. För att kunna planera resurser och också att kunna prioriteras både politiskt och i de 

olika verksamheterna behöver de ekonomiska prognoserna gå hand i hand med verksamheten och 

vara synkroniserat. Det betyder att det ska kunna tas beslut om hur vi ska handla för att vid årets slut 

kunna klara vår ekonomi eller verksamhet. Vid stora planerade överskott kan en annan prioritering 

göras och vid stora underskott ska åtgärder sättas in. I första hand ska de olika över- och underskott 

hanteras i respektive nämnd. 

En bedömning görs att detta arbete pågår kontinuerligt och behöver förbättras. 

  

  

 

2.2.4.2 God ekonomisk hushållning. 

Beskrivning 

Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt sätt. 

Kommentar 

Gislaveds kommun definierar god ekonomisk hushållning i kommunfullmäktiges finansiella mål, mål 

och personalpolitiska mål. 

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. 

Begreppet innebär krav på att resurserna används rätt och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För 

att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband 

mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och 

ändamålsenlig verksamhet. 

Då flera av nämndernas prognoser visar på underskott och kommunens totala ekonomi inte når upp 

till ett resultat som är förenligt med kommunens finansiella mål bedöms Gislaveds kommun inte leva 

upp till en god ekonomisk hushållning. 
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2.3 Mål 

2.3.1 Kommunfullmäktiges prioriterade målområde - Barns lärande 

De vuxna tar gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras åsikter, ser till att de är 

delaktiga och att barnperspektivet står i fokus. 

Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning genom engagemang och 

nyfikenhet. Det ger lust att lära och vilja att lyckas. 

I förskolan och skolan möter de unga tidigt vuxna från näringslivet och samhället i övrigt. Mångfald 

driver utvecklingen framåt och vi möts ofta mellan generationer och kulturer. 

Tillsammans prioriterar vi förebyggande och främjande arbete för barn och ungdomar. 

2.3.1.1 Andelen elever som når behörighet till gymnasieskolan ska öka. 

 

Kommentar 

Delår (U2) 2018 2018-09-23 

 

Kommunfullmäktige har som mål att andelen elever som når behörighet till gymnasieskolan ska öka. 4 

indikatorer har tagits fram av den operativa styrgruppen för barns lärande för att strategiskt arbeta 

långsiktigt mot detta mål. 

1. Andelen som är behöriga till nationellt gymnasieprogram i åk 9.  

Andelen elever som 2018 var behöriga till nationellt gymnasieprogram var 75,7 % (91 elever var inte 

behöriga). Andelen nyanlända (anlänt de senaste 4 åren) i åk 9 var 14,7 %. Räknas de bort så blir 

andelen elever behöriga till nationellt gymnasieprogram 83,4 %. Av de nyanlända var 17 av 55 elever 

(30,9 %) behöriga. I årskurs 9 läste 109 elever svenska som andraspråk under läsåret 2017/2018. Det 

innebär att det är 29,2 % av eleverna som inte har svenska som modersmål. 

En stor del av förklaringen till att behörighetsgraden är relativt låg förklaras av att det finns ett ganska 

stort antal nyanlända som inte har haft samma förutsättningar att tillägna sig den kunskap som krävs 

för att klara målen. Men även utländsk bakgrund och inte minst föräldrars utbildningsnivå är förstås 

viktiga förklaringsfaktorer. Gislaved ligger något under rikssnittet. 

2. Andelen elever i åk 7, 8 och 9 med mer än 10% ogiltig frånvaro. 

Skolplikt och frånvaro regleras i kapitel 7 i skollagen. Det arbetas kontinuerligt med den ogiltiga 

frånvaron. Skolorna arbetar utifrån en gemensam handlingsplan framtagen i kommunen tillsammans 

med socialförvaltningen. 

Så kallade hemmasittare försöker skolan hjälpa genom att lärare undervisar dem i hemmet några 

timmar i veckan och sedan gradvis ”slussar” tillbaka dem till vanlig klass. 

Frånvaro är ett komplext fenomen, men man kan säga att det generellt handlar om individer som har 

en svår social situation, ofta är de i kontakt med BUP och socialtjänst. Även här handlar det ofta om 

nyanlända elever. 

3. Andelen barn som deltar i fritidsaktiviteter (ej idrott) minst en gång per vecka i åk 

7, 8 och 9. 

Barn som deltar i fritidsaktiviteter minst en gång per vecka i åk 7, 8 och 9 är 31%, med flest flickor 

som deltar. Gislaveds kommun har ett stort fritid- och kulturutbud och ligger över rikssnittet som 

2016 var 25% (Barnombudsmannen). 
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4. Andel elever som ägnar sig åt idrottsaktivitet eller träning minst en gång per vecka i 

åk 7, 8 och 9 

Andelen elever som ägnar sig åt idrottsaktiviteter min en gång i veckan i åk 7, 8 och 9 i Gislaveds 

kommun är 74.5%. Vi ligger över riksnivån som år 2016 var 70%, samt 50% hos utländska barn 

(Barnombudsmannen). När vi tittar på riksnivån kan vi se att det finns en polarisering, detta är 

någonting som vi behöver undersöka vidare i Gislaveds kommun. Vi ser också en variation vad gäller 

utlandsfödda pojkar och utlandsfödda flickor där pojkar i betydligt större utsträckning deltar i 

idrottsaktiviteter än flickor. 

  

2.3.2 Kommunfullmäktiges prioriterade målområde - Attraktivitet och 

utveckling för Gislaveds kommun 

Hela Gislaveds kommun ska leva i harmoni med omgivningen och arbetar för en hållbar utveckling 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi påverkar miljön i positiv riktning och gör hållbara val. 

Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur i alla kommundelar är en förutsättning för 

digitalisering och utveckling av kommunen. 

Invånarna är stolta över sin kommun och tycker att den med sin variation av boendeformer är 

attraktiv att bo i och besöka. Människor möts i Gislaveds kommun.. 

2.3.2.1 Bygga fler bostäder. 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2018 2018-09-23 

 

Målet från kommunfullmäktige är att bygga 800 bostäder, varav 200 av dessa ska vara 

trygghetsbostäder, fram till år 2030. Det innebär att det behövs byggas 46 bostäder och 15 

trygghetsbostäder per år mellan 2018-2030 för att vi ska uppfylla målet. Fram 1/9 2018 har 14 beslut 

om startbesked lämnats för totalt 144 nya bostäder. Dessa avser enbostadshus, flerbostadshus och 

radhus (fritidshus ej inkluderat). Det finns i dagsläget inget startbesked under året för 

trygghetsbostäder vilket gör att bedömningen av indikatorn är gul. 

2.3.2.2 Öka takten av fiberutbyggnad i hela kommunen 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2018 2018-09-23 

 

Statistiken från Post och telestyrelsen uppdateras årligen. Den senaste siffran vi har är från 1 oktober 

2017. Den visar att 72 % av hushållen i Gislaveds kommun har tillgång till fibernät om 100 mb/s. Av 

de som har tillgång till fibernät finns 79 % i tätbebyggt område och 34,5% i glesbebyggt område. 

Arbetet med utbyggnad av fiber pågår intensivt. Det finns en god samverkan mellan kommunen, 

fiberföreningarna och Gislaved energi. Kommunfullmäktige har tilldelat Gislaved Energi ett uppdrag 

för att skapa möjligheter för Gislaveds kommuns invånare att få samma villkor till en IT-infrastruktur. 

På grund av att vi ej har fått uppdaterad statistik är bedömningen att denna indikator är gul men att 

den kommer att övergå till grönt vid årets slut. 
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2.3.3 Kommunfullmäktiges prioriterade målområde - Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

I Gislaveds kommun ska vi ha det bästa företagsklimatet vilket förutsätter en fördjupad samverkan 

med näringslivet som präglas av tillit och förtroende. Det är lätt för företag att etablera sig här. 

Kommunen stödjer näringslivets arbete med kompetensförsörjning och arbetar aktivt för att utveckla 

infrastrukturen. 

Vi samverkar med Gnosjöregionen och andra närliggande regioner. 

2.3.3.1 Samverkan mellan kommunen och näringsliv ska intensifieras. 

 

Kommentar 

Kommunfullmäktige har som mål att samverkan mellan kommun och näringslivs ska intensifieras. En 

indikation på måluppfyllelse utgörs av Svenskt Näringslivs årliga företagsklimatbetyg som baseras på 

en enkätundersökning till kommunens företag. Betyg sätts på en skala 1 (dåligt) till 6 (utmärkt) och 

presenteras som ett medelbetyg. Resultatet i enkätundersökningen till företagarna i Gislaveds 

kommun visar på en förbättring jämfört med föregående års resultat. Det sammanfattande omdömet 

om företagsklimatet i Gislaveds kommun så ökar från 3,24 2017 till 3,40 2018. 2018 års betyg 

sammanfaller med snittet för alla Sveriges kommuner. Gislaveds kommun har från 2010 till och med 

2016 haft ett sjunkande företagsklimatbetyg. 

Kommunen bedriver numera ett systematiskt arbete kring att förbättra företagsklimat och 

samverkan. Grunden till detta arbete är de återkommande näringslivsdialogerna som ger en bra bild 

över företagens synpunkter och behov. Utifrån resultatet av dialogerna bedrivs ett konkret 

förbättringsarbete inom en rad olika områden inom, bland annat kommunal service, platsens 

attraktivitet och mötesplatser och samarbeten. Att förbättra samverkan är ett långsiktigt arbete som 

måste bedrivas kontinuerligt. I det fortsatta arbetet är det mycket angeläget att kontaktytorna mellan 

kommun och näringsliv fortsätter att breddas och utvecklas. Dels behöver fler delar av kommunens 

näringsliv nås i dialogerna, dels behöver de personliga mötena mellan tjänstepersoner/förtroendevalda 

och företagare öka och vara en naturlig del av vardagsarbetet. 

2.3.3.2 Förbättra kommunens service och bemötande gentemot näringsliv och invånare. 

 

Kommentar 

Ett omfattande arbete pågår inom ramen för att förbättra service och bemötande. Viktiga delar i 

arbetet utgörs av att etablera en väg in för frågeställningar och ärenden till kommunen och vid behov 

säkerställa att de tas om hand i den lotsande organisationen. Näringslivsdialogerna pekar också 

mycket tydlig på hur kommunens myndighetsutövning fungerar är avgörande frågor för näringslivet. 

Tillgänglighet, ett gott bemötande, snabbhet och tydlighet inom myndighetsutövningen efterfrågas i 

hög grad. Även behovet av rådgivning poängteras i stor omfattning. Lov- och tillsynsfrågor inom bygg- 

och miljöförvaltningens ansvarsområde utgör i sammanhanget särskilt viktiga områden och där pågår 

ett omfattande förändringsarbete. Syftet är att bli vara tydligare i de beslut och krav som ställs på 

verksamhetsutövare men också att förbättra dialogen med företag och enskilda för att hjälpa dem att 

göra rätt från början. Kvalitetsmätningar av den kommunala servicen och myndighetsutövningen 

gentemot företag pågår under 2018 men resultatredovisas per helår. 
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2.3.4 Personalpolitiska mål 

För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som arbetsgivare finns följande 

personalpolitiska mål. 

2.3.4.1 Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som attraktiv 

arbetsgivare 

 

Kommentar 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) har minskat något från 77 år 2017 till 76 i år. 

Förvaltningarnas resultat skiljer sig åt mellan 80 som högst och 62 som lägst. Prognosen för 

sjukfrånvaron är att den hamnar mellan 5,3-6,5 % på helåret och att  personalomsättningen blir lägre 

jämfört med 2017. 

Inom personalpolitik sker många olika satsningar i form av projekt eller utvecklingsarbete som ske 

under 2018 vars resultat kommer sannolikt senare 2019: 

 fortsatt implementera nya styrmodellen och det kommunikativa ledarskapet, 

 starta upp projektet kompetensförsörjning tillsammans med förvaltningarna, 

 fokus på medarbetarskap, hur våra medarbetare blir medskapare, 

 ett nytt samverkansavtal med fokus på medarbetaren och dialog med dem, att stärka 

arbetsplatsträffarna, 

 stödja upp kring heltider med fokus på att fler ska arbeta mer utifrån god arbetsmiljö, 

 bygga upp hela chefsutvecklingsprocessen, från aspirant till exit, 

 införande av personalportal, där alla personalförmåner finns samlat och flertal rabatter, 

 arbeta efter framtagen handlingsplan för employer branding. Årets medarbetare och årets 

chef ska genomföras första gången våren 2019, 

 eventuellt nytt EU-projekt ” Att hitta metoder att attrahera kompetens arbetskraft” som 

pågår under 2018-2020. 

fortsatt implementera nya styrmodellen och det kommunikativa ledarskapet 

 ESF projekt ”En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv” som pågår under 2018-2021 

 kommunens företagshälsovård Kommunhälsan ska mer arbeta uppsökande verksamhet och 

erbjuda insatser 

 att vara i arbete är en friskfaktor. Det är generellt sett betydligt sämre för hälsan att inte 

arbeta, även när arbetsförmågan är nedsatt. Att skapa förutsättningar för medarbetarnas 

närvaro på arbetsplatsen är en utgångspunkt för att minska sjukfrånvaron. 

 fokus på medarbetarens "känsla av sammanhang" (KASAM) är viktig för hälsotillstånd. Chefen 

och organisationen behöver göra uppdraget begripligt, resurser tillgängligt och hanterbart 

samt få medarbetarna att känna sig delaktiga. 

Angående lönepolitik så har det skett riktade medel för struktursatsningar inom ramen för 

löneöversynen samt för vård och omsorgspersonal genom ett lokalt kollektivavtal om att höja 

tillägget för obekväm arbetstid på helgen som ett led i att främja Gislaveds kommun som attraktiv 

arbetsgivare. 



Gislaveds kommun, Delårsrapport 2018 - Kommunfullmäktige 16(89) 

2.3.5 Finansiella mål 

2.3.5.1 Resultatnivån under femårsperioden 2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 

30 mnkr per år * 

 

Kommentar 

Årets resultat beräknas till + 3,7 mnkr och för perioden i genomsnitt 28,76 mnkr. Även om resultatet för 

2016 (60,5 mnkr) 2017 (35,6 mnkr) och årets prognostiserade resultat (3,7 mnkr) ses som en del i 

måluppfyllelsen tillsammans med det budgeterade resultatet för 2019 (18,2 mnkr) och 2020 (25,8 mnkr) så 

uppnås inte det finansiella målet. 

2.3.5.2 Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten renhållning) verksamhet ska för 

perioden 2016-2020, som genomsnitt, finansieras till 100 % med egna medel. 

 

Kommentar 

För att skattefinansierade investeringar ska till 100 % finansieras med egna medel är det viktigt att 

investeringsnivån (exkl taxefinansierade) som genomsnitt inte överstiger ca 100 mnkr år. Vid årets 

prognostiserade och budgeterade investeringsnivå uppnås inte målet. 

2.4 Uppdrag 

Uppdrag Status 
Startda

tum 

Slutdat

um 
Kommentar 

Barn-och utbildningsnämnden 

ska öka samverkan med 

näringslivet. 

Pågående 2018-01-

01 

2018-12-

31 

Under året har utvecklingsarbetet kring en 

modern arbetslivsorientering inletts. Arbetet 

med att skapa SKAL-företag (skola/arbetsliv) 

som blir en naturlig del av lärandet sker i nära 

samarbete med Enter AB. Under hösten 

kommer "Industrinatta" genomföras för årskurs 

8 för att öka kunskapen om yrkesalternativ inom 
industrisektorn. Inom Gislaveds Gymnasium 

bedrivs ett kontinuerligt arbete med Ung 

Företagsamhet dvs. UF-företag. I samverkan med 

teknikföretagen, Gislaveds Gymnasium, GKC i 

Gnosjö och Finnvedens gymnasium i Värnamo 

bedrivs Teknikcollege för att sstärka 

sammanbandet mellan utbildning och näringsliv. 

Vuxenutbildningen bedriver flera 

yrkesinriktningar inom yrkesvux och SFI. 

Högskolan på hemmaplan har startat två 

Yrkeshögskoleutbildningar, en inriktad mot 

specialistundersköterska inom välfärdsteknologi 

och en mot mättekniker inom samhällsbyggnad. 

Att utreda förutsättningarna för 

att öka andelen solenergi samt 

att ge våra invånare överblick 

av miljö- och ekonomiska 

vinster. 

Pågående 2018-01-

01 

2018-09-

30 

Energirådgivaren deltog på Affärracet och delade 

ut information om energi, 53 personer besökte 

montern och fick information om solceller mm. I 

samband med detta var det också ett 

sammarbete med Värnamos Energi- och 

klimatrådgivare Henric Davidsson och Jonas 

Lööf GreenCharge/Miljöfordon Sverige som 

hade med sig en Tezla Roadster att visa upp. 

6 villa/fasighetsägare har hittills i år fått 

hembesök och rådgivning om solel och 

energibesparing. 
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Uppdrag Status 
Startda

tum 

Slutdat

um 
Kommentar 

I september kommer företag som visade intresse 

på affärsracet att få besök dessutom kommer 

energirådgivaren att delta i klimatveckans 

solsafari där man kan besöka privatpersoners 

och företags solcellsanläggningar. 

Övrigt 

Deltagande i Bomässan i Jönköping med Länet. 

Energimyndigheten gjorde en studieresa till 

Stockholm och studerade på ett 

renoveringsprojekt med miljö & klimatanpassad 

renovering av höghus. 

På återvägen besöktes en solcellspark samt ett 

lantbruk som odlade rapps för tillverkning av 

RME. 

Utreda möjligheten till att bygga 

en solcellspark på eller i 

närheten av motorbanan. 

Pågående 2018-01-

01 

2018-09-

30 

Gislaved Energi Koncern AB har fått i uppdrag 

av Kommunfullmäktige (KF138, 2018-03-22) att 

utreda möjligheten till att bygga en solcellspark i 

Gislaveds kommun. 

Den aktuella förstudien behandlar olika 

alternativa placeringar av en 

solcellspark/solcellsanläggning i kommunen och 

ger en översiktlig bild över teknik och ekonomi 

för de olika alternativen. Rapporten är klar den 

17 september, 2018. 

Öka takten att ta 

fram/uppdatera detaljplaner. En 

kvalitetsökning av 

grunduppdraget. 

Pågående 2018-01-

01 

2018-12-

31 

Efter något år med kräftgång börjar 

planverksamheten nu få upp farten igen. 

Ytterligare ett par planer är på ingång under 

2018. Det har helt enkelt varit svårt att hitta 

utbildade planarkitekter och därför har vi fått 

hitta nya sätt att rekrytera utvecklingsbara 

personer. Vi har i de senaste tre rekryteringarna 

knutit till oss personer med ungefär rätt 

bakgrund och med personligheter som vi ansett 

lämpliga och utbildat dem i fysisk planering. En 

svår och krävande uppgift både för ledningen 

men också för den enskilde. Detta arbete börjar 

nu ge resultat på enheten. 

Processbeskrivning och utveckling av effektfulla 

rutiner har utarbetats under 2018. Samtliga 

aktiva detaljplaner är tydligt fördelade på 

miljöhandläggare som deltar med sakkunskap i 

projektgrupp som leds av plan.Utmaningar är att 

hitta rätt kompetens inom förorenad mark samt 

ständigt öka kompetens inom detta komplexa 

område. Kreativitet och nytänkande krävs. 

Tidigare har förvaltningen haft tillgång till 

naturvårdskompetens via 

kommunstyrelseförvaltningen, nu finns inte 

denna möjlighet så uttalat längre. Detta löser 

man idag med hjälp av konsult, detta är på sikt 

inte en bra lösning. 

Status: 

Idag finns 17 pågående detaljplaner. Under 2018 

kommer enligt planerna minst 7 detaljplaner att 

antas. 

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan, 

kompetenshöjning på området kan behöva fyllas 

på. Förvaltningen kommer att ha arbetsgrupper 

för att hitta ytterligare åtgärder som kan 

genomföras på förvaltningen. 

Öka kvaliteten kring 

anhörigstödet. En 

Pågående 2018-01-

01 

2018-12-

31 

Anhörigstödet i Gislaveds kommun regleras med 

Riktlinjer för arbetet med anhörigstöd inom 
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Uppdrag Status 
Startda

tum 

Slutdat

um 
Kommentar 

kvalitetsökning av 

grunduppdraget. 

Socialnämndens verksamhetsområde (antagna 

2015-06-09). 

Det indirekta stödet till anhöriga innehåller 

insatser som: avlösning i hemmet, 

korttidsvistelse, växelvård, dagverksamheter för 

personer med demenssjukdom. Utöver detta 

finns tillsatt en tjänst som anhörigsamordnare 

med uppdrag att lotsa och informera anhöriga 

om stöd och hjälp, skapa nätverk och kontakter, 

bistå med kunskap och råd samt anordna olika 

kurser. 

Snäckans öppenvårdsmottagning erbjuder stöd 

och samtal till anhöriga för att ge kunskap om 

missbruksproblematik. Demensteamet anordnar 

för anhöriga till personer med demenssjukdom 

utbildningar som bland annat rör minnet och 

åldrandet, olika demenssjukdomars orsaker och 

symtom, förhållningssätt vid demens och 

samhällets stöd- och hjälpinsatser. 

För att stärka se hur anhörigstödet kan utvecklas 

har det initierats en utredning för att belysa 

socialtjänstens ansvar och målgrupper vad gäller 

anhöriga samt beskriva vilka ytterligare former 

av stöd behöver utformas. Ett förslag på hur 

kvaliten av anhörigstödet kan utvecklas kommer 

att behandlas av socialnämnden under hösten. 

Utreda förutsättningarna för en 

gemensam distributionscentral 

för Gislaveds kommun. 

Utredningen ska omfatta en 

ekonomisk beräkning samt en 

tidplan för genomförandet och 

ett förslag på organisatoriskt 

upplägg. 

Pågående 2018-01-

01 

2019-05-

31 

Arbetet startar under hösten. 

Ta fram underlag för en 

gemensam kostorganisation i 

Gislaveds kommun med start 

2019-01-01, inför 

kommunfullmäktiges behandling 

av planeringsdirektivet 2019 i 

maj 2018. Kostorganisationen 

ska organisatoriskt tillhöra 

Fastighets- och 

servicenämnden. 

Försenad 2018-01-

01 

2018-05-

31 

Utredning och underlag är klar. Vid en eventuell 

gemensam kostorganisation kommer startdatum 

kunna vara tidigast 20190801. 



 

2.5 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 

 Nettokostnadsandel 

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; 

 Kassalikviditet 

 Finansiell risk 

 Borgensåtaganden 

 Pensionsåtaganden 

4. Kontroll 
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Under den fjärde och sista aspekten mäts hur de finansiella målen efterlevs och planer följs. En god 

följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Måluppfyllelse 

Resultat 

Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje år göras ett delårsbokslut och om det är 

möjligt skall det göras en jämförelse med samma period föregående år, vilket för detta delårsbokslut 

är jämförelsen med delårsbokslut 2017-08-31. 

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 2018-08-31 och helårsprognosen är en 

uppskattning av det förväntade resultatet per 2018-12-31. 

Periodiseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt skall belasta rätt månad. Även skuld- och 

fordringsbokföring är gjord. 

Hur blev resultatet: 

Delårsresultat 

Beaktat osäkerheter avseende pensionskostnader och skatteintäkter är resultatet per den sista 

augusti bättre än den budgeterade nivån. Prognosen för helåret är 3,7 mnkr.  

Resultatet 2018-08-31 uppgår till 35,4 mnkr för Gislaveds kommun. 

Resultatet 35,4 mnkr innehåller periodisering av semesterskuld och okompenserad övertid per 31 

juli. Den bokförda förändringen av semesterskuld och okompenserad övertid uppgår till 17,7 mnkr. 

Tidigare år har kommunen inte periodiserat semesterskulden vid delåret. Nämnderna har förbrukat 

62,4 mnkr mer än vad som är budgeterat för denna period. Ett viktigt påpekande är att budgeten är 

fördelad jämnt över året vilket inte avspeglar den verkliga kostnadsfördelningen. 

Helårsprognos 

Den ursprungliga budgeten angav ett årsresultat på +7,4 mnkr. Resultatet för 2018 är prognostiserat 

till +3,7 mnkr, vilket beror bl a på följande faktorer: 

 Nämnder/styrelser inkl finans 7,8 mnkr 

 Skatteintäkter och generella statsbidrag 0,8 mnkr 

 Avskrivningar -2,9 mnkr 

 Pensionskostnader -2,0 mnkr 

 

Avstämning av balanskravet 

 

 Enligt lagregeln om balanskravet ska intäkterna i kommunen överstiga kostnaderna.  Om 

kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet 

regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de 

närmaste tre åren.  Redan i förvaltningsberättelsen för det år då obalansen uppkommit ska 

anges när och hur regleringen ska göras.  Realisationsvinsten ska avräknas från resultatet 

innan avstämning görs. 

 För 2018 helårsprognos beräknas det justerade resultatet till 0,6 mkr vilket innebär att 

kommunen når upp till balanskravet. 

 

 



Gislaveds kommun, Delårsrapport 2018 - Kommunfullmäktige 21(89) 

Balanskravs-     2018 
2018 prognos 

avstämning mnkr 2016 2017 31-aug 

Årets resultat enligt resultaträkning 60,5 35,7 35,4 3,7 

Realisationsvinster -6,7 -0,9 -3,1 -3,1 

Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjustering 53,8 34,8 32,3 0,6 

          

Medel till konjunkturreserv (RUR) -37,6 0 0 0 

Medel till pensionsreserv (RUR) -16,2 0 0 0 

Resultatöverföring   -34,8 -32,3  -0,6  

Årets balanskravsresultat  0 0 0 0 

 

 Det finns inga balanskravunderskott från tidigare år. Kommunen använder sig av 

resultatöverföring från och med 2017. 

 

 

Finansförvaltningen 

Pensionskostnaderna beräknas avvika negativt mot budgeterat belopp med -2,0 mnkr. Pensionerna är 

svårprognostiserade och detta är en osäkerhetsfaktor. 

Avskrivningarna beräknas bli -2,9 mnkr mot budgeten som följd av den ökade investeringsnivån än 

budgeterat. 

Nettoinvesteringar 

Investeringsanslaget för 2018 uppgår till 159,5 mnkr för skattefinansierade investeringar samt 20 

mnkr för taxefinansierade investeringar. Den sista augusti har nämnderna förbrukat 72,7 mnkr av 

investeringsbudgeten och helårsprognosen visar att 16,0 mnkr kommer att återstå vid årets slut. 

Det betyder att de totala investeringar för 2018 kommer att landa på ca 163,5 mnkr, både 

taxefinansierade samt skattefinansierade investeringar. 

Med utgångspunkt från de finansiella målen, ett resultat som inte är lägre än 30 mnkr och att 

skattefinansierade investeringar ska till 100 % finansieras med egna medel är det viktigt att 

investeringsnivån (exkl taxefinansierade) som genomsnitt inte överstiger ca 100 mnkr år. Vid årets 

prognostiserade investeringsnivå så uppnås inte målet. 

 

  

Prioriterade investeringar 
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Uppföljning av prioriterade investeringar presenterar under Ekonomi, Uppfoljning 3.1.2.1 

Nettokostnadsandel 

En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att balansen mellan 

löpande intäkter och kostnader är god. En nettokostnadsandel (löpande kostnader i % av 

skatteintäkter och kommunal utjämning och statsbidrag) på 97-98 % kan betraktas som god 

ekonomisk hushållning. 

       prognos 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nettokostnadsandel 98,0% 99,4% 98,5% 96,5% 98,0% 99,6% 

Prognosen för 2018 visar att nettokostnadsandelen ökar och kommer vid årets slut vara 99,6%. 

 

Kapacitet 

Soliditet 

Soliditeten visar på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Ett viktigt kriterium för god 

ekonomis hushållning är att soliditeten över en längre tid inte försvagas utan utvecklas i positiv 

riktning. Efter en försvagning 2014- 2017 ökar återigen soliditeten i Gislaveds kommun. Ett lån har 

återbetalat under året vilket gör att soliditeten ökar vid delårsbokslutet. 

 

Skuldsättning - förpliktelser 

Skuldsättningen per 2018-08-31 är 344 mnkr varav korta skulder 326 mnkr. Minskningen berör på att 

kommunen har betalat det sista lånet på 30 mnkr i juni 2018. Kommunen kommer ha ett lånebehov 

för att finansiera kommande investeringar. Förutom skuldsättning har kommunen andra förpliktelser, 

bl a de pensionsförpliktelser som intjänats före 1998. Dessa uppgår till 587 mnkr. 
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Risk 

Kassalikviditet  

Likviditet som beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt kan visas som 

omsättningstillgångar - varulager i relation till kortfristiga skulder, kassalikviditet. Vid augustis utgång 

uppgår kassalikviditeten till 50 %. Kommunen har utnyttjad ca 14 mkr av checkrediten per 31 augusti. 

Utöver likvida medlen hade kommunen outnyttjad checkkredit på 46 mnkr vid periodens utgång. 

(Kommunens koncern har max 100 mnkr i checkkrediten för kommunen och dess bolag). 

Kommunen har 55 mnkr i likvida placeringar. 

Finansiell risk 

Kommuner som har lån brukar analysera riskförhållandet utifrån om lånen har bunden eller rörlig 

ränta. Ytterligare en riskaspekt är när lånen förfaller till betalning i och med att det då finns en 

teoretisk risk för att inte kunna teckna nya lån. 

Vid delåret 180831 har kommunen inget lån kvar. Vid den ökade investeringsnivån så har kommunen 

ett behöv teckna ett nytt lån för de kommande åren, då kommer en finansiell risk att uppstå med 

kommunens betalningsförmåga på kortsikt och långsikt. 

Borgensåtagande 

Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet 2017-12-31 till 456 mnkr. Åtagandena avsåg till 

största delen kommunens bolag. 

Kommunen har per 2018-08-31 minskat borgensåtagandet. Utnyttjandet uppgick till 412 mnkr. 

Pensionsåtagande 

Pensionsåtagandet uppgår vid delåret till 586,7 mnkr vilket är en minskning sedan föregående 

delårsbokslut med 5,3 mnkr och jämfört med bokslut 2018 en ökning med 8 mnkr. Beloppen för 

delårsbokslutet baseras på Skandias prognos per 2018-08-31. I den helårsprognos som görs för 

pensioner har ytterligare 2 mnkr lagts på budgeten p g a den osäkerhet som finns för 

pensionskostnader. 
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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 30 mnkr per 

år 

Årets resultat beräknas till + 3,7 mnkr och för perioden i genomsnitt 28,76  mnkr. Även om resultatet för 

2016 (60,5 mnkr), 2017 (35,6 mnkr) och årets prognostiserade resultat (3,7 mnkr)  ses som en del i 

måluppfyllelsen tillsammans med det budgeterade resultatet för 2019 (18,2 mnkr) och 2020 (25,8 mnkr) så 

uppnås inte det finansiella målet. 

 Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten och renhållning) verksamhet ska för perioden 

2016-2020, som genomsnitt, finansieras till 100 % med egna medel. 

Investeringarna gjorda 2016 – 2018 finansieras av egna medel. Det finns ett behov av ny upplåning varför 

målet anses ej uppfyllt. 

 



 

3 Ekonomi 

3.1 Uppföljning 

 

3.1.1 Uppföljning drift, Gislaveds Kommun 

Mnkr Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 
Utfall U4 

Kommunstyrelsen -95,4 1,9 -53,8 1,0   

Överförmyndarnämnde

n 
-3,4 0,0 -2,3 0,0   

Räddningsnämnden -30,6 0,0 -23,3 -0,3   

Tekniska Nämnden -36,6 0,0 -29,1 2,0   

Bygg- och 

Miljönämnden 
-13,7 0,2 -7,7 0,0   

Socialnämnden -591,8 -5,6 -438,3 -16,5   

Fritidsnämnden -35,8 0,0 -22,5 0,2   

Barn- och 

Utbildningsnämnden 
-774,7 -1,0 -504,8 -2,7   

Kulturnämnden -33,9 -0,2 -22,1 0,0   

Fastighet- och 

Servicenämnden 
46,3 0,1 -4,9 5,0   

Summa Nämnder -1 569,6 -4,6 -1 108,8 -11,3   

Finansförvaltningen 1 576,9 7,0 1 144,2 15,0   

Summa Finansiering 1 576,9 7,0 1 144,2 15,0   

       

ÅRETS RESULTAT 7,3 2,4 35,4 3,7   

 

Ekonomisk kommentar 

Det har varit en del vakanta tjänster i kommunen, vilket har resulterat i att en hel del omplanering 

har gjorts. Flera insatser som skulle ha påbörjats 2019 har kunnat genomföras eller påbörjats redan 

2018. Det har skapat ett utrymme att ta in konsulter och genomföra utbildningsinsatser utöver plan. 

Kommunen har i sitt anläggningsregister ett lågt värde av den egna marken vilket resulterar i reavinst 

vid försäljning. Försäljning har genomförts och en reavinst har uppstått. En intäkt vilket storleken är 

osäker är ersättningen för Gislaveds kommuns deltagande vid sommarens skogsbränder vilket 

kommer att bli färdigt under hösten. 

Socialnämnden visar ett prognostiserat underskott med 16,5 mnkr. Under de senaste åren har 

insatser till personer med funktionsnedsättning ökat. Förvaltningens bedömning var att 2017 års 

behovsnivå i princip skulle kvarstå under 2018. De senaste månaderna har dock behoven ökat något 

med 900 tkr vilket innebär en något försämrad prognos. Pågående effektiviseringar för att minska 

kostnaderna för gruppbostäder kommer kunna påverka kostnaderna något under hösten men 

framförallt ifrån 2019 och framåt. Under hösten flyttar Lillgatans gruppbostad till Danska vägen för att 

få en effektivare verksamhet, en ombyggnation planeras av Parkgatan 2019 för att effektivisera 
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verksamheten för barn och ungdom (LSS). 

En vårdbehovsmätning på gruppbostäder och i daglig verksamhet ska införas under hösten 2018. 

Detta för att få jämförbara mätningar och en likställdhet för alla brukare, oavsett vilken huvudman 

som bedriver verksamheten. Det är dock osäkert om detta kommer att bidra till minskade kostnader 

vilket först kommer kunna ses när avtalet med Solbacken omsorg AB skrivs om under våren 2019. 

Vård- och omsorgs prognos har försämrats sedan föregående uppföljning. Verksamheten visar på ett 

underskott på 14,5 mnkr vilket är en försämring med 7,9 mnkr sedan U1. Försämringen ses både 

inom vård- och omsorgsboende och utförande av hemtjänst där personalvolymen inte är anpassad 

efter budgetförutsättningarna. Övrigt underskott handlar om svårigheterna att rekrytera 

sjuksköterskor som medför dyra köp via bemanningsföretag samt extra kostnader under 

sommarmånaderna. Nya eller reviderade åtgärdsplaner finns för samtliga enheter med underskott 

vilka förväntas ge effekt under 2018 för att vara i ekonomisk balans 2019. Från och med i höst så är 

samtliga sjukskötersketjänster besatta. 

Individ- och familjeomsorgen har en prognos på ett underskott på drygt 5,6 mnkr. Det handlar 

framförallt ökade kostnader för flyktingmottagandet. Antalet ensamkommande barn har under året 

minskat mycket snabbare än beräknat vilket innebär anpassningar av verksamheten t ex stängning av 

Kastanjegården som HVB-boende. Detta har dock inte kunnat göras utan överskjutande kostnader 

som inte kompenseras från Migrationsverket. I prognosen ingår inte kostnader för driften av det 

kommunala asylboendet samt ersättningar till värdfamiljer då dessa finansieras av andra medel. 

Socialförvaltningen har fattat beslut om att införa strikt anställningsprövning för alla 

anställningsformer, restriktivitet med övertid och mertid samt stopp för externa kurser, konferenser 

och utbildningar året ut. 

Bedömningen är att trots pågående åtgärder inom alla verksamhetsområden kommer socialnämnden 

ha det svårt att uppnå ekonomisk balans 2018. Möjlighet finns dock att med pågående åtgärder 

minska underskottet under hösten. För att vara i ekonomisk balans inför 2019 är det framförallt 

vård- och omsorg som har utmaningar i att anpassa sina kostnader mot beslutad budgetram 2019, ett 

arbete som redan är påbörjat. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott för året med -2,7 mnkr. De främsta 

orsakerna till underskottet avser förskolans program med ett underskott på - 5,5 mnkr. Orsaken till 

underskott inom förskolans verksamhet beror på ökad omsorgstid. Nämndens 

resursfördelningsmodell bygger på en fördelning med 25 % andel med högst 3 timmars 

omsorgsbehov, denna andel har minskat till 18-19 %. Även skolskjutskostnaderna ökar med 1 500 tkr 

främst beroende på utökade taxikostnader för enskilda elever och viss utökning av skolskjutsturer. 

Underskottet möts av beräknade överskott inom gymnasiesärskolan och interkommunala kostnader 

för gymnasieelever. 



 

3.1.2 Uppföljning investeringar, Gislaveds Kommun 

Mnkr Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 
Utfall U4 

Kommunstyrelsen 1,5 0,4 0,3 0,5   

Räddningsnämnden 4,3 3,2 0,6 3,2   

Tekniska Nämnden 21,3 0,0 14,0 0,0   

Bygg- och 

Miljönämnden 
0,45 0,0 0,0 0,0   

Socialnämnden 7,1 0,0 1,7 0,0   

Fritidsnämnden 5,5 0,5 2,1 2,5   

Barn- och 

Utbildningsnämnden 
17,2 0,0 2,0 0,5   

Kulturnämnden 2,5 0,8 0,1 1,3   

Fastighet- och 

Servicenämnden 
99,7 0,0 38,4 8,0   

Summa 159,55 4,9 59,2 16,0   

Taxefinansierade 

investeringar 
20,0 0,0 13,4 0,0   

Total summa 179,55 4,9 72,6 16,0   

Ekonomisk kommentar 

Gislaveds kommun kommer att investera 16 mnkr lägre än vad som var budgeterat. I och med att de 

prioriterade investeringarna får en lägre kostnad 2018 än vad som var budgeterat har en omplanering 

gjorts. Det görs fler re-investeringar än vad som var planerat samt hyresgästanpassningar. Kommunen 

har också kunnat satsa mer på energieffektiviseringsprojekt. För att bemanna fastighetsprojekten och 

klara investeringar har kompetens tillsatts externt. De prioriterade projekten är något försenade och 

kommer belasta 2018 med en avsevärt mycket lägre summa än budgeterat. 

Under hösten kommer införandet av meröppet på biblioteket i Anderstorp att ske. 

Investeringen med utbytet av ekonomisystem och HR-system har inletts. I kommunen pågår ett 

arbete på flera håll att automatisera processer samt att använda digitaliseringens möjligheter. 

De taxefinansierade investeringarna förväntas gå enligt plan. 

3.1.2.1 Uppföljning prioriterade investeringar 

Mnkr 
Total 

budget 

Summ

a 

nedlag

d t o m 

171231 

Slut-    

progno

s 

projekt

et 

Budget 

2018 

Progno

s U1 

Progno

s U2 

Progno

s U3 

Utfall 

U4 

Åsenskolan hus C 32,0 4,0 0,0 16,3 -3,0 -4,2   

Sporthall 

Smålandsstenar 
48,0 0,5 0,0 32,0 3,8 15,5   

Glashuset, tillbyggnad 23,5 0,3 0,0 16,3 -4,5 11,3   

Centrala förskolor i 

Gislaved 
26,5 0,1 0,0 3,5 -1,0 3,1   

Summa 130,0 4,9 0,0 68,1 -4,7 25,7   
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Kommentar prioriterade investeringar 

 Åsenskolan Hus C 

Projektet är i mitten av produktionsfasen och följer tidplanen. De oförutsedda moment som 

tillkommit och som medför vissa kostnadsökningar tas om hand parallellt med övrig produktion och 

påverkar inte projektets tidplan, inte heller totalbudgeten för projektet. 

 Smålandsstenar Sporthall 

I projektet är huvuddel 1, rivning av befintlig simhall, inne i sin slutfas. Första spadtaget för 

nybyggnationen är avklarat och projekteringen pågår för fullt. Projektet är på väg in i sin 

produktionsfas så snart startbesked erhålls. Vissa tidsförskjutningar av aktiviteter inbördes i projektet 

finns, men detta är inget som i nuläget påverkar tiden för hallens färdigställande. Detta påverkar 

kostnadsläget för innevarande år men inte totalbudgeten för projektet. 

 Glashuset, tillbyggnad  

I projektet pågår nu detaljprojektering och produktionsfasen beräknas till oktober 2018. 

Bedömningen är att projektet kommer kunna genomföras inom förväntad budget. 

 Centrala förskolor i Gislaved 

Efter att förstudien utökades till att omfatta ett större område än Johan Orre-skolan började 

sökande efter alternativ för en central förskola i Gislaved. Efter att ha fastställt behovet beslutades 

det att starta en förstudie av kvarteret Gulsippan på Sörgårdsområdet gällande byggnation av sex 

förskoleavdelningar. Förstudie har påbörjats efter sommaren parallellt med processen för ändring av 

detaljplanen. 

Samtidigt med detta pågår arbetet med planeringen av området centrum 2, där de offentliga lokalerna 

skulle kunna innehålla en förskola. 

3.1.2.2 Uppföljning avslutade investeringar 

Projekt (belopp i tkr) Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

Andningsapparater 600 636 2018-05 

Bassängtäckning Hörsjöbadet 500 460 2018-07 

Minigolfbana Hörsjön  61 2018-07 

Wibit - vattenattraktion  68 2018-08 

Pumpstation marknadsplatsen 600 950 2018-07 

Vattenhjulet i Moforsdammen, Anderstorp 100 156 2018-08 

Lekplats Strandsnäs, Smålandsstenar 500 530 2018-05 

Brandstation Reftele, omklädningsrum  209 2018-04 

Ängslyckan, åtgärder WC  34 2018-04 

Töråsskolan, målning och mattor  56 2018-04 

Mariagården, tegel och papp  1 626 2018-07 

AMO-huset, takbyte  179 2018-08 

Töråsskolan, paviljonger  1 863 2018-07 

Tallens fsk, WC/tvättrum  33 2018-04 

Gullviveskolan, inbrottslarm och dörr  27 2018-04 

Lundåkerskolan, injustering och byte shuntgrupper  92 2018-02 

Klockargårdsskolan, energioptimering  74 2018-02 



Gislaveds kommun, Delårsrapport 2018 - Kommunfullmäktige 29(89) 

Åtteråsskolan, byte lås  89 2018-06 

Hestragården, uppgradering värmesystem  114 2018-03 

Ekenskolan, energioptimering  72 2018-05 

 

Kommentar avslutade investeringar 

Fritidsnämnden 

Fritidsnämnden har valt att fokusera sina investeringar på anläggningen Hörsjöbadet i Smålandsstenar. 

Tekniska nämnden 

Pumpstationen vid marknadsplatsen är en av huvudpumpstationerna som har bytts ut under våren. 

Projektet har ökat p.g.a omläggning av ledningar i anslutningen till pumpstationen för att inte begränsa 

byggnation på ytan. 

Fastighet- och Servicenämnden 

I de investeringsprojekt som förgås av en förstudie är fastställande av budget för projektet i många fall 

en del av denna. När det gäller re-investeringar jobbas det utifrån en total ram och inte detaljbudget 

för varje enskild åtgärd. Detta för att ha flexibilitet för att kunna starta re-investeringsåtgärder och 

projekt av mera oförutsedd och akut karaktär. 

Utöver de projekt som här finns redovisade som avslutade, så är det ett antal som är i sin absoluta 

slutfas, men som ännu inte är slutreglerade mot entreprenör. 

  

3.1.3 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal 
Mål/planvärd

e 2018 

Uppföljni

ng 1 

Uppföljni

ng 2 

Uppföljni

ng 3 

Uppföljning 

4 

Andel ekologiska livsmedel (%) 45 37.2 35,8   

      

      

      

 

Kommentar nyckeltal 

Andel ekologiska livsmedel baserar sig på statistik från livsmedelsleverantörerna, vilka inkommer två 

gånger per år. 35,8% avser situationen vid halvårsskiftet. 



 

3.2 Delårsrapport 

3.2.1 Resultaträkning 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut Budget 
Helårsprogno

s 

  2017-08-31 2018-08-31 2017 2018 2018 

Verksamhetens intäkter 1 270 941 251 087 460 325 349 839 355 839 

Verksamhetens kostnader 2 -1 306 439 -1 318 188 -2 029 554 -1 992 341 -2 000 474 

Avskrivningar 3 -48 115 -50 967 -73 699 -74 497 -77 450 

Verksamhetens 

nettokostnader 
 -1 083 613 -1 118 068 -1 642 929 -1 716 999 -1 722 085 

 

Skatteintäkter 4 870 856 898 299 1 309 672 1 347 872 1 350 349 

Generella statsbidrag och 

utjämning 
5 243 486 251 455 367 302 373 254 371 613 

Finansiella intäkter 6 2 398 4 636 2 939 4 168 4 736 

Finansiella kostnader 7 -848 -882 -1 297 -913 -913 

Resultat före 

extraordinära poster 
 32 278 35 440 35 687 7 382 3 700 

 

Extraordinära intäkter  0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader  0 0 0 0 0 

Bokslutsdispositioner  0 0 0 0 0 

Skatt  0 0 0 0 0 

Årets resultat  32 278 35 440 35 687 7 382 3 700 



       

3.2.2 Kassaflödesanalys 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut 

  2017-08-31 2018-08-31 2017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat  32 278 35 440 35 687 

Justering för av- och nedskrivningar 3 48 115 50 967 73 699 

Förändring deponiavsättning 18 0 0 -1 674 

Förändring  pensionsavsättning 17 6 058 -205 4 023 

Ökning/minskning andra avsättningar  0 0 0 

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster  0 332 -714 

Realisationsvinst/förlust  7 -3 088 2 425 

Medel från verksamheten före förändringar 

av rörelsekapital 
 86 458 83 446 113 446 

     

Ökning/minskning kortfristiga placeringar  -39 962 -7 35 010 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 16 080 -2 069 21 051 

Ökning/minskning förråd och varulager 11 -116 -795 -214 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 20 10 838 -121 908 64 610 

Kassaflöde från löpande verksamheten  -13 160 -124 778 120 457 

     

INVESTERINGSVERKSAMHET     

Investering i immateriella anläggningstillgångar     

Investering i materiella anläggningstillgångar  -51 058 -72 553 -152 323 

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar  128 157 478 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  1 323 11 660 4 051 

Investering i finansiella anläggningstillgångar  -43 -4 -126 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -49 651 -60 740 -147 920 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHET     

Nyupptagna lån  303 692 2 079 

Amortering av långfristiga skulder  -30 477 -585 -30 816 

Ökning av långfristiga fordringar  0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 10 0 0 0 

Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar  0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -30 174 107 -28 737 

     

Årets kassaflöde  -6 527 -101 966 57 246 

     

Likvida medel vid årets början  35 626 92 871 35 625 

Likvida medel vid årets slut  29 099 -9 095 92 871 

Årets kassaflöde  -6 527 -101 966 57 246 
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3.2.3 Balansräkning 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut 

  2017-08-31 2018-08-31 2017 

TILLGÅNGAR     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar  0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader o tekniska anläggningar 8 1 170 130 1 238 120 1 216 796 

Maskiner och inventarier 9 100 644 116 916 125 305 

Övriga materiella anläggningstillgångar  0 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 10 38 638 38 725 38 721 

Summa anläggningstillgångar  1 309 412 1 393 761 1 380 822 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Förråd m.m. 11 3 244 3 709 2 914 

Fordringar 12 120 443 117 540 115 471 

Kortfristiga placeringar 13 129 947 54 982 54 975 

Kassa och bank 14,15 29 099 -9 095 92 871 

Summa omsättningstillgångar  282 733 167 136 266 231 

 

Summa tillgångar  1 592 145 1 560 897 1 647 054 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
    

Eget kapital 16 1 126 482 1 165 330 1 129 891 

därav årets resultat  32 278 35 440 35 687 

därav resultatöverföring   34 784 34 784 

därav resultatutjämningsreserv  176 041 176 041 176 041 

AVSÄTTNINGAR     

Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 
17 35 624 33 795 33 590 

Andra avsättningar 18 18 784 17 111 17 111 

Upplupen skatteskuld  0 0 0 

Summa avsättningar  54 408 50 906 50 700 

 

SKULDER     

Långfristiga skulder 19 16 674 18 218 18 111 

Kortfristiga skulder 20 394 581 326 443 448 352 

Summa skulder  411 254 344 661 466 463 

 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 
 1 592 145 1 560 897 1 647 054 
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Panter och ansvarsförbindelser     

Borgensåtaganden 21 411 741 452 378 455 821 

Pensionsförpliktelser 22 592 028 586 716 578 601 

Övriga Ansvarsförbindelser  0 0 0 

Leasing  0 9 591 10 781 

 

 
    

3.2.4 Noter 

 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Försäljningsintäkter 17 213 15 742 

Taxor och avgifter 66 945 58 061 

Hyror och arrenden 24 886 23 210 

Bidrag 134 881 126 244 

Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 26 524 24 740 

Övriga intäkter 493 3 089 

Summa verksamhetens intäkter 270 941 251 087 

   

Jämförelsestörande intäkter   

AFA, återbetalning 0 0 

Reavinst 489 3 088 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Löner och sociala avgifter -875 543 -899 872 

Pensionskostnader -59 494 -69 581 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -2 278 -4 717 

Bränsle, energi och vatten -23 978 -24 303 

Köp av huvudverksamhet -125 461 -107 982 

Lokaler och markhyror -19 460 -21 724 

Lämnade bidrag -44 264 -43 927 

Övriga kostnader -155 961 -146 082 

Summa verksamhetens kostnader -1 306 439 -1 318 188 

   

Jämförelsestörande kostnader   

Nedskrivningar/Utrangeringar 0 0 

Reaförluster 0 0 
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Not 3 Avskrivningar 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 

Avskrivningar byggnader och anläggningar -30 295 -31 898 

Avskrivningar maskiner och inventarier -17 820 -19 069 

Nedskrivning/utrangeringar 0 0 

Summa avskrivningar -48 115 -50 967 

 

Not 4 Skatteintäkter 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Preliminär kommunalskatt 876 693 902 106 

Preliminär slutavräkning innevarande år -7 653 20 

Slutavräkningsdifferens föregående år 2 422 -3 827 

Mellankommunal inkomstutjämning -607 0 

Summa skatteintäkter 870 855 898 299 

 

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Inkomstutjämningsbidrag 193 663 192 708 

Strukturbidrag 0 0 

Införandebidrag 0 0 

Kostnadsutjämningsbidrag 3 356 1 047 

Regleringsbidrag/avgift -192 3 106 

Avgifter för LSS-utjämning -3 333 -504 

Fastighetsavgift 30 929 32 944 

Övriga statsbidrag 19 063 22 155 

Summa generella statsbidrag och utjämning 243 486 251 455 

 

Not 6 Finansiella intäkter 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Ränta likvida medel 392 388 

Ränteintäkter kundfordringar 71 73 

Borgensavgift 1 227 1 316 

Övriga finansiella intäkter 5 0 

Utdelning aktier 701 2 859 

Summa finansiella intäkter 2 396 4 636 
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Not 7 Finansiella kostnader 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Räntekostnader, lån -248 -85 

Övriga finansiella kostnader -250 -328 

Ränta pensionsskuld -350 -470 

Summa finansiella kostnader -848 -882 

 

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Anskaffningsvärde 1 913 540 1 988 073 

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -783 702 -825 651 

Bokfört värde 1 129 838 1 162 422 

Bokfört värde pågående investeringar 40 291 75 698 

Summa bokfört värde 1 170 130 1 238 120 

   

Avskrivningstider 0 -60 år 0 -60 år 

   

Redovisat värde vid årets början 1 164 685 1 216 796 

Investeringar 36 576 59 485 

Försäljningar -836 -6 264 

Nedskrivningar och utrangeringar -64 0 

Återförda nedskrivningar 0 0 

Avskrivningar -30 239 -31 898 

Omklassificering av anläggningar 0 0 

Årets överföring från eller till annat slag av tillgång 0 0 

Årets pågående investeringar -23 508 -74 949 

Årets aktivering av pågående investeringar -16 783 -748 

Redovisat värde vid årets slut 1 129 838 1 162 422 

Pågående investeringar vid årets slut 40 291 
75 69 

8 

Summa redovisat värde vid periodens slut 1 170 130 1 238 120 
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Not 9 Maskiner och inventarier 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Anskaffningsvärde 301 704 337 711 

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -201 060 -220 795 

Bokfört värde 100 644 116 916 

   

Avskrivningstider 3 - 20 år 3 - 20 år 

   

Redovisat värde vid årets början 104 603 125 305 

Investeringar 14 355 13 067 

Försäljningar -493 -2 308 

Nedskrivningar/utrangering ar 0 0 

Återförda nedskrivningar 0 0 

Avskrivningar -17 813 -19 069 

Omklassificering av anläggningar 0 0 

Finansiella leasingavtal (fordon)  -79 

Årets överföring från eller till annat slag av tillgång -7 0 

Redovisat värde vid periodens slut 100 644 116 916 
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Not 10 Finansiella anläggningstillgångar 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Aktier   

Gislaved Kommunhus AB (GKHAB) 10 348 10 348 

Kommunsamköp AB 3 3 

Smålands Turism AB 30 30 

SKL Företag AB (Inera AB) 43 43 

Andelar   

Kommuninvest ekonomisk förening 23 356 23 356 

Ideella Föreningen Gnosjöregionen 6 6 

Husbyggnadsvaror HBV förening (4 andelar) 40 40 

Anderstorps Byggnadsförening 2 2 

Södra Insatskapital 27 27 

Södra skogsägarna, emitterat insatskapital 111 115 

Reftele föreningsgård 18 18 

Industrins Forskningsinstitut 48 48 

Kreditgaranti för Jönköpings län 450 450 

Smålandsrikes ekonomiska förening 20 20 

Bostadsrätter   

Bfr Lyckås 80 80 

Bostadsrätt 21 21 

Granaten daghem 602 602 

Grundfondskapital   

Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044 

Stiftelsen Gisleparken 1 100 1 100 

Stiftelsen Torghuset 375 375 

Summa aktier och andelar 37 723 37 725 

   

Långfristiga fordringar   

Lån A-ringen AB 1 559 1 559 

Lån Stiftelsen Gisleparken 500 500 

Avgår osäkra fordringar -1 059 -1 059 

Summa långfristiga fordringar 1 000 1 000 

Summa finansiella anläggningstillgångar 38 723 38 725 

 

 

Not 11 Förråd m.m. 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Tekniska nämndens förråd 2 644 3 136 

Asfaltskross tekniska 600 573 

Övrigt, förråd 0 0 

Summa förråd m.m. 3 244 3 709 
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Not 12 Fordringar 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Kundfordringar 6 869 6 871 

Statsbidragsfordringar 34 897 11 458 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41 565 57 385 

Övriga kortfristiga fordringar 37 112 41 826 

Summa fordringar 120 443 117 540 

 

Not 13 Kortfristiga placeringar 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Korträntefond Nordea 55 010 55 010 

Korträntefond Swedbank 65 000 0 

Penningsmarknadsfond Swedbank 9 957 0 

Värdereglering kortfristiga placeringar -21 -28 

Aktier och andelar (Gislavedshus AB) 0 0 

Summa kortfristiga placeringar 129 947 54 982 

 

Not 14 Kassa och bank 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Kassa 26 26 

Bank 29 074 -9 121 

Summa kassa och bank 29 099 -9 095 

 

 

Not 15 Koncernkonto 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Kommunens andel 28 946 -9 263 

Stiftelsen Gisleparken -6 089 0 

Stiftelsen Isabergstoppen 0 0 

Gislaved Kommunhus AB 1 623 1 622 

Gislaved Energi  Koncern AB med dotterbolag 6 336 4 373 

AB Gislavedshus -5 486 -6 951 

Gisletorp Lokaler AB 3 347 174 

Enter Gislaved AB 4 886 4 408 

Summa koncernkonto 33 562 -5 637 
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Not 16 Eget kapital 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Ingående eget kapital 1 094 204 1 129 891 

Årets resultat (delårsresultat) 32 278 35 440 

Utgående eget kapital 1 126 482 1 165 330 

varav   

Resultatutjämningsreserv (RUR) 176 041 176 041 

Resultatöverföring 0 34 784 

 

Not 17 Avsättningar för pensioner 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Specifikation - avsatt till pensioner   

Särskild avtals/ålderspension 11 699 9 604 

Förmånsbestämd/kompl.pension 88 84 

Ålderspension 16 041 16 677 

Pension till efterlevande 841 832 

Summa pensioner 28 669 27 197 

Löneskatt 6 955 6 598 

Summa avsatt till pensioner 35 624 33 795 

   

Antal visstidsförordnanden   

Politiker 13 13 

Tjänstemän 0 0 

   

Avsatt till pensioner   

Ingående avsättning 29 566 33 590 

Nya förpliktelser under året 3 773 1 126 

Ränte- och basbeloppsberäkningar 410 452 

Ändringar av försäkringstekniska grunder 0 0 

Pension till efterlevande 0 0 

Övrig post 2 541 311 

Årets utbetalningar -1 849 -1 724 

Förändring löneskatt 1 183 
 

40 

Summa avsatt till pensioner 35 624 33 795 

   

Utredningsgrad 99 % 99 % 
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Not 18 Andra avsättningar 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Avsatt till återställande av deponi   

Redovisat värde vid årets början 18 784 17 111 

Nya avsättningar 0 0 

Ianspråktagande avsättningar 0 0 

Outnyttjade belopp som återförs 0 0 

Förändring av nuvärdet 0 0 

Summa andra avsättning 18 784 17 111 

 

Not 19 Långfristiga skulder 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Lån i banker och kreditinstitut   

Skuld finansiella leasingavtal 0 578 

   

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   

Anslutningsavgifter 6 878 7 824 

återstående antal år (vägt snitt)   

Investeringsbidrag 9 796 9 816 

återstående antal år (vägt snitt)   

Summa långfristiga skulder 16 674 18 218 

 

 

Not 20 Kortfristiga skulder 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Leverantörsskulder 46 882 49 672 

Personal, källskatt o arbetsgivaravgifter 50 637 50 706 

Personal, pensionskostnader 31 400 33 384 

Övertid och semesterlöneskuld 84 821 64 992 

Förutbetalda skatteintäkter 11 243 9 844 

Kalkning och landskapsvård 423 782 

Förutbetalda intäkter 66 143 72 811 

Upplupna kostnader 9 418 22 002 

Moms 232 739 

Skuld VA-kollektivet 0 
 

0 

Kortfristiga lån 70 000 0 

Övriga skulder 23 383 21 512 

Summa kortfristiga skulder 394 581 326 443 
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Not 21 Borgensåtaganden 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Kommunägda bolag  och stiftelser   

Gislavedshus AB 300 406 295 635 

Gislaved Energi AB 66 500 108 500 

Stiftelsen Isabergstoppen 30 693 23 904 

Stiftelsen Torghuset 11 500 11 500 

Summa kommunägda bolag 409 099 439 539 

   

Egnahem och småhus 115 205 

   

Föreningar och övriga   

Hestra Medborgarhus 647 589 

Gislaveds Folkets hus 894 874 

Anderstorps Folkets hus 986 965 

Broaryd- Hestra Fiberförening 0 0 

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)  10 206 

Summa föreningar och övriga 2 527 12 634 

Summa borgensförbindelser 411 741 452 378 

 

 

Not 22 Ansvarsförbindelsen 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Ingående ansvarsförbindelse 599 019 578 601 

Aktualisering 0 0 

Ränteuppräkning 10 934 1 916 

Nyintjänad pension 2 495 8 197 

Ändring av försäkringsteknisk grund 2 755 0 

Pensionsutbetalningar -14 110 -14 363 

Övrig post -7 700 10 781 

Summa pensionsförpliktelse 593 393 585 132 

Förändring av löneskatt -1 365 1 584 

Utgående ansvarsförbindelse 592 028 586 716 
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Not 23 Leasing   

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal   

Minimileasingavtal   

med förfall inom 1 år 0 5 417 

med förfall mellan 1-5 år 0 3 596 

med förfall senare än 5 år 0 0 

 0 9 013 

   

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år   

Nuvärdet av minimileasingavgifterna   

med förfall inom 1 år 0 120 

med förfall mellan 1-5 år 0 458 

med förfall senare än 5 år 0 0 

 0 578 



 

3.3 Affärsdrivande verksamhet - Vatten och Avlopp 

3.3.1 Resultaträkning 

   Utfall Utfall Bokslut Budget 
Helårsprog

nos 

tkr Not 2017-08-31 2018-08-31 2017 2018 2018 

Verksamhetens intäkter 1 25 640 25 205 45 837 47 000 47 000 

Verksamhetens kostnader 2 -25 025 -24 762 -39 425 -41 080 -39 697 

Avskrivningar  -2 236 -2 770 -3 518 -3 023 -3 023 

Verksamhetens 

nettokostnader 
 -22 789 -2 327 2 444 2 897 4 280 

 

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader  -1 606 -1 778 -2 444 -2 897 -2 897 

Resultat före 

extraordinära poster 
 0 -4 105 0 0 1 383 

 

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat  -25 025 -4 105 0 0 1 383 

       

Nettoinvesteringar  7 642 13 482 16 078 20 000 20 000 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 2017 2018 

Årsarbetare 15,3 16,5 

Levererad vattenmängd tm3   

Såld vattenmängd tm3   

Behandlad mängd avloppsvatten tm3   

Kostnad kr/m3   

Antal vattenmätare   

Kostnadstäcknigsgrad % 100 100 
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3.3.2 Balansräkning 

   Utfall Utfall Bokslut 

tkr Not 2017-08-31 2018-08-31 2017 

TILLGÅNGAR     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Materiella anläggningstillgångar 3    

Mark, byggnader o tekniska anläggningar  139 018 150 600 151 796 

Maskiner och inventarier  1 735 2 867 1 637 

Pågående investeringar  4 594 9 279 590 

Summa anläggningstillgångar  145 347 162 746 154 023 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Förråd m.m.  2 643 2 508 2 042 

Fordran, Va-kollektivet  2 326 1 383 1 383 

Övriga fordringar  0 0 0 

Summa omsättningstillgångar  4 970 3 891 3 425 

 

Summa tillgångar  150 317 166 637 157 448 

 

EGET KAPITAL; AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
    

     

AVSÄTTNINGAR     

Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 
    

Summa avsättningar  0 0 0 

 

SKULDER     

Långfristiga skulder 4 150 002 166 141 157 448 

Skuld till VA-kollektivet     

Kortfristiga skulder 5 315 496 
351 

 

Summa skulder  150 317 166 637 157 448 

 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 
 150 317 166 637 157 448 
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3.3.3 Noter 

 

Not 1 Verksamhetens intäkter Utfall Utfall 

tkr 2017-08-31 
2018-08-31 

 

VA-intäkter 24 748 23 990 

varav reglering mot VA-kollektivet 0 0 

Anläggnings- och anslutningsavgifter   

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2014 15 15 

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2015 40 40 

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2016 31 31 

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2017 11 32 

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2018 0 12 

Hyror och arrenden 0  

Övriga intäkter 795 1 085 

Summa verksamhetens intäkter 25 640 25 205 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader Utfall Utfall 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Löner och sociala avgifter -5 070 -6 188 

Material och tjänster -11 264 -9 780 

Lokaler -2 529 -2 720 

GS personal -3 512 -2 893 

Övrigt internt -996 -1 526 

Övriga kostnader -1 655 -1 655 

Summa verksamhetens kostnader -25 025 -24 762 

 

Not 3 Materiella 

anläggningstillgångar 
Utfall Utfall 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Mark 712 1 730 

Fastigheter för affärsverksamhet 268 554 284 638 

ack avskrivningar 

affärsverksamhetsfastigheter 
-130 248 -134 038 

Maskiner och inventarier 3 125 
3 125 

 

ack avskrivningar maskiner och inventarier -1 390 -1 659 

Summa materiella 

anläggningstillgångar 
145 347 

153 796 
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Not 4 Långfristiga skulder Utfall Utfall 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Långfristig skuld till kommunen 142 932 158 128 

Anläggningsavgifter, inkl. ack. upplösning 6 878 7 824 

Investeringsbidrag, inkl. ack. upplösning 192 189 

Summa långfristiga skulder 150 002 166 141 

 

Not 5 Kortfristiga skulder Utfall Utfall 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Semesterlöneskuld 315 490 

Övriga kortfristiga skulder 0 6 

Summa kortfristiga skulder 315 496 



 

4 Nämnder 

4.1 Kommunstyrelsen 

Ordförande: Marie Johansson (S) 

Förvaltningschef: Malin Aronsson 

Nämndens grunduppdrag 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen 

och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna: 

 utvecklingen av den kommunala demokratin 

 personalpolitiken 

 den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten 

 sysselsättnings- och näringslivsfrågor inkl. besöksnäringen 

 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap  upprätthålls 

samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

 kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik 

 energiplaneringen samt främja en god energihushållning 

 den lokala trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 

 arbetet med att effektivisera administrationen 

 kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och IT-strategiska frågor samt   

informationssäkerhet 

 övergripande verksamhetssystem 

 den interna och externa informationen 

 EU-frågor och internationellt arbete 

 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 

 utvecklingen av medborgarinflytandet 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och agera för 

att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov. 

Kommunstyrelseförvaltningen består av fem avdelningar: 

 Ekonomiavdelning 

 HR-avdelning 

 Avdelning för verksamhetsstöd 

 Avdelning för hållbar utveckling 

 Kommunikationsavdelning 

Avdelningarna är i huvudsak stödfunktioner och har som uppdrag att stödja förtroendevalda, chefer 

och verksamheter så att de kan driva utveckling och ta ansvar. Avdelningarna ger råd och stöd, leder 

och samordnar, kontrollerar, utvecklar, följer upp och analyserar samt ger service inom sina 

ansvarsområden. Inom avdelningarna finns även viss operativ verksamhet i en del fall. 

Ekonomiavdelning  

Avdelningen ska i sitt uppdrag ge förutsättningar för bedömning om ekonomin, upphandlingen och 
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ekonomins- och upphandlingens spelregler. Ekonomiavdelningen arbetar operativt med finansen. 

Avdelningen har tre enheter med enhetschefer: 

 Upphandling 

 Ekonomiservice (redovisning) 

 Ekonomi 

HR-avdelning  

Avdelningen har i sitt uppdrag ett internt fokus inom området HR. HR (human resources) innebär att 

avdelningen arbetar proaktivt med personalfrågor. Avdelningen ansvar också för fyra enheter, vilka 

har enhetschefer: 

 HR 

 Kommunhälsa (företagshälsovård) 

 Löneenhet 

 Bemanningsenhet 

Kommunhälsan och bemanningsenheten har till stor del operativa inslag i sin verksamhet. 

Avdelningen för verksamhetsstöd  

Avdelningen har ett internt fokus inom områden som inte omfattar ekonomi och HR. I avdelningens 

uppdrag ingår digitalisering och strategisk IT. Avdelningen ansvarar också för fyra enheter vilka har 

enhetschefer. 

 Kanslienhet inkl. kommunal juridik 

 Kvalitet- och verksamhetsutvecklingsenhet 

 Enheten för säkerhet, kunskap och analys 

 Enhet för verksamhetsstöd 

Avdelning för hållbar utveckling  

Avdelningen har ett mer externt fokus med inriktning på kommunens arbete för en hållbar 

utveckling. Med ett hållbarhetsperspektiv i olika tvärsektoriella processer bidrar avdelningen till 

utveckling för hela kommunen. Avdelningen har inga enheter. De tre fokusområdena är; Social-, 

Ekologisk- och Ekonomisk hållbarhet. 

Som exempel kan nämnas att avdelningen arbetar med demokratiutveckling inkl. medborgardialog, 

integration, samhällsplanering, översiktsplanering och bostadsförsörjning, landsbygdsutveckling, 

infrastruktur, internationella frågor, sysselsättning och näringsliv samt miljö-, energi- och klimatfrågor. 

Kommunikationsavdelning  

Avdelningens uppdrag är intern och extern kommunikation med ansvar för kommunens olika 

kommunikationskanaler samt marknadsföring och varumärkesfrågor. Avdelningen har för närvarande 

en enhet med enhetschef: 

 Kontaktcenter. 

Kontaktcenters uppdrag är att ge bästa service till våra invånare genom att skapa förutsättningar för 

snabb ärendehantering samt att utveckla enkla sätt att komma i kontakt med kommunen. Uppdragen 

är av mer operativ karaktär. Enheten arbetar på uppdrag av förvaltningarna genom att utföra enklare 

handläggning och ansvarar även för den interna växeln. 

Nämndens mål 

 Förbättra och förtydliga processen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
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I styrdokumentet Gislaveds styrmodell beskrivs uppsiktsplikten för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs inom ramen för styrmodellen och dess olika delar. Detta 

innebär att uppsiktsplikten inte är en sidoordnad eller separat uppgift utan en del av att arbeta enligt 

styrmodellen. 

I nämndernas Uppföljningsrapport 3 kommer särskilt fokus läggas på uppföljning av uppsiktsplikten 

och hur nämnder arbetar för att uppnå den övergripande politiska viljeinriktningen. Uppföljning av 

vision, värdegrund och prioriterade målområden samt uppföljning av finansiella mål kommer att följas 

upp. 

Ledningsstaben har påbörjat arbetet med att anpassa det interna kontrollsystemet efter 

styrmodellens ledande principer. Förslaget av revidering av intern kontroll förväntas bli färdigt under 

2018. Under september kommer stora delar av kommunstyrelsen att få utbildning i intern kontroll. 

Kommunstyrelsen behöver i förvaltningen skapa en samsyn om hur uppsiktsplikten ska hanteras 

utifrån styrmodellens grundläggande principer. Alla verksamheter på kommunstyrelsen arbetar för att 

utveckla uppsiktsplikten i det dagliga arbetet utifrån deras grunduppdrag. Uppsiktsplikten ska vara en 

naturlig del som genomsyrar allas förhållningssätt. 

Sammantagen bedömning 

Kommunstyrelsen befinner sig mitt i ett stort förändringsarbete där ett stort antal processer är igång. 

Det är processer på övergripande nivå där strukturer och förutsättningar skapas i planering och 

uppföljning för hela organisationen samtidigt som den egna förvaltningen ska hanteras på samma sätt. 

Detta, tillsammans med vakanta tjänster och omstruktureringar, ställer stora krav på vår personal. 

Vårt förändrade arbetssätt börjar nu nå ut till våra medarbetare, och befinner sig inte bara på ledning- 

eller planeringsnivå, vilket gör att den förändringsresa som skapats strukturer och förutsättningar för 

nu börjar att nå våra medarbetare. Detta kommer att skapa både förvirring och frustration, samtidigt 

som den förflyttning som är meningen att ske kommer att påbörjas. Ett spann i förvaltningen finns 

just nu mellan att befinna sig i frustration av vad detta nya arbetssätt innebär till att ha tagit kliv på 

förändringsresan där en nyfikenhet och ett engagemang har skapats. För att effekterna av detta nya 

arbetssätt ska kunna komma fram, är det viktigt att hela tiden utvärdera och se hur vi kan ta tillvara 

på varandras kunskaper. Det är också viktigt att vi inte har kvar alla gamla uppgifter på samma sätt 

som tidigare utan frigör tid för de nya delarna. 

Detta ställer stora krav på både ledning och politik att hålla fast vid och skapa trygghet för 

verksamheten. Kommunstyrelseförvaltningen har under året planerat om flera gånger för att ta hand 

om de kommande årens utmaningar. Förvaltningen har både stärkt upp för befintlig personal samt 

förarbetat kommande utmaningar för att kunna både ligga steget före, när möjligheten med hjälp av 

vakanser fanns, samt att utföra före uppgifterna kommer för att på så sätt både öka kvaliteten samt 

att minska kommande arbetsbörda på personalen. 

Framtida utmaningar och utveckling 

Kommunstyrelsens uppdrag är att stödja och bistå kommunens chefer i deras ansvar och 

befogenheter gällande personal- ekonomi- och verksamhetsfrågor. Det kommer vara viktigt att 

kommunstyrelsen fokuserar på personalförsörjning, digitala utvecklingsfrågor och olika 

kommunikationssätt med medborgare. Samordning internt inom kommunen och samordning med 

Kommunstyrelsen och andra  företag och myndigheter exempelvis, kommer bli avgörande för den 

framtida utvecklingen. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet inom kommunen. Utvecklingen av den kommunala 

demokratin, hållbar utveckling och medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen, är prioriterade 

frågor att arbeta vidare med. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att utöva uppsikt över nämnderna 
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och ett fortsatt fokus på att utveckla en horisontell och tillitsbaserad styrning och ledning av 

kommunens verksamheter behöver fortgå. I detta ligger att öka kvaliteten i verksamheten. 

 

4.2 Överförmyndarnämnden 

Ordförande: Lis Melin (M) 

Nämndens grunduppdrag 

Överförmyndaren ska bevaka underårigas, funktionsnedsattas och äldre personers rätt i samhället 

samt att se till att de som inte klarar sina personliga och ekonomiska angelägenheter får hjälp med 

detta. 

Nämndens mål 

Sammantagen bedömning 

Framtida utmaningar och utveckling 

De framtida utmaningarna är att inte i få tag i kvalificerade ställföreträdare. 

 

4.3 Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförande: Margareta Lindgren (S) 

Förvaltningschef: Mats Spånberg 

Nämndens grunduppdrag 

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 och undervisning i svenska för invandrare. Dessa regleras i Skollagen (2010:800). 

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. Personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor, samt utvärdering och utveckling av 

verksamheten, ingår också i nämndens ansvarsområde. Utbildningen ska främja alla barns utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Verksamheten ska planeras och anpassas utifrån barnens olika behov och 

förutsättningar. 

Övergripande uppdrag och verksamhetsbeskrivning 

 Ökad måluppfyllelse är det övergripande långsiktiga målet. 

 Den pedagogiska verksamhetens kvalitet och utveckling säkerställs genom att 

verksamheterna systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar 

utbildningen, från central nivå ner på enhetsnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet 

dokumenteras. 

Förskola 

 Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
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Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och 

social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. (Skollagen 8:2) 

 Förskola erbjuds barn från 1 år i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares 

arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov för sin utveckling. Omsorg erbjuds 

även inom pedagogisk omsorg och på kvällar, nätter och helger. Öppen förskola finns på 

familjecentralerna i Gislaved och Smålandsstenar. 

Förskoleklass 

 Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt 

utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

 Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (Skollagen 9:2) 

 Förskoleklass för sexåringar fungerar som en övergång mellan förskolan och grundskolan. 

 Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. 

Fritidshem 

 Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med 

vårterminen det år då de fyller 13 år. 

 Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt 

för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera 

elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter 

och social gemenskap. 

Grundskola 

 Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att 

tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt 

förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen 

ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. (Skollagen 10:2) 

 Grundskolan är obligatorisk. 

Grundsärskola 

 Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje 

elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. 

(Skollagen 11:2) 

 Särskolan ska låta varje enskild elev finna sin egna unika egenart och därigenom nå sin fulla 

potential och kunna vara en del av samhället utifrån sina egna förmågor. 

Fritidsgård 

 Fritidsgården är en frivillig verksamhet för ungdomar mellan 12 och 18 år. Det är en öppen 

verksamhet som syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme åt ungdomars 

möten. Kommunfullmäktige har beslutat att verksamheten ska flyttas till fritidsnämnden 

fr.o.m. 1 januari 2019. 

Gymnasieskola 

 Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 

personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att 

den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och 

tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. (Skollagen 15:2) 

 I Gislaveds kommun ska det finnas ett stort utbud av nationella program för att möta 
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individens och samhällets behov av utbildningsalternativ. 

Gymnasiesärskola 

 Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till 

varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i 

gymnasieskolan. (Skollagen 18:2) 

 Särskolan ska låta varje enskild elev finna sin egna unika egenart och därigenom nå sin fulla 

potential och kunna vara en del av samhället utifrån sina egna förmågor. 

Vuxenutbildning 

 Målet med den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 

lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens, i syfte att stärka 

sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst 

utbildning ska prioriteras. 

Musikskola 

 Musikskolan är en frivillig verksamhet som erbjuder alla barn från årskurs 3 möjlighet att 

sjunga eller spela ett instrument. De elever som är intresserade har möjlighet att ingå i 

kommunens olika orkestrar och körer. 

Nämnd och administration 

 Nämnd och förvaltning ansvarar för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt 

utvärdering och utveckling av verksamheten och verkar för god medborgarservice och 

framförhållning i beslutsfattandet. 

Gemensamma verksamheter 

 Programmets kostnader består i huvudsak av skolskjutsar och gemensamma verksamheter. 

  Skolskjutsarna ska uppfylla de krav som finns i riktlinjer för skolskjutsar och som 

överenskommits i avtal mellan kommunen och entreprenören. 

Styrdokument 

Staten/Skolverket 

 Skollag 

 Förordningar 

 Föreskrifter 

 Läroplaner 

 Allmänna råd 

Kommun/Nämnd 

 Strategier 

 Policys 

 Program 

 Riktlinjer 

 Planer 

 Regler 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 1 400 medarbetare som bl.a. utgörs av pedagogisk personal, 

personal inom elevhälsa, kökspersonal och administration. Därutöver finns personal från andra 

förvaltningar för verksamhetsservice, som t.ex. lokalvård och vaktmästeri. 
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Generellt sett finns stora rekryteringsbehov. Inom samtliga lärargrupper men också skolledare, 

elevhälsa och övriga grupper råder underskott av behörig personal. Nya strategier och 

handlingsplaner för kompetensförsörjning behöver tas fram. 

Nämndens mål 

 Skapa förutsättningar för en utvecklande och inkluderande lärmiljö  

Kompetensutvecklingsprogrammet ”Inkluderande lärmiljöer” pågår i fem av kommunens skolor fram 

till 2019. Fr.o.m. hösten 2018 kommer skolorna att spegla sina verksamheter genom utbyte av 

"kritiska vänner" från andra kommuner som ingår i programmet. Erfarenheterna från programmet 

kommer successivt att användas i utvecklingsarbetet för övriga skolor. Förändringsarbetet, som 

startades på de fem ”nya” skolorna i Gislaved och Smålandsstenar, innebär att skolorna arbetar 

systematiskt för att uppnå likvärdighet där gemensamt förhållningssätt är grundläggande. En 

revisionsbyrå följer förändringsarbetet och avger en årlig rapport. 

 Effektivare organisation för att säkerställa att undervisning sker av behöriga lärare  

Den totala lärarbehörigheten inom grundskolan är ca 73 %. Av de tjänstgörande lärarna varierar 

behörigheten i respektive ämne från 37-100 %. Framförallt är behörigheten i praktiskt-estetiska 

ämnen lägre. Fem av 16 grundskolor understiger snittet inom kommunen. Inom gymnasieskolan är 

behörigheten ca 84 %.Genom den förändrade skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar har 

behörigheten på dessa skolor förbättrats under läsåret. 

Sammantagen bedömning 

Bedömningen av nämndens verksamheter efter två tertial, ger en sammanfattande bild att tilldelade 

resurser i huvudsak utnyttjas effektivt. Beträffande måluppfyllelse inom de olika verksamheterna är 

utfallet varierande. Behörigheten till gymnasiets nationella yrkesprogram med 75,7 % är fortfarande 

på en alltför låg nivå. Förbättringar har skett av andelen elever som avslutar med en gymnasieexamen. 

Förskoleverksamheten klarar, trots en fortsatt hög efterfrågan, att erbjuda plats inom lagstadgad 

tidsram. Ohälsotalet har inte minskat även om det ligger lägre än kommungenomsnittet. Samtidigt 

pekar värdet i medarbetarenkäten om arbetsbelastning på behov av aktiva insatser. 

Framtida utmaningar och utveckling 

De främsta utmaningarna inom samtliga verksamheter är att rekrytera behörig och kompetent 

personal. Underskottet av utbildad personal kräver ett fortsatt utvecklingsarbete där behörig 

personal behöver ta ett utökat ansvar. För att skapa balans mellan olika uppdrag där undervisning och 

lärande står i centrum kommer arbetssätt och arbetsfördelning behöva utvecklas. Frågan om hur nya 

yrkeskategorier kan komplettera de traditionella rollerna i verksamheterna för att få bästa möjliga 

effekt av de olika kompetenserna behöver prövas. Ytterligare satsningar med kommunala medel för 

att stimulera kompetensutveckling till behöriga yrkeskategorier är nödvändiga. Verksamheten blir 

alltmer utsatt för lönekonkurrens och risken för en större personalomsättning ökar. Ett fortsatt 

förändringsarbete som ger förutsättningar till en likvärdig undervisning kan kräva ytterligare 

strukturförändringar men också kraftfulla kompetensinsatser för att uppnå ett tillgängligt lärande för 

alla elever. Som en följd av den positiva befolkningsutvecklingen behövs en fortsatt utbyggnad av 

Barn- och utbildningsnämnden, verksamhetslokaler inom såväl förskola som skola. Vid ökade krav på 

mindre barngrupper i förskolan kommer lokalbehovet att öka ytterligare utöver effekten av 

befolkningsutvecklingen. Ett viktigt ställningstagande kommer att vara på vilket sätt, eller om 

Gislaveds kommun, kommer att ta del av statens nya strukturbidrag "Likvärdig skola" riktat till 

grundskolan. Beroende på om statens krav på den kommunala egeninsatsen kan mötas, kommer 

verksamheten att kunna förstärkas inom en tvåårsperiod med 30 Mkr. Om statens krav riskerar att 
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inte bli uppfyllda behöver organisationen fr.o.m. 2019 effektiviseras, utöver kommunfullmäktiges 

inriktningsmål på 1 % årligen, med 15-20 Mkr. Detta kräver nya strategier och kraftfulla 

prioriteringar. För att utveckla gymnasieutbildningar som möter arbetsmarknadens behov i regionen, 

krävs en utveckling av såväl innehåll som utrustning. Ett fortsatt brett utbud av gymnasieprogram och 

yrkesvuxutbildningar kan komma att kräva resurstillskott. För att skapa förutsättningar för de som 

står utanför arbetsmarknaden är satsningar inom vuxenutbildningen särskilt angelägna. 

 

4.4 Tekniska nämnden 

Ordförande: Jörgen Karlsson (S) 

Förvaltningschef: Peter Edvinsson 

Nämndens grunduppdrag 

Tekniska nämnden ansvarar för den kommunala infrastrukturen och sköter det operativa arbetet 

inom kommunens markförsörjning och miljövård. Tekniska nämnden är även kommunens 

trafiknämnd och väghållningsmyndighet. 

Nämndens verksamhet är organiserad i följande områden: -Mark- och exploatering (MEX), -Gata, -

Park  -Trafik, - Vatten och avlopp (Va) samt -Miljövård. 

MEX  

Grunduppdrag: Att hållbart utveckla och förvalta kommunens markreserv. Att bevaka kommunens 

intressen i diverse fastighetsaffärer, vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och 

byggnadsväsende. Att erbjuda företag, exploatörer och invånare en god och personlig service, i frågor 

rörande kommunens exploaterbara mark. 

Styrdokument: Plan och bygglagen, ÖP16, Strategi för markförsörjning (antagen KF 2011-12-15), 

Riktlinjer för markanvisning, försäljning av tomtmark och riktlinjer för exploateringsavtal (antagen KF 

2016-02-25), Riktlinjer för bostadsförsörjning (antagen KF 2015-09-29), Skogsbruksplan. 

Gata  

Grunduppdrag: Att hålla gator och andra allmänna platser framkomliga och trafiksäkra genom 

gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder. Ansvar för skyltning utomhus och upplåtelse av 

allmän plats. 

Styrdokument: Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel. 

Park  

Grunduppdrag: Parker, lekplatser, naturområden och andra allmänna platser ska vara rena, trygga och 

tillgängliga. Ansvar för operativt naturvårdsarbete även utanför detaljplan. 

Styrdokument: 

Trafik  

Grunduppdrag: Att vara kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet med ansvar för 

trafiksäkerhet, lokala trafikföreskrifter och parkeringstillstånd. Hantera kommunens bidragsgivning till 

enskilda vägar. Ansvar för belysning enligt kommunens riktlinjer för gatubelysning. 

Styrdokument: Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning, Riktlinjer för gatubelysning i 

Gislaveds kommun. 

Va  
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Grunduppdrag: 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. 

Gislaveds kommun ska ha en säker, klimatanpassad och hållbar va-försörjning som bidrar till 

bebyggelseutvecklingen i kommunen. Va-hanteringen ska utformas och skötas så att människors hälsa 

tryggas och att påverkan på miljön minimeras. 

Ansvar för det som åligger huvudmannen enligt Vattentjänstlagen. 

Styrdokument: Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Gislaveds kommuns va-policy och va-plan. 

Miljövård  

Grunduppdrag: Att ansvara för de nedlagda kommunala deponierna utifrån miljöbalkens regler om 

verksamhetsutövarens ansvar för miljöskador. Att bedriva vattenvårdsarbete genom 

kalkningsverksamhet och biologisk återställning av vandringshinder. 

Styrdokument: Miljöbalken (10 kap, §2), Vattendirektivets åtgärdsprogram. 

Nämndens mål 

 Belysa samtliga beslut utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Prioritera barn och ungdomar i 

arbetet med väghållning  

Samtliga beslut i nämnden tas inte utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Förvaltningen arbetar för 

att få in uppdraget som en naturlig del i verksamheten. 

 Erbjuda platser i ungdomsprojekt och feriepraktik   

Under sommaren har förvaltningen erbjudit 15 ungdomar feriepraktik, varav 14 har varit på plats. 

Utöver feriepraktikanterna har vi även anställt 2 skolungdomar med teknisk bakgrund. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Verksamhetens utförande pågår enligt årsplaneringen. De små nerdragningarna som görs inom park 

och gata börja synas i ytterområdena i samhället, men vi ser inget ökat inflöde från allmänheten om 

detta. 

Flertalet av förvaltningens behov av rekryteringar är nästan i hamn. Ny va-chef är rekryterad och hon 

kommer tillsammans med personalen att aktivt arbeta för att möta framtida hantering av 

vattenförsörjning och dagvatten. 

Viktigt att vi prioriterar på ett klokt sätt, att fortsätta att arbeta med likabehandling och kvalitet som 

grundpelare i våra ärenden. Det är även viktigt att arbetsmiljön är god för oss alla. 

Framtida utmaningar och utveckling 

Vi har stora utmaningar i Va-verksamheten gällande reinvesteringstakten samt hantering av 

klimathotet med dagvatten och vattenhantering som två stora frågeställningar. I Va-planen för 

Gislaveds kommun står det att det ska tas fram en dagvattenplan för kommunen samt 

skyfallskartering av Smålandsstenar; två viktiga dokument för att hantera frågor internt och externt. 

Reinvesteringsbehovet inom Va är stort och ska öka från 200-års till 100-års investeringstakt. 
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4.5 Socialnämnden 

Ordförande: Maria Gullberg Lorentsson (M) 

Förvaltningschef: Carina Helgesson Björk 

Nämndens grunduppdrag 

Målgrupp 

Socialnämnden bedriver en verksamhet som ständigt förändras. Invånarnas behov, nya lagkrav och 

samhällsutvecklingen påverkar hur verksamheten formas. För att klara det inom de ekonomiska 

ramar som finns krävs både avvägningar, prioriteringar och effektiviseringar mellan olika 

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning vilket nämnden ständigt har i fokus. 

Socialnämnden bedriver verksamhet av hög kvalitet inom de flesta områden, vilket de 

kvalitetsuppföljningar som nämnden genomför visar. De genomförda brukarundersökningarna visar på 

mycket goda resultat och inom vissa områden bland de bästa i landet. 

Verksamheterna arbetar ständigt för att den enskilde ska vara delaktig och ha möjlighet att påverka 

sitt liv så mycket som möjligt, utifrån sin egen förmåga. Under senare år har man infört flera nya 

metoder för att stärka inflytandet och delaktigheten. När nya behov och/eller nya brukare 

tillkommer, är fokus att försöka finna lösningar på hemmaplan. 

Den omstrukturering som påbörjats de senaste åren för att långsiktigt möta de äldres behov kommer 

fortsätta de närmsta åren. Det är viktigt att fördjupa arbetet med att stärka invånarnas möjlighet att, 

oavsett ålder eller andra begränsade faktorer, leva ett självständigt liv med makt och inflytande över 

sitt eget liv. Detta görs genom att fortsätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och 

hållbart samhälle tillsammans med alla andra aktörer. 

Arbetet utifrån den nya lagstiftningen gällande samverkan i samband med utskrivning från 

slutenvården pågår. Initialt fanns vissa svårigheter, men nu har de nya processerna börjat sätta sig och 

en stor andel kan skrivas ut från sjukhuset inom 24 timmar. 

Antalet orosanmälningar ökar för barn och unga och vuxna. Även antalet ärenden ökar inom 

försörjningsstöd, framförallt nybesök. En översyn inletts för att analysera hur man kan hantera 

ärendemängden rättssäkert och korrekt. Eventuellt behöver verksamheten anpassas för att klara de 

ökade behoven. 

Socialnämnden följer noggrant utvecklingen inom flyktingmottagandet inkl. ensamkommande barn och 

anpassar verksamheten utifrån gällande lagstiftning och regelverk. 

Medarbetare 

Att kunna rekrytera och behålla medarbetare och chefer med rätt kompetens är en viktig 

framgångsfaktor för alla verksamheter. Idag finns svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare 

inom socialförvaltningens samtliga verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmaste åren och 

samtidigt kommer antalet pensionsavgångar öka. Detta sammantaget innebär att behovet av 

nyrekrytering kommer fortsätta att vara stort i samtliga av socialnämndens verksamhetsområden. 

Det är därför viktigt att noggrant följa, analysera och planera kompetensförsörjningen framöver. Inom 

vissa svårrekryterade områden, som kräver specifik kompetens, har verksamheterna under perioden 

kunnat tillgodose personalbehovet, exempelvis sjuksköterskor och socialsekreterare. 

Medarbetarenkäten visar på övergripande goda resultat för socialförvaltningens samlade verksamhet, 

även om det finns områden att arbeta vidare med. Det är viktigt att intensifiera arbetet med attraktiv 

arbetsgivare och se över arbetsbelastningen för vissa yrkesgrupper. Verksamheterna inom 

förvaltningen arbetar på flera sätt för att upprätthålla en god arbetsmiljö, bland annat genom att 

stärka delaktigheten för medarbetarna och tillämpa kommunikativt ledarskap. 
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Andelen som har en heltidsanställning har ökat markant de senaste åren. Sammantaget kan stora 

delar av ökningarna antas vara relaterade till heltidsprojektet och är glädjande ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Dock kvarstår ett fortsatt arbete med att minska antalet timavlönade till 

förmån för en högre andel tillsvidareanställda. 

Verksamhet 

Socialnämnden bedriver en verksamhet som ständigt förändras. Invånarnas behov, nya lagkrav och 

samhällsutvecklingen påverkar hur verksamheten formas. För att klara det inom de ekonomiska 

ramar som finns krävs både avvägningar, prioriteringar och effektiviseringar mellan olika 

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning vilket nämnden ständigt har i fokus 

och arbetar med. 

Den avancerade sjukvården utförs idag allt mer utanför sjukhusen. För den kommunala sektorn 

innebär denna förskjutning behov av en flexibel verksamhet med mer specialiserad kompetens, samt 

behov av ökade resurser. En utredning gällande volym- och kostnadsutvecklingen avseende den 

kommunala hemsjukvården i Jönköpings län har genomförts. Den pekar bland annat på en 

volymökning av hemsjukvård sedan 2013, och ökad kostnader inom vissa områden som exempelvis 

för medicintekniska produkter, en utveckling som kommer fortsatta de närmsta åren. 

Välfärdsteknologi kan användas på olika sätt, bland annat i medicinskt syfte och för att underlätta 

vardagen och bidra till självständigare liv. Tekniken kan förenkla kommunikationen mellan personal 

och brukare men också effektivisera verksamhetens arbete. Ytterst blir tekniken ett sätt för 

verksamheterna att kunna möta de ökade behoven inom socialtjänsten. Som ett exempel på 

effektivisering med hjälp av teknologi har digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser införts på 

samtliga vård- och omsorgsboenden och inom kort påbörjas införande av detta system även i 

hemtjänst och inom funktionshinder. 

Ett nytt verksamhetssystem är upphandlat tillsammans med Jönköpings kommun, vilket kommer att 

bli ett bra digitalt stöd i både handläggning och dokumentation. 

Ett utvecklingsområde för socialnämnden är bostadsförsörjning utifrån nämndens ansvarsområde och 

målgrupper. Exempelvis finns behov av att utveckla någon form av individanpassat boende inom IFO 

och inom verksamhetsområdet funktionshinder pågår planeringsarbete tillsammans med fastighet och 

serviceförvaltningen gällande lokaler för korttidsverksamhet LSS och gruppbostäder för 

funktionsnedsatta. 

Ständigt pågår arbete med att utveckla metoder och arbetssätt inom socialnämndens 

verksamhetsområden, exempelvis inom verksamhetsområde funktionshinder pågår nu införande av 

ett nytt arbetssätt för att stärka brukarens inflytande och delaktighet. 

För att kunna säkerställa kvaliteten trots rekryteringssvårigheter har vissa prioriteringar gjorts inom 

särskilt utsatta verksamheter. I hemtjänsten pågår utvecklingsarbete med att se till så att brukarna får 

sina insatser utförda. 

För att möta de nuvarande och framtida utmaningarna har socialförvaltningens organisation setts 

över och förändrats. För att omhänderta socialnämndens mål har operativa styrgrupper tillsatts. 

Processgrupper har inrättats för att leda och utveckla de övergripande processerna i förvaltningen 

samt öka delaktigheten. 

Nämndens mål 

 Minska den psykiska ohälsan hos barn och unga  

Under hösten 2018 kommer den operativa styrgruppen som utsetts för att omhänderta nämndens 

mål att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga genomföra en utredning som ger en fördjupad 
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analys av fokusområdet med fokus på socialtjänstens grunduppdrag. Utredningen ska inkludera: 

 nulägesanalys, önskat läge och en beskrivning av gapet 

 indikatorer och mätning 

 aktivitetsplan 

Utredningen syftar till att bilda underlag för en träffsäker aktivitetsplan. 

 Öka trygghet, service och delaktighet i hemmet genom välfärdsteknologi  

För att klara av framtidens socialtjänst är det av vikt att jobba rätt och att tillvarata de möjligheter 

som välfärdsteknik och digitalisering erbjuder samt att jobba förebyggande med individers 

friskfaktorer för att undvika onödiga kostnader och onödigt lidande. 

I en välplanerad och genomtänkt implementering kan välfärdsteknik och digitalisering användas till att 

frigöra resurser, både ekonomiska och personella, inom socialtjänst och kommunal hälso- och 

sjukvård. Den enskilde kan uppleva en större frihet och självbestämmande genom att möjligheten till 

självservice, kontakt och/eller behandlingsvägar tillskapas. 

Det digitala självförtroendet hos personalen kommer att behöva stödjas och utvecklas ytterligare 

genom en kontinuerlig kompetensutveckling. I detta ligger även behovet av stöd för medarbetarna i 

en omställningsprocess då detta kan medföra nya arbetsmoment. Socialnämnden står här inför en 

utmaning då allt fler av processerna som medarbetarna möter i yrket redan har eller kommer att 

digitaliseras. En undersköterska eller socialsekreterare behöver redan idag hantera arbetsmoment 

som inte fanns för fem år sedan. 

Under det senaste året har bland annat nyckelfria lås i hemtjänsten införts, trygghetskamera och GPS-

larm införts. Trygghet och service via välfärdsteknik har ökat men takten i införandet framöver 

behöver öka och målet bedöms därför som delvis uppfyllt. 

 Öka tillgången till kultur och sociala aktiviteter för äldre och funktionsnedsatta utifrån behov och 

efterfrågan  

Arbetet med att få tillgång till kultur i den egna bostaden tillsammans med kulturförvaltningen är 

påbörjad men har fått göras i lägre takt än tidigare planerat. 

 Öka karriärmöjligheter för förvaltningens medarbetare  

Enligt resultaten i medarbetarenkäten anser en hög andel av medarbetarna att de har goda 

förutsättningar till kompetensutveckling och att utvecklas i sitt arbete. Medarbetarna erbjuds också 

olika förmåner vid utbildningar, vilket stimulerar till kompetensutveckling. Det finns också möjlighet 

på olika sätt att göra karriär, t.ex. genom att kunna söka uppdrag som 

gruppledare/verksamhetsledare. 

Ledarskapsakademin startar upp i september och kommer att pågå till juni 2019. Syftet med 

ledarskapsakademin är att ta tillvara duktiga medarbetare som vill göra karriär som ledare/chefer 

inom kommunen. Det är tio medarbetare som blivit utvalda att delta, varav sex är från 

socialnämndens verksamheter. 

För att strategiskt och långsiktigt arbeta med Kompetens- och personalförsörjning samt uppdraget att 

vara öka karriärmöjligheten har det inrättats en processgrupp som kommer ha särskilt ansvar för 

dessa frågor. 

 Förbättra attraktiviteten för socialnämndens bristyrken  

Resultatet i årets medarbetarenkät visar att en hög andel av medarbetarna i verksamheten talar gott 

om Gislaveds kommun som arbetsgivare och trivs på sitt arbete. Socialnämnden har en relativt låg 

personalomsättning och resultatet ligger klart under målvärdet. NMI (nöjd-medarbetar index) ligger 
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över målvärde för både medarbetare och chefer vilket är glädjande. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare behövs utveckling på flera olika områden. Introduktionen för 

nyanställda medarbetare är särskilt viktig för att vara attraktiva. Ny teknik används för att t.ex. 

möjliggöra webbaserade utbildningar, vilket kommer att utvecklas ännu mer de närmaste åren. 

Att nyttja ny teknik för att förenkla och utveckla arbetsmetoder är en annan viktig faktor för att vara 

en attraktiv arbetsgivare. Nyckelfria lås i hemtjänsten och digitala läkemedelssigneringar är exempel 

på tekniska lösningar som införts och som förenklat och säkerställt arbetsuppgifter. 

Chefer på olika nivåer har en betydande roll för att verksamheten ska vara attraktiv. Chefer behöver 

goda förutsättningar för att kunna vara kommunikativa ledare och för att möjliggöra det pågår ett 

arbete med att successivt minska antalet medarbetare per chef. 

För att strategiskt och långsiktigt arbeta med Kompetens- och personalförsörjning samt uppdraget att 

vara en attraktiv arbetsgivare, har det inrättats en processgrupp som kommer ha särskilt ansvar för 

dessa frågor. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Socialnämnden bedriver en omfattande verksamhet som ständigt påverkas av faktorer i omvärlden, 

vilka alla inte är påverkbara. Det kräver en flexibel verksamhet som ständigt är på tå och förändras 

genom förändrade förutsättningar utifrån invånarnas behov. Ett exempel är det är arbetet med 

flyktingmottagande och mottagandet av ensamkommande barn, där förutsättningarna förändrats vid 

flera tillfällen. Med det som utgångspunkt bedriver socialnämnden idag en verksamhet som följer och 

bevakar det som sker i omvärlden, ser till behoven hos invånarna och förändrar verksamheten utifrån 

det. Det kommer fortsättningsvis kräva avvägningar och prioriteringar mellan olika 

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning. 

Socialnämnden bedriver verksamhet av hög kvalitet inom de flesta områden, vilket de 

kvalitetsuppföljningar som nämnden genomför visar. De genomförda brukarundersökningarna visar på 

mycket goda resultat och inom visa områden bland de bästa i landet. 2018 års medarbetarenkät 

visade på övergripande goda resultat för socialförvaltningens samlade verksamhet även om det finns 

områden att arbeta vidare med. Uppföljningen av de kritiska kvalitetsfaktorerna visar också att det 

finns områden att arbeta vidare med men att många faktorer är kvalitetssäkrade. 

Socialnämnden lämnar en prognos efter 8 månader på drygt 16,5 mnkr i underskott för 

verksamhetsåret. Det finns dock en del osäkra faktorer som innebär att det kan finnas en risk för ett 

ännu större underskott, men också en möjlighet till ett bättre resultat beroende på effekter av de 

åtgärder som pågår i verksamheterna. Den ekonomiska utvecklingen för insatser till personer med 

funktionsnedsättning, utvecklingen av försörjningsstöd kopplat till utträde ur etableringen, 

flyktingmottagandet samt effekterna av åtgärder inom vård- och omsorg följs noggrant. För att vara i 

ekonomisk balans inför 2019 är det framförallt vård- och omsorg som har utmaningar i att anpassa 

sina kostnader mot beslutad budgetram. 

Den omstrukturering som påbörjades de senaste åren för att långsiktigt möta de äldres behov 

kommer fortsätta under 2018 och framåt. För att möta behoven utan alltför stora kostnadsökningar 

handlar det om att arbeta vidare med att stärka invånarnas möjlighet att, oavsett ålder eller andra 

begränsade faktorer, leva ett självständigt liv med makt och inflytande över sitt eget liv. Detta görs 

genom att fortsätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och hållbart samhälle tillsammans 

med alla andra aktörer. Med införande av ny teknik och nya tjänster kan verksamheten också 

effektiviseras, samtidigt som säkerheten kan ökas t.ex. med digitala larm. Ytterst blir digitaliseringen 

ett sätt för verksamheten att kunna möta ett ökat behov men också förbättra kvalitet och 

tillgängligheten för den enskilde. 



Gislaveds kommun, Delårsrapport 2018 - Kommunfullmäktige 60(89) 

Förvaltningen arbetar fortsatt med förbättringar och effektiviseringar inom ett antal olika processer 

och arbetsmetoder. Det handlar bland annat om digitalisering och teknikutveckling, förändrade och 

effektivare processer och arbetsmetoder inom vård- och omsorg framförallt avseende omsorg samt 

kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende, lokaleffektiviseringar samt effektivisering av 

bemanningsprocessen. 

Både den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron ökar vilket är allvarligt. I Gislaveds kommun 

är socialförvaltningen en av de förvaltningar som har högst sjukfrånvaro. Förvaltningen har på uppdrag 

av Socialnämnden analysera den ökande sjukfrånvaron och fastställt en handlingsplan för det fortsatta 

arbetet. 

För att arbeta med de ökade kostnaderna för försörjningsstöd till personer som lämnar etableringen 

pågår ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer; ett arbete som kommer 

behöva ha fortsatt fokus framöver och där man särskilt behöver analysera vilka insatser som ger 

avsedd effekt. 

Framtida utmaningar och utveckling 

Socialnämnden bedriver en verksamhet som ständigt förändras. Invånarnas behov, nya lagkrav och 

samhällsutvecklingen påverkar hur verksamheten formas. För att klara det inom de ekonomiska 

ramar som finns krävs både avvägningar, prioriteringar och effektiviseringar mellan olika 

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning, vilket nämnden ständigt har i fokus 

och arbetar med. De statliga ersättningarna skapar förutsättningar att arbeta med långsiktiga 

anpassningar av verksamheten samtidigt som det finns en utmaning i de ekonomiska förutsättningarna 

framåt. 

Den omstrukturering som påbörjats de senaste åren för att långsiktigt möta de äldres behov kommer 

behöva fortsätta de närmsta 5 åren. För att möta invånarnas behov framöver utan alltför stora 

kostnadsökningar, finns det ett antal områden som nämnden kommer fokusera på. Det är viktigt att 

fördjupa arbetet med att stärka invånarnas möjlighet att, oavsett ålder eller andra begränsade 

faktorer, leva ett självständigt liv med makt och inflytande över sitt eget liv. Detta görs genom att 

fortsätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och hållbart samhälle tillsammans med alla 

andra aktörer, vare sig de är offentliga, privata eller frivilliga. Med införande av ny teknik och nya 

tjänster kan verksamheten delvis effektiviseras, samtidigt som säkerheten kan ökas. Ytterst blir 

tekniken ett sätt för verksamheten att delvis kunna möta ökat antal äldre och ökade behov. 

Att kunna rekrytera och behålla medarbetare och chefer med rätt kompetens är en viktig 

framgångsfaktor för alla verksamheter. Redan idag finns svårigheter att rekrytera medarbetare till 

socialförvaltningens olika verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmaste åren och 

samtidigt kommer antalet pensionsavgångar öka. Detta sammantaget innebär att behovet av 

nyrekrytering kommer fortsätta att vara stort. Det är viktigt att intensifiera arbetet med projektet 

Attraktiv arbetsgivare, men också noggrant följa, analysera och planera kompetensförsörjningen 

framöver. 
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4.6 Räddningsnämnden 

Ordförande: Niclas Palmgren (M) 

Förvaltningschef: Johan Nilsson 

Nämndens grunduppdrag 

Förvaltningen ska skapa förutsättningar för den enskilde att hantera vardagsolyckor, olyckor, 

oönskade samhällsstörningar och höjd beredskap. När den enskilde inte klarar detta ska förvaltningen 

hindra vidare skadeutbredning, lindra, stödja och därefter lära från det inträffade. 

Nämndens mål 

 Ökad säkerhet hos personer med behov av individanpassat brandskydd  

Samarbetsprojektet fortskrider enligt plan. Utbildningsinsatser för personal är planerad till hösten 

2018. Deltagande i mässan "Koll på läget" säkerställer målgruppskontakter. Informationsfolder finns 

framtagen. Besök på samtliga mötesplatser i kommunen kommer att ske under hösten. 

 Öka förankringen och förståelsen i samhället kring räddningstjänstens arbete för trygghet  

Räddningstjänsten har deltagit i samtliga event som planerats. Dock har ingen uppföljning av 

allmänhetens upplevelse av vårt deltagande genomförts. 

Räddningstjänstens öppet hus (30-årsjubileum) i Mossarp var välbesökt med ca 1000 deltagare. 

Informationsinsatser blandades med uppvisningar och aktiviteter. Även Polisen, Ambulans-

verksamheten, Lottakåren, RRF och Försvarsmakten var representerade. 

 Ökad mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten  

Arbetet med att öka mångfald fortskrider enligt plan förutom när det gäller deltidsstationerna där vi 

inte kommit i mål än. Planerna är att samtliga kårer ska haft integrationskvällar under 2018 eller våren 

2019. 

  

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Framtida utmaningar och utveckling 

Rekryteringsbehov av deltidsbrandmän, befäl och nyckelpersoner kvarstår. Många åtgärder har 

genomförts, men i flera fall är det långsiktiga arbeten som ger resultat. 

Mångfald och jämställdhetsarbete inom nämndens verksamhetsområde. Antalet kvinnor inom 

räddningstjänsten är allt för lågt, inte minst inom deltidsorganisationen. Behovet av att spegla 

samhället är stort, vilket medför att andelen medarbetare som är födda i annat land eller har likande 

bakgrund är kraftigt underrepresenterade bland heltidspersonalen. 
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4.7 Fritidsnämnden 

Ordförande: Tommy Stensson (S) 

Förvaltningschef: Anna Gamlén 

Nämndens grunduppdrag 

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

meningsfylld fritid. För att säkerställa ett brett utbud av aktiviteter, tillhandahåller fritidsnämnden 

anläggningar, ansvarar för verksamhet inom bad och bowling samt ger bidrag till föreningar och 

organisationer. Utbudet ska främja en positiv bild av Gislaveds kommun och göra kommunen 

attraktiv att verka och bo i. 

Fritidsnämnden ansvarar i dagsläget för flertalet idrottsanläggningar. En hög nyttjandegrad av dessa 

anläggningar är en målsättning som fritidsnämnden har haft i många år. Förutsättningen är att 

anläggningarna håller en så hög standard att de blir attraktiva för både verksamhetsutövare och 

besökare. Anläggningarna ska vara ändamålsenliga, upplevas som trygga samt vara lätta att ta sig till. 

Häri är det viktigt med besiktningar av gymnastikredskap, lekplatser och maskinpark samt kontroller 

av fastigheten. Det är också av värde att egenkontrollprogram följs och att det råder samsyn med 

fastighet- och serviceförvaltningen beträffande underhållsplaner och nybyggnationer. 

Fritidsnämndens målgrupper är både interna och externa. De interna målgrupperna är skolelever 

inom barn- och utbildningsförvaltningen samt brukare inom socialförvaltningen. Till de externa 

målgrupperna räknas i huvudsak föreningsliv och allmänhet, men också näringsliv. Fritidsnämnden 

prioriterar särskilt barn och ungdomar. 

Nämndens mål 

 Inrätta en fritidsbank  

Fritidsbanken kan likställas med ett bibliotek för sport och lek med tre viktiga regler; alla får låna, allt 

är gratis och det är fokus på miljön. Förutsättningar för konceptet i Gislaveds kommun har under 

första halvan av året studerats och beaktats. Konceptet har gjorts känd för allmänheten och insamling 

av sport- och lekutrustning har pågått en tid. Innan Fritidsbanken öppnar ska en lokal ställas i ordning, 

arbetsprocesser och rutiner fastslås. Mycket tyder på att Fritidsbanken öppnar innan årets slut. 

 Skapa förutsättningar för ökat jämställdhetsarbete i föreningslivet  

Fritidsförvaltningen har inlett samarbete med Smålandsidrotten kring målet. Målsättningen är att alla 

flickor och pojkar samt kvinnor och män, ska få utöva idrott på lika villkor och ha samma möjligheter 

till inflytande över idrotten såväl som aktiv, ledare, i styrelser eller kommittéer. En jämställd idrott är 

en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Smålandsidrotten erbjuder föreningar vissa 

verktyg som fritidsförvaltningen kommer att gå igenom. Arbetet är långsiktigt och bedömningen är 

att förvaltningen bara har en kommit en bit på väg vid årets slut. 

 Vidareutveckla arbetet med drog- och mobbingpolicy i föreningslivet  

Fritidsnämnden har en fungerande morot för föreningslivet att aktivt arbeta med drog- och 

mobbingpolicy i föreningslivet. Arbetet har för vissa föreningar gått i stå. Föreningslivet ska självklart 

vara fredat från droger och mobbning och arbetet med drog- och mobbingpolicy kan förbättras. 

Hittills i år har fritidsförvaltningen inte haft kapacitet i organisationen att prioritera uppdraget. 

Förvaltningen ser uppdraget som viktigt och som behöver ägnas fokus över en längre tid. Vi ser 

möjlighet att genomföra uppdraget med ett projekt nästa år med stöd av exempelvis praktikant eller 

som examensarbete. 
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Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Sammanfattningsvis är bedömningen i uppföljning 2 att fritidsförvaltningen följer budget och planering 

för 2018 i stora delar. Vad gäller investeringsbudget 2018 var den planerad utifrån utvecklingsbehov 

till ombyggnation av simhallar. Andra förutsättningar i dessa projekt, samt att förvaltningen kom sent 

in i investeringsprojekt, ger ett överskott i prognosen. Verksamhetsmässigt redovisar 

fritidsförvaltningen en stabilitet. Det visar sig också i synpunkter från nämndens målgrupp. Det ger 

sammantaget en god grund för nämndens antagna kritiska kvalitetsfaktorer. Verksamheten har hittills 

under 2018 genomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot måluppfyllelse. 

Fritidsförvaltningen har under ett par år arbetat för en stark gemenskap i förvaltningen. Utifrån ett 

medarbetarperspektiv råder nu korta distanser mellan ledning och medarbetare i fält, samt mellan 

förvaltningens olika professioner. Detta bekräftas av resultatet i medarbetarenkäten 2018. Bland 

medarbetarna råder en kompetens som medför att verksamheten bedrivs med god kvalitet, även om 

förbättringspotential finns inom området. 

Framtida utmaningar och utveckling 

Fritidsnämnden är involverad i en rad verksamhetsförändringar som ska göras i samband med ny 

mandatperiod. Det handlar om förflyttning av uppdrag kring drift och förvaltning av anläggningar från 

fritidsnämnden och förflyttning av fritidsgårdsverksamhet samt fältverksamhet till fritidsnämnden. 

Uppföljning 2 visar på en beredskap inom fritidsförvaltningen att genomföra dessa 

verksamhetsförändringar. Det kommer dock krävas en utökning av organisationen och 

kunskapshöjning kring de nya verksamheterna generellt. Verksamhetsförändringarna kommer att 

medföra ett paradigmskifte för fritidsnämnden att istället fokusera på social hållbarhet genom 

förebyggande och främjande arbete för barn- och ungdomar samt stödja och utveckla föreningar. 

Fritidsnämndens grunduppdrag kommer således att få en annan innebörd än det man traditionellt har 

definierat inom ramen för meningsfull fritid. Detta kommer också innebära att fritidsnämndens 

nuvarande kvalitetsfaktorer behöver omarbetas. 

Gislaveds kommun har idrottsanläggningar högt på agendan. Fritidsnämnden har varit drivande i flera 

projekt såsom ny sporthall Smålandsstenar. Den nya hallen kommer att påverka föreningslivets 

fortsatta utvecklingsmöjlighet samt kommunens attraktivitet i positiv riktning. Häri är det svårt för 

fritidsnämnden att spekulera i effekter och konsekvenser. Fritidsnämnden har påtalat behovet av en 

ny sim- och badanläggning för hela kommunen under flera år. Utfallet och konsekvenserna av höstens 

folkomröstning kommer bli direkt avgörande för simhallsverksamheten som nämnden ansvarar för. 

 

 

4.8 Fastighet- och servicenämnden 

Ordförande: Lisbeth Andersson (M) 

Förvaltningschef: Patrik Johansson 

Nämndens grunduppdrag 

Fastighet- och servicenämnden är kommunens samordnande organ för lokalförsörjning och 

internservice samt dess verkställande organ för förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter inom 

och utom detaljplanelagt område. 

Fastighet- och servicenämnden är organiserad med en stab och tre avdelningar: 

 Staben består av nämndsekreterare, utvecklingsledare och förvaltningschef. HR-konsult och 

ekonom är resurser från KSF. 
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 Fastighetsavdelningen med tre enheter som består av förvaltning, projekt samt projekt och 

förvaltningsstöd. 

 Serviceavdelningen med tre enheter som består av lokalvårdsenheten, fordons- transport- 

och tvättenheten samt drift-och skötselenheten. 

 IT-avdelningen med tre enheter som består av infrastruktur, servicedesk samt projekt och 

utveckling. 

Inom verksamhetsområdena svarar fastighet- och servicenämnden för att: 

 samordna kommunens totala lokalbehov och därvid utveckla samarbetet med övriga 

nämnder i syfte att skapa en god miljö för deras verksamheter samt underlätta för 

nämnderna att uppfylla sina uppgifter 

 verkställa byggandet av fullmäktige beslutade objekt samt utföra om- och tillbyggnader i 

enlighet med god förvaltningsekonomi samt kundernas önskemål 

 uppfylla de krav avseende ytor, klimat och service som kunderna ställer på den miljö där 

verksamheten bedrivs och i övrigt lägga förslag till inriktning, omfattning och kvalité 

 förvalta befintligt fastighetsbestånd rationellt och ekonomiskt, underhålla fastigheterna så att 

kapitalförstöring undviks samt att främja en optimal lokalanvändning 

 för en tid av högst tio år uthyra eller upplåta fastigheter och lokaler som nämnden förvaltar 

 för en tid av höst fem å hyra in lokaler för att tillgodose kommunens lokalbehov 

 följa upp och utvärdera verksamheten bland annat genom en aktiv dialog med kunder 

 vid ny-, om- och tillbyggnad av fastighet upprätta kalkyler avseende fastigheternas drifts- och 

underhållskostnader samt hyreskalkyler. 

 med intern och extern hyresgäst upprätta kontrakt eller avtal som anger parternas åtaganden 

 på uppdrag av kommunstyrelsen genomföra uthyrning, drift och skötsel samt rivning av 

bebyggda fastigheter som ingår i markreserven (saneringsfastigheter) 

 verka för en god energihushållning i kommunens fastigheter 

 samordna kommunens behov av servicetjänster/verksamhetsservice och därvid utveckla 

samarbetet med övriga nämnder i syfte att skapa en god miljö för deras verksamheter samt 

underlätta för nämnderna att uppfylla sina uppgifter. 

 ansvara för fysisk tillgänglighet i kommunens fastigheter inkl. inventering och 

tillgänglighetsdatabas 

 att ansvara för lokalvård, tvätt, transporter, bilpool inklusive cyklar, fordonsservice och övrig 

fastighetsservice 

 ansvara för kommunens centrala vaktmästeri med ansvar för post- och godshantering, yttre 

och inre service vid kommunhuset 

 ansvara för drift av cafeterian i kommunhuset 

 ansvara för kommunens IT-miljö inklusive telefoniansvar 

 stödja och utveckla IT-tjänster till kommunens verksamheter 

 upprätthålla en väl fungerande driftsorganisation för den kommunala IT-miljön samt utveckla 

densamma så att den svarar mot krav och behov från verksamheten 

 medverka vid upphandling av IT-baserade system 

 tillhandahålla IT-support och användarstöd för kommunens verksamheter 

Nämndens mål 

 Leverera bästa möjliga service med ett gott och professionellt bemötande   

Under våren har den operativa styrgruppen som utsetts för att uppnå nämndes mål att leverera bästa 

möjliga service med ett professionellt bemötande startats upp. Styrgruppen har presenterat en plan 

för aktiviteter som genomförs under 2018-2019. 
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En ny kundenkät kallad "servicebarometer" är under framtagande och ska vara klar hösten 2018. I 

rådande stund är måluppfyllnad inte mätbar, men bedömningen är att då det jobbas med att 

tydliggöra processer i alla verksamheter som kommer att ge ett positivt resultat inom kort. 

 Välmående och engagerade medarbetare   

Under våren har den operativa styrgruppen som utsetts för att uppnå nämndens mål välmående och 

engagerade medarbetare startats upp. Styrgruppen har presenterat en plan för aktiviteter som 

genomförs under 2018-2019. 

Enkäter planeras också att tas fram under hösten inom verksamheten för att bättre kunna följa upp 

samverkan, trivsel och engagemang. 

De vakanser som tidigare präglat delar av verksamheten är nu tillsatta och arbetet med att bygga upp 

organisationen för att jobba i team och processorienterat har startat. Mötesforum på olika nivåer har 

skapats för att få engagemang och delaktighet, vilket är en förutsättning för ett lyckat slutresultat. 

Inom lokalvården pågår ett utvecklingsarbete inom friskvård och fokusgrupper. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Fastighet- och serviceförvaltningen går totalt sett bra och prognosen visar på 5 miljoner kronor i 

överskott jämfört med budget. Förvaltningen är mitt uppe i en stor förändring vad gäller både 

arbetssätt, organisation, kultur och rekryteringar. Arbetet kommer fortgå under 2018-2019. För att 

mäta och följa upp verksamheten på leverans, kundnöjdhet, samverkan, trivsel och engagemang, 

kommer enkäter att tas fram. Förvaltningen har en stor utmaning med vakanser, vilket gör att 

personalkostnaden är lägre under perioden. Rekryteringar pågår och några även inne i slutfasen, men 

det påverkar vår flexibilitet och leverans till våra kunder. Detta kommer dock att balanseras genom 

externt inköpta tjänster under året för att leverera uppdraget. Förvaltningen har ett stort fokus på 

investeringar och det genomförs många projekt. Prognosen pekar på att vi kommer leverera 

genomförda projekt enligt budget på 100 miljoner kronor. 

Framtida utmaningar och utveckling 

 Fortsätta utveckla dialogen med kunder. Det ska bli enklare att ha kontakt med förvaltningen 

och det ska finnas tydliga och paketerade tjänster till kunderna. Förvaltningen kommer att 

arbeta som en intern service management (SM) leverantör. 

 Behov av förändring och förankring av ny internprissättning för förvaltningens leveranser. 

 Behov av kontinuerligt förbättringsarbete inom organisationen eftersom kundernas behov 

förändras i en allt snabbare takt. Vi ska fortsatt leverera servicetjänster med rätt kvalitet och 

rätt pris. 

 Kompetensförsörjningen är en utmaning framöver för att möta kommunens ambitioner 

främst inom investeringsprojekt och klimatstrategi. 

 Att investeringsmedel avsätts för energibesparande åtgärder för att uppnå klimat- och 

energimål 2020. Förvaltningen kommer att se över ambitionsnivån och genomföra 

pilotprojekt inom solenergi. Förvaltningen fortsätter arbeta för att uppnå målen i 

klimatstrategin gällande fossilbränslefri fordonsflotta. 

 Att investeringsmedel avsätts för komplettering alternativt nybyggnation av befintlig IT 

nätverksinfrastruktur samt kostnaden för den tekniska utrustning som krävs för att 

tillhandahålla en god trådbunden/trådlös standard i våra fastigheter, men att även anpassa vår 

infrastruktur till en mer flexibel verksamhet när det kommer till det trådlösa nätet. 

Investeringsmedel har prioriterats och planering pågår 

 Att investeringsmedel avsätts för reinvesteringar på fastigheter för att bibehålla nivån på 

ändamålsenliga lokaler. 
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 Att investeringsmedel avsätts för att öka den fysiska tillgängligheten i våra lokaler. 

 

 

4.9 Kulturnämnden 

Ordförande: Ylva Samuelsson (S) 

Förvaltningschef: Magnus Jonsson 

Nämndens grunduppdrag 

Med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program ska kulturnämnden bedriva 

biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet samt ge föreningsstöd. 

Dessutom har nämnden till uppgift att: 

 verka för att behovet av lokaler för kulturell verksamhet tillgodoses 

 verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av 

kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

 vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser samt bostads- och bebyggelseområden 

 inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer dela ut 

kulturstipendium och kulturpris 

 bistå kommunens invånare med konsumentinformation 

Nämndens mål 

 Öka möjligheterna för fler att vara digitalt delaktiga  

Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Följande insatser har gjort och planeras för att öka den 

digitala delaktigheten: 

 Utökade aktiviteter och verksamhetsutveckling 

 Informationsinsatser-och kunskapsinsatser för brukare 

 Kompetensutveckling av personalen 

 Användarpassning av hemsidor 

 Stöd och samverkan med föreningslivet 

 Fler ska känna sig inkluderade och få möjlighet att vara en dela av kulturlivet  

Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Följande insatser har gjort och planeras för att fler ska 

känna sig inkluderade i kulturlivet: 

 Strategiskt uppsökande arbete för att nå prioriterade målgrupper 

 Samarbete med andra kommunala och regionala verksamheter 

 Nya verksamhetsformer för att nå nya grupper av besökare 

  Skapa förutsättningarna för ett mer jämställt deltagande i kulturlivet  

Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Följande insatser har gjort och planeras för att nå ett mer 

jämställt deltagande i kulturlivet: 

 Målgruppsanpassad verksamhet 

 Nya arenor för kulturförmedling 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Den sammanfattande bedömningen är att verksamheten är genomförd som planerat och att 
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grunduppdraget är genomfört med ett gott resultat. Det pågår ett antal utvecklingsprocesser för 

verksamhetsutveckling och inom arbetsmiljöområdet. Vissa effekter kan vi redan börja se när det 

gäller tillgänglighetsarbetet för biblioteken, bland annat med fler besök. En annan effekt och indikator 

på att verksamheten håller en hög kvalitet är att flera lokala, regionala och nationella aktörer söker 

samarbete med förvaltningens olika grenar. 

Framtida utmaningar och utveckling 

De utmaningar som närmast ligger framför oss handlar om att med kvalitet genomföra det 

förändringsarbete som är påbörjat, både vad det gäller de nya och utvecklade kulturlokalerna och 

verksamhetsprocesserna. Att detta lyckas är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av 

kulturverksamheten, som tar sikte på framtiden enligt kulturnämndens utblick för 2019 och framåt. 

 

4.10 Bygg- och miljönämnden 

Ordförande: Niclas Palmgren (M) 

Förvaltningschef: Susanne Norberg 

Nämndens grunduppdrag 

Bygg- miljönämndens grunduppdrag är att genom god tillsyn och tillståndsgivning aktivt bidra till att 

de nationella miljömålen uppfylls. Nämndens verksamhet består av tre enheter: 

 miljöenheten 

 bygg- och planenheten 

 kart/ mätenheten 

Nämndens grunduppdrag är att utöva god tillsyn, bra och effektiv tillståndsgivning, samt bidra till en 

god samhällsbyggnad. Nämndens uppdrag omfattar alla invånare, verksamhetsutövare och besökare i 

Gislaveds kommun. Nämnden skall med sitt uppdrag möjliggöra, förebygga och begränsa, i sig 

motsägelser, men man skall möjliggöra verksamhet och byggnation genom planläggning och 

försiktighetsmått. Förebygga att skadlig mat tillhandahålls, byggfel eller miljöutsläpp eller annan 

miljöstörning, och sist men inte minst begränsa den miljöstörning eller belastning som finns. 

Nämndens verksamhet är beroende av specialutbildad personal med en god social kompetens som 

har möjlighet att ha en bra kompetensutveckling under anställningen. 

Nämndens mål 

 Medborgarperspektivet ska poängteras, öka servicen till dem vi är till för  

Nuläge: 

Ett antal informationsmöten har hållits med företagare som har förorenad mark. Dessa möten har 

resulterat i att ett antal företag har påbörjat sin planering av utredning av "miljöskulderna" på sina 

fastigheter. 

Informations/utbildningsmöte har hållits med små livsmedelsföretagare där man informerat om 

regelverk och avgifter. 12 verksamheter var inbjudna vid detta tillfälle och alla 12 verksamheter hade 

representanter på mötet. Omdömet efter mötet var mycket positivt och man efterlyser fler möten 

av detta slag. Planering finns att hålla minst två informationsmöten om året. 

Ett stort antal informationsmöten har hållits med enskilda verksamhetsägare inom verksamheterna -

plan, -bygg, -alkohol, -livsmedel samt -miljöskydd, i tillsynsdelar. 
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Informationsmöte/tillsynsmöten kommer att hållas med LRF och enskilda verksamhetsutövare inom 

lantbruk under hösten. Detta i enbart stödjande syfte. 

Avsikten är att dra igång "bygglov över disk" under hösten 2018 för lansering i oktober/november. En 

förutsättning är att vi har hittat ett fungerande digitalt tidsbokningssystem där tider kan bokas på 

kommunens hemsida. 

Alla bygglovsärenden hanteras nu digitalt via Castor (gäller dock inte BAB-ärenden). Inga fysiska 

ärendemappar har upprättats sedan 1 januari 2018. Detta har gett en rad positiva effekter såsom 

exempelvis möjliggör det en god överblick av ärendesituationen, förkortar handläggningstiden genom 

ett effektivare arbetssätt, effektiviserar kommuniceringen, skapar tydlig struktur i ärendena och dess 

olika skeden, som i sin tur minskar fel och missar i handläggningen. Sist minst inte minst leder det till 

ökad trevnad i arbetsmiljön. 

I dagsläget finns det 16 detaljplaner i plandatabasen som är digitaliserade enligt de kriterier som anges 

i målsättningen. Förvaltningen har bildat en projektgrupp för det fortsatta arbetet med detta. Arbetet 

med att fastställa och publicera detaljplaner som framställts i GEOSECMA for ArcGIS pågår och 

beräknas vara klart under året. Efter att detta är genomfört ska kan arbetet med att digitalisera 

övriga detaljplaner påbörjas. 

Status: 

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan och åtgärdspaket 2018 följs. Utmaningar i kultur , struktur 

och arbetssätt. 

Förvaltningen kommer att ha arbetsgrupper för att hitta ytterligare åtgärder som kan genomföras på 

förvaltningen. 

 Marknadsföring av nämndens verksamhet  

Nuläge: 

Tillväxt och tillsyn i Rättvik har medverkat i ett marknadsföringsprojekt där Gislaveds kommun 

informerar om arbetet med att vara stödjande i tillsynsarbetet. Det videoklipp som gjorts har visats 

över 10.500 gånger på Facebook och nått över 25.000. 

Det tillsynsprojekt som förvaltningen gjorde tillsammans med polis och skattemyndigheten i 

november, har nu uppmärksammats i mycket positiva skrivningar i både lokaltidning och rikspress. 

Ytterligare marknadsföring av detta projekt kommer att ske tillsammans med Tillväxt och Tillsyn. 

Ett antal informationsmöten har genomförts med företagare som har förorenad mark. 

Informations/utbildningsmöte har genomförts med små livsmedelsföretagare där man informerat om 

regelverk och avgifter. 12 verksamheter var inbjudna vid detta tillfälle och alla 12 verksamheter hade 

representanter på mötet. Planering finns att hålla minst 2 informationsmöten av detta slaget om året. 

Informationsmöte kommer att hållas med LRF och enskilda verksamhetsutövare inom lantbruk under 

hösten. Detta i enbart stödjande syfte. 

Nämndens förändringsarbete har presenterats för Länsstyrelsens i Östergötland, Östhammars 

kommun och för bygg- och miljöförvaltningar och kommunledningar i Värmland på ett stort möte i 

Kristinehamn. 

Status: 

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan och åtgärdspaket 2018 följs. Utmaningar i kultur, struktur 

och arbetssätt. 

Förvaltningen kommer att ha arbetsgrupper för att hitta ytterligare åtgärder som kan genomföras på 

förvaltningen. 
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 Revidera och anpassa detaljplaner  

Efter något år med kräftgång börjar planverksamheten nu få upp farten igen. Många planer är i kritiskt 

skede bl.a. Vik strand och Gisle. Ytterligare ett par planer är på ingång under 2018. Det har helt 

enkelt varit svårt att hitta utbildade planarkitekter och därför har vi fått hitta nya sätt att rekrytera 

utvecklingsbara personer. Vi har i de senaste tre rekryteringarna knutit till oss personer med relativt 

passande bakgrund och med personligheter som vi ansett lämpliga och utbildat dem i fysisk planering. 

En svår och krävande uppgift både för ledningen, men också för den enskilde. Detta arbete börjar nu 

ge resultat på enheten. 

Processbeskrivning och utveckling av effektfulla rutiner har utarbetats under 2018. Samtliga aktiva 

detaljplaner är tydligt fördelade på miljöhandläggare som deltar med sakkunskap i projektgrupp som 

leds av plan. Utmaningar är att hitta rätt kompetens inom förorenad mark samt ständigt öka 

kompetens inom detta komplexa område. Kreativitet och nytänkande krävs. 

Tidigare har förvaltningen haft tillgång till naturvårdskompetens via kommunstyrelseförvaltningen, nu 

finns inte denna möjlighet så uttalat längre. Detta löser man idag med hjälp av konsult, vilket inte är 

en bra lösning på sikt. 

Status: 

Idag finns 17 pågående detaljplaner. Under 2018 kommer enligt planerna minst 7 detaljplaner att 

antas. 

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan, kompetenshöjning på området kan behöva fyllas på. 

Förvaltningen kommer att ha arbetsgrupper för att hitta ytterligare åtgärder som kan genomföras på 

förvaltningen. 

 Öka fokuseringen på arbetet med förorenad mark  

Nuläge: 

Rutiner för att effektivisera arbetsgången för förorenade områden och bygglovsprocessen har 

implementerats i organisationen. Utveckling har genomförts på gemensamma rutiner för att 

säkerställa gränsdragningar i rollen mellan myndighetens tillsyn och rådgivarens roll.. 

Implementeringar har genomförts av rådgivande ärende i Castor, för att med struktur och systematik 

ge högre service till industrin med investeringen av miljörådgivare inom förorenat område. 

Rekrytering genomförd av förorenad mark-handläggare (en intern lösning) för att säkra och 

effektivisera arbetet inom området. 

Status: 

Utmaningar är att hitta rätt kompetens inom förorenad mark, samt ständigt öka kompetens inom 

detta komplexa område. Kreativitet och nytänkande krävs. Samråd och diskussioner med 

Länsstyrelsen kommer troligen att behöva ske för att få till ett mer flexibelt arbetssätt med denna typ 

av frågor. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Framtida utmaningar och utveckling 



 

5 Kommunala bolag och stiftelser 

Gislaveds kommunkoncern består, utöver nämnder, av bolag, stiftelser och ett kommunalförbund 

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM). För att ingå i ett kommunalt koncernföretag, krävs det att 

kommunen bestämmer över eller har ett väsentligt inflytande över dessa juridiska personer. Ett 

väsentligt inflytande definieras som lägst 20 % av röstinnehaven i företagets beslutande organ. De 

juridiska personer som utifrån dessa kriterier ingår i det kommunalt koncernföretag visas nedan i 

bild. Gislaveds Kommunhus AB är moderbolag till AB Gislavedshus, Gislaved Energi Koncern AB, 

Gisletorp Lokaler AB och Enter Gislaved AB. Gislaved Energi Koncern AB har två dotterbolag: 

Gislaved Energi AB och Gislaved Energi Elnät AB. 

Vid delårsbokslutet 2018-08-31 gör Gislaveds kommun inte någon sammanställd redovisning utan 

redovisar bolagen var för sig. Kommunalförbundet SÅM har delårsrapport per 30 juni och den finns 

som bilaga. 

 



 

5.1 Gislaveds Kommunhus AB 

Ordförande: Marie Johansson 

Antal ledamöter: 5 

Verkställande direktör: Malin Aronsson 

Ägare: Gislaveds Kommun 100 % 

Grunduppdrag 

Koncernen har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som 

kommunstyrelsen använder för sin verksamhet. 

Det kommunala syftet med bolagets verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen för de helägda 

bolagen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och medverka till att uppfylla 

Gislaved kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens verksamheter i 

bolagsform mot målen. 

Koncernen har till uppgift att företräda Gislaveds kommuns strategiska intressen och utöva 

ägarstyrning i kommunens helägda bolag. 

I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar 

om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Gislaveds Kommunhus AB har delat ut till sin ägare Gislaveds kommun 1,4 mkr efter beslut som tagit 

vid bolagets årsstämma i juni 2018. 

Under året har moderbolaget (GKHAB) fått utdelning från dotterbolagen med 2,3 mkr. 

  

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 622 700  

Rörelsens kostnader -52 -820 -50 

Rörelseresultat 570 -120 -50 

Finansiella intäkter 2 297 2 320 1 624 

Finansiella kostnader 0 0  

Resultat före skatt 2 867 2 200 1 574 

Bokslutsdispositioner 0   

Skatt 0   

Årets resultat 2 867 2 200 1 574 



 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 10 248 10 248 

Omsättningstillgångar 4 639 1 730 

Summa tillgångar 14 887 11 978 

   

Eget kapital 13 365 11 922 

Obeskattade reserver 0 0 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 1 522 56 

Summa eget kapital och skulder 14 887 11 978 

Framtida utmaningar och utveckling 

Gislaveds Kommunhus AB har tillsammans med övriga koncernen den stora utmaningen med att 

planera, följa upp och tänka som en kommunkoncern. Då koncernen är ny så är utmaningen med 

koncerntänk fortfarande stor. Flera strukturella delar har aretats fram och kommer att fortsätta att 

arbetas fram. 

5.1.1 AB Gislavedshus 

Ordförande: Inga-Lill Svanberg (S) 

Antal ledamöter: 5 

Verkställande direktör: Malin Larsson 

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 % 

Grunduppdrag 

Bolaget ska bl.a. förvalta och bygga bostäder inom Gislaveds kommun. 

Under perioden har en byggnation med 16 lägenheter färdigställts i Anderstorp. En tidigare lokal har 

byggts om till två lägenheter i Gislaved. Alla dessa är uthyrda. 

Bolaget har även påbörjat en byggnation av 16 lägenheter i Hestra med beräknad inflyttning i början 

av 2019. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Omsättningen har öka med ca 3 Mkr jämfört med samma period 2017. Ökningen beror på 

hyreshöjning som genomfördes den 1 januari 2018 med 0,8 % och de nybyggda lägenheterna. 

Under perioden har det varit fullt uthyrt när det gäller bostäder. Hyresbortfallet har varit 230 tkr 

lägre än motsvarande period 2017. 

Hyresförhandlingar för 2019 har genomförts och innebär att från och med den 1 januari 2019 höjs 

hyrorna med i genomsnitt 1,4 %. 

Räntekostnaderna är 1,1 Mkr lägre än samma period 2017. Resultatet 12,1 Mkr är något högre än 

31/8 2017. Lån har amorterats med 2,4 Mkr under perioden. 
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RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 109 576 163 500 163 706 

Rörelsens kostnader -94 614 -147 800 -138 512 

Rörelseresultat 14 962 15 700 25 194 

Finansiella intäkter 97 250 2 

Finansiella kostnader -2 898 -4 300 -15 282 

Resultat före skatt 12 161 11 650 9 914 

Bokslutsdispositioner 0 -2 360 2 805 

Skatt 0 -2 000 -669 

Årets resultat 12 161 7 290 12 050 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 586 707 572 436 

Omsättningstillgångar 55 525 72 893 

Summa tillgångar 642 232 645 329 

   

Eget kapital 293 928 281 892 

Obeskattade reserver 12 750 12 750 

Avsättningar 8 590 8 590 

Långfristiga skulder 295 635 298 058 

Kortfristiga skulder 31 329 44 039 

Summa eget kapital och skulder 642 232 645 329 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

Förutom den byggnation som påbörjats i Hestra så planerar bolaget att starta ytterligare två 

byggnationer inom kort. En utmaning för bolaget framåt är att det från och med 1 januari 2019 

kommer en begränsning på hur stora räntor som får kostnadsföras skattemässigt. I dagsläget är det 

inget problem för bolaget då räntenivån är väldigt låg och låneskulden på en relativt låg nivå. Vid 

fortsatt nybyggnation, och det faktum att bolaget har ett behov av att stamrenovera äldre byggnader, 

kommer det med all sannolikhet uppstå ett behov av nyupplåning. I det läget, och med stigande 

räntor, kan bolaget få problem med denna begränsning. 

 

 

5.1.2 Gislaved Energi Koncern AB 

5.1.2.1 Gislaved Energi AB 

Ordförande: Bengt-Anders Johansson 

Antal ledamöter: 5 

Verkställande direktör: Hans Brunström 

Ägare: Gislaved Energi Koncern AB 100 % 
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Grunduppdrag 

Bolaget Gislaved Energi AB ingår sedan 2016-10-07 som ett av två dotterbolag till Gislaved Energi 

Koncern AB. Det andra dotterbolaget är Gislaved Energi Elnät AB. 

Ledorden ”Närmare, Enklare och Snabbare” är nyckelord i vårt ständiga gemensamma 

förbättringsarbete och i vår kundkommunikation. Ett exempel är den uppmätta kundnöjdheten som 

genomfördes under våren. Nöjdhetsindex uppgick till 81,67 (skala 0-100). Gislaved Energi hamnar 

som bolag på plats nummer sex (6) i hela landet inom denna kategori. 

Bolaget Gislaved Energi Koncern AB (GEK) har fått uppdraget att utveckla IT-infrastrukturen i 

Gislaveds kommun enligt ett beslut i KF (den 18 maj 2018). Tilldelning har beslutats om 10 mnkr till 

moderbolaget GEK. Arbete har pågått att klarlägga hur bolaget (GEK och Gislaved Energi) kan 

effektuera beslutet. Dialog med ägaren har ägt rum under perioden om uppkomna frågor och inom 

bolaget Gislaved Energi. 

Bolaget har under perioden fortsatt att slutföra investeringen med en ny pannanläggning för 

fjärrvärme i Mossarp. Invigning av den nya pannanläggningen gjordes i juni. Utbyggnaden av 

fjärrvärmenätet i Anderstorp har fortsatt under perioden. För projektet har ett stöd via Klimatklivet 

tidigare beviljats om 41 017 500 kr. I augusti erhölls besked om att bolaget erhåller den slutliga 

utbetalningen om 10,25 mnkr från Naturvårdsverket. 

Bolaget strävar efter att ha en mycket hög ambition avseende klimatarbetet. Bränslemixen för 

fjärrvärmeproduktionen år 2017 uppgick till 98% förnybar- och 2 % fossilt bränsle. 

Ett hållbart fjärrvärmesystem med närproducerade skogsbränslen är en viktig målsättning för bolagets 

fjärrvärmeinvesteringar. En betydande minskning av årliga CO2-utsläpp i Gislaveds kommun uppnås 

därigenom. Vi konstaterar fortsatt att satsningarna på förnyelsebara bränslen ger ett positivt bidrag 

till miljömålen inom Gislaveds kommuns klimatstrategi. 

Elproduktionen i Klämman Vind AB, där bolaget äger 15 %, har under perioden visat på mycket god 

produktion och hög tillgänglighet. De stigande elpriserna ger indikationer på att det positiva resultatet 

kan öka ytterligare under kommande kvartal. 

 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Rörelsens intäkter var 80 904 tkr (61 282) för jan-aug 2018, en ökning med 24 %. Rörelseresultat 

efter finansiella poster blev 4 927 tkr (1362). 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 80 904 108 668 100 273 

Rörelsens kostnader -75 949 -97 743 -94 165 

Rörelseresultat 4 955 10 925 6 108 

Finansiella intäkter 1  13 

Finansiella kostnader -29 -621 -716 

Resultat före skatt 4 927 10 304 5 405 

Bokslutsdispositioner   -4 750 

Skatt   -6 

Årets resultat 4 927 10 304 649 

 



 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 222 763 206 825 

Omsättningstillgångar 16 409 22 474 

Summa tillgångar 239 172 229 299 

   

Eget kapital 15 393 10 466 

Obeskattade reserver 87 434 87 434 

Avsättningar   

Långfristiga skulder 115 685 108 500 

Kortfristiga skulder 20 660 22 899 

Summa eget kapital och skulder 239 172 229 299 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

Bolaget har fortsatt förbättringsarbetet inom kundservice och kundkommunikation, där det uppmätt 

Nöjdhetsindex visar på nivån, 81,67 ”Mycket Hög Kundnöjdhet”. 

Montage av nya av LED-lampor fortsätter avseende gatubelysningen och där utbytet både reducerar 

elförbrukningen och ger miljöfördelar. 

Ett större underhållsarbete planeras år 2019 av Gyllenfors vattenkraftstation där renovering av en 

s.k. utskovslucka görs under år 2019. 

En fortsatt satsning på ökade aktiviteter som gäller solcellslösningar, samarbeten med 

installationsföretag och leverantörer kommer att fortsätta under det fjärde kvartalet. 

Arbetet med att vidareutveckla värmeverksamheten i Gislaved och Anderstorp till en långsiktigt 

hållbar helhetslösning för uppvärmning av fastigheter kommer att fortsätta. Samtidigt ökar 

möjligheterna att ytterligare kunna ta tillvara spillvärme från näringslivet. Under året 2018 och 

framöver fortsätter införsäljning av nya fjärrvärmeleveranser. 

Arbetet med att bygga ut laddningsinfrastrukturen för elfordon fortsätter. En ny 

snabbladdningsstation för elfordon har installerats i Smålandia och tester har pågått under augusti. 

Betallösning för fordonsladdning kommer att införas för bolagets laddstationer. 

En fortsatt satsning på energitjänster ska leda till en effektivare energianvändning för våra kunder, bl.a. 

genom ökad insikt om hur energianvändningen ser ut idag och hur den kan styras på ett bättre sätt. 

Användningen av förnybara bränslen såsom biobränsle, sol, vind och vatten är viktigt i vårt fortsatta 

arbete för en hållbar och klimatsmart kommun. 

 

5.1.2.2 Gislaved Energi Elnät AB 

Ordförande: Bengt-Anders Johansson 

Antal ledamöter: 5 

Verkställande direktör: Hans Brunström 

Ägare: Gislaved Energi Koncern AB 100 % 
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Grunduppdrag 

Vårt interna förbättringsarbete med ledorden ”Närmare – Enklare – Snabbare” har fortsatt under år 

2018 och har medfört fortsatt goda resultat och ytterligare ökad kundnöjdhet. Ett exempel är den 

uppmätta kundnöjdheten som genomfördes under perioden för bolaget Gislaved Energi. 

Nöjdhetsindex uppgick till 81,67 (skala 0-100). Här bidrar båda bolagen Gislaved Energi Elnät och 

Gislaved Energi till resultatet. 

Bolaget har under perioden fortsatt att investera för god leveranssäkerhet i elnätet, även för 

morgondagens elanvändare. 

Under året har utbytesprogrammet med elmätare fortsatt för att möta framtida behov. 

Arbetet med att införa rutiner m.m. i samband med den nya Dataskyddsförordningen GDPR, har 

också pågått under perioden. 

Koncernen är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015. Nytt certifikat erhölls i augusti. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Rörelsens intäkter var 30 775 tkr (29 588) för jan-aug 2018, en ökning med 4,0 % jämfört med 2017. 

Rörelseresultat efter finansiella poster blev 4 579 tkr (3 148). 

Motsvarande resultat i budgeten bedömds bli 6 190 tkr 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 30 775 45 519 45 464 

Rörelsens kostnader -26 226 -39 389 -39 996 

Rörelseresultat 4 549 6 130 5 468 

Finansiella intäkter 125 60 444 

Finansiella kostnader -95  -373 

Resultat före skatt 4 579 6 190 5 539 

Bokslutsdispositioner   -5 521 

Skatt   -3 

Årets resultat 4 579 6 190 15 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 55 821 57 694 

Omsättningstillgångar 25 988 20 560 

Summa tillgångar 81 809 78 254 

   

Eget kapital 27 222 22 643 

Obeskattade reserver 43 271 43 271 

Avsättningar 220 220 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 11 096 12 120 

Summa eget kapital och skulder 81 809 78 254 
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Framtida utmaningar och utveckling 

Bolaget kommer som tidigare att fortsätta förbättringsarbetet inom kundservice och bemötande. 

Arbetet med att bygga ut laddningsinfrastrukturen för elfordon fortsätter. En ny 

snabbladdningsstation för elfordon har installerats i Smålandia och tester har pågått under augusti. 

Arbetet fortsätter också med att planera för att genomföra nyinvesteringar i elnätet. 

Förläggningsarbeten av jordkabel sker framöver i syfte att öka leveranssäkerheten ytterligare. 

Digitaliseringen ökar i samhället och bolaget följer utvecklingen inom områdena elnät och 

energitjänster som två exempel. 

 

5.1.3 Gisletorp lokaler AB 

Ordförande: Björn Björkman (M) 

Antal ledamöter: 5 

Verkställande direktör: Mikael Fröler 

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 % 

Grunduppdrag 

Bolagets syfte är att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och sälja, äga och förvalta fastigheter och 

lokaler för industri, hantverk, handel och andra servicenäringar och för offentliga behov samt att äga, 

förvalta, utveckla och driva motorbana. 

Munin 19 

Gisletorp Lokaler AB äger fastigheten Munin 19 som är bebyggd med 6 637 kvm BRA (bruksarea) 

och innehåller 18 olika lokaler. Den uthyrningsbara ytan är 6 517 kvm LOA (lokalarea). Vid 

månadsskiftet augusti/september var alla lokaler uthyrda. Gisletorp Lokaler AB har under flera år haft 

i princip fullt uthyrt och svårt att snabbt tillgodose olika intressenters lokalbehov. Under 2018 har en 

hyresgäst flyttat och lokalen övertagits av intilliggande hyresgäst. Vid årsskiftet 2018/19 blir en mindre 

kontorslokal ledig. 

Lövås 8:5 

Gisletorp Lokaler AB äger också fastigheten Lövås 8:5 med Anderstorp motorbana. Anläggningen 

arrenderas av Anderstorps Racing Club (ARC) och deras bolag, SRW Anderstorp AB. På fastigheten 

finns depåbyggnaden som omfattar ca 3 160 m² där motorsportgymnasiet bedriver sin verksamhet i 

delar av byggnaden. 

Stubbakull 2:20 

Bolaget har under åtet förvärvat fastigheten Stubbakull 2:20 i Burseryd. Del av byggnaden kommer att 

byggas om till räddningsstation och den resterande delen blir en ny lokal för uthyrning. 

 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Det är positivt att verksamheten utvidgats till Burseryd och att en ny fastighet anskaffats. 

Ombyggnaden kommer dock att medföra att bolagets skuldsättning ökar. Men då det totala resultatet 

tyder på en god lönsamhet är det inget större problem. 
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Verksamheten på motorbanan drivs av Gisletorp Lokaler i samarbete med ARC och SRW 

Anderstorp AB. På grund av skärpta försiktighetsmått har inte verksamheten kunnat bedrivas i 

samma omfattning som föregående år. Bygg- och miljönämnden har också ålagt bolaget att ansöka om 

tillstånd för miljöfarlig verksamhet. För att utarbeta ansökan om tillstånd krävs omfattande och 

kostsamma konsultinsatser avseende juridik, teknik och miljö. Resultatet för 2018 kommer därför att 

minska jämfört med 2017. Det är mycket troligt att tillståndsprocessen tar lång tid. Gisletorp Lokaler 

räknar med att besluten blir överklagade upp till högsta instans. Konsultkostnader kommer därför att 

vara höga de närmaste åren. 

 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 3 572 5 410 5 371 

Rörelsens kostnader -2 813 -4 035 -3 620 

Rörelseresultat 759 1 375 1 751 

Finansiella intäkter    

Finansiella kostnader  10  

Resultat före skatt 759 1 385 1 751 

Bokslutsdispositioner 0 -40 -155 

Skatt 0 -290 -356 

Årets resultat 759 1 055 1 240 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 21 310 17 956 

Omsättningstillgångar 297 4 228 

Summa tillgångar 21 607 22 184 

   

Eget kapital 16 068 16 550 

Obeskattade reserver 2 386 2 387 

Avsättningar 6 6 

Långfristiga skulder   

Kortfristiga skulder 3 147 3 241 

Summa eget kapital och skulder 21 607 22 184 

Framtida utmaningar och utveckling 

Den största utmaningen för Gisletorp Lokaler den närmaste tiden är tillståndsprövningen för 

motorbanan. För att kunna underhålla och utveckla banan tillsammans med arrendatorerna är det 

nödvändigt att tillståndet ger möjlighet till aktivitet fler dagar under året. 

Andra utmaningar i framtiden är att gå vidare och utöka fastighetsbeståndet för att kunna erbjuda bra 

lokaler för näringslivet i hela kommunen. 
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5.1.4 Enter Gislaved AB 

Ordförande: Inger Elmståhl 

Antal ledamöter: 6 

Verkställande direktör: Leif Österlind 

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 % 

Grunduppdrag 

Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och vision och att göra kommunen till 

en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv och turism. Bolaget har i 

uppgift att verka operativt för att främja befintligt företagande, nyföretagande, handelsutveckling, 

besöksnäring, nya etableringar och investeringar och därigenom näringslivets utveckling i kommunen. 

Bolaget ska även marknadsföra kommunens näringsliv, attraktivitet och affärsmöjligheter i och utanför 

kommunen och skapa långsiktiga relationer med relevanta nätverk. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Vi följer vår verksamhetsplan och budget med gott resultat. Vi arbetar långsiktigt med våra 

fokusområden; Technology, Market och Tourism, samtidigt som vi försöker ge en god service på de 

inspel vi får från våra intressenter. Våra fokusområden har följande undergrupper där vi genomför ett 

stort antal aktiviteter. 

Attraktivitet, Näringslivsutveckling, Handelsutveckling, Besöksnäring, Kompetensförsörjning, 

Infrastruktur och tillgänglighet samt Internationalisering. 

Dialogen med våra intressenter fungerar bra och det är ett bra samarbetsklimat. 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 9 609 10 492 9 311 

Rörelsens kostnader -5 875 -9 889 -9 281 

Rörelseresultat 3 734 603 30 

Finansiella intäkter 0 0 0 

Finansiella kostnader -9 -14 0 

Resultat före skatt 3 725 589 30 

Bokslutsdispositioner 0 0 -18 

Skatt 0 -130 -3 

Årets resultat 3 725 459 9 



 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 86 104 

Omsättningstillgångar 5 409 2 684 

Summa tillgångar 5 495 2 788 

   

Eget kapital 4 214 489 

Obeskattade reserver 85 85 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 1 196 2 214 

Summa eget kapital och skulder 5 495 2 788 

Framtida utmaningar och utveckling 

Viktiga frågor är, ÖP och strategiska markfrågor för etableringar, bostäder, infrastruktur, 

kraftförsörjning, kompetensförsörjning och attraktivitetshöjande investeringar. Det skapar positivitet 

och framtidstro. Vi lägger fokus på att utveckla besöksnäring och handel. Vi kommer även 

fortsättningsvis att lägga stort fokus på att initiera och driva utvecklingen av industriell förnyelse inom 

energioptimering och fossilfria fordon och transporter som stärker kommunens och företagens 

konkurrenskraft och position. Digitalisering och nya plattformar för effektivt resursutnyttjande 

förstärks. Detta sker i samverkan med andra nätverk för bästa effektivitet och resultat. 

  

5.2 Stiftelsen Torghuset 

Ordförande: Ylva Samuelsson (S) 

Antal ledamöter: 7 

Föreståndare: Anette Josefsson 

Stiftare: Gislaveds kommun 75 %, föreningar och privatpersoner 25 % 

Grunduppdrag 

Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga arrangemang. Vi har konferenser och hyr ut till 

privata arrangemang. Biografen visar film, konsert, opera och teater. Turistbyrån har haft öppet juni-

augusti. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Vi håller vår budget väl. Ett av våra lån 4,500 tkr kommer att upphandlas i november. Tanken är att vi 

kommer att amortera på det lånet. Det andra lånet 6,000 tkr är bundet på 3 år till 2021. 

Investeringar i form av ombyggnad av kök och reception kommer att göras. Vi vet att vi har flera 

större investeringar och ombyggnader som måste ske. Bl.a. se över ventilation, byte av biostolar osv. 



 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 3 740 6 141 5 580 

Rörelsens kostnader -3 149 -5 662 -5 196 

Rörelseresultat 591 479 384 

Finansiella intäkter 6 6 2 

Finansiella kostnader -64 -87 -80 

Resultat före skatt 533 398 306 

Bokslutsdispositioner 0 0 0 

Skatt 0 0 0 

Årets resultat 533 398 306 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 4 230 4 485 

Omsättningstillgångar 4 260 3 094 

Summa tillgångar 8 490 7 579 

   

Eget kapital -3 344 -3 877 

Obeskattade reserver 0 0 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 10 500 10 500 

Kortfristiga skulder 1 334 957 

Summa eget kapital och skulder 8 490 7 580 

Framtida utmaningar och utveckling 

Vi kommer att fortsätta utveckla vår biograf och i höst kommer vi bl.a. att visa operor från 

Metropolitan i New York. 

Biblioteket och våra olika butiker och restauranger, samt föreningar och företag, är våra bästa 

samarbetspartners. Tillsammans blir vi mycket starkare. 

 

5.3 Stiftelsen Isabergstoppen 

Ordförande: Hasse Johansson (S) 

Antal ledamöter: 11 

Verkställande direktör: Louise Söderlind 

Stiftare. Gislaveds kommun 90,74 % och Gnosjö kommun 9,26 % 

Grunduppdrag 

Isaberg Mountain Resort är en sport och konferens-anläggning som erbjuder utomhusupplevelser 

året runt. Unikiteten ligger i den vackra utomhusupplevelsen i vårt naturreservat i form av roliga 

aktiviteter som tillfredsställer en bred målgrupp. Vi erbjuder bl.a. vandring, MTB-cykling, kanot och 

kajakpaddling, höghöjdsbana samt äventyrsgolf. Vi erbjuder också guidade aktiviteter, hotellboende, 

camping, restaurang och fastighetsuthyrning. Stiftelsens eventuella vinst ska återinvesteras för 
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utveckling av anläggningen. Isaberg har under de senaste tre åren utvecklats och byggt upp en 

attraktiv anläggning där sommaren är större än vintern beläggningsmässigt. Vi skall vara jordnära, 

innovativa och ge gästen berikande naturupplevelser och möten året runt. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Intäkterna och resultatet innefattar en ganska kort men god vintersäsong med öppning 20 januari. 

Skidanläggningen hade 105 500 besökare (92 000 besökare år 2016-17). En fin och lång säsong vinter 

där mars blev riktigt bra. Satsningar på barnområde och Funline slog väl ut. 

Årets satsningar med pumptrack, en ny MTB-led och en äventyrsgolfbana har slagit väl ut och vi håller 

fortsatt en hög beläggning. Sommarens varma väder påverkade såklart aktivitetsintäkterna men totalt 

sätt har sommaren åter blivit en rekordsommar för Isaberg. Vi ser en ökning i skolresor och 

träningsläger av olika slag. Våra nyrenoverade stugor och vår 4-stjärniga camping med nytt servicehus 

har attraherat ännu fler gäster 

 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 55 430 63 850 54 726 

Rörelsens kostnader -36 491 -52 283 -49 643 

Rörelseresultat 18 939 11 567 5 083 

Finansiella intäkter 0 35 69 

Finansiella kostnader -86 -228 -602 

Resultat före skatt 18 853 11 374 4 550 

Bokslutsdispositioner 0 0 -2 900 

Skatt 0 0 0 

Årets resultat 18 853 11 374 1 650 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 67 228 68 289 

Omsättningstillgångar 29 789 14 838 

Summa tillgångar 97 017 83 127 

   

Eget kapital 59 683 40 829 

Obeskattade reserver 2 900 2 900 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 24 693 25 762 

Kortfristiga skulder 9 741 13 636 

Summa eget kapital och skulder 97 017 83 127 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

Framtiden ser ljus ut och vi fortsätter att förfina vår skid- och sommarprodukt. Möjligheterna är 

många. Vi fortsätter att satsa på utomhusupplevelsen och skall arbeta vidare för att förbli södra 

Sveriges största MTB-destination och Äventyrsberg. 
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5.4 Stiftelsen Gisleparken 

Ordförande: Staffan Sjöblom (M) 

Antal ledamöter: 7 

Stiftare: Gislaveds kommun 64 % 

Grunduppdrag 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter i verksamheten 

Stiftarna har tecknat ett avtal för styrelsen m.m. om att detta avtal gäller tillsvidare. 

  

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 0 0 236 

Rörelsens kostnader -41 -100 -336 

Rörelseresultat -41 -100 -100 

Finansiella intäkter 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 -8 

Resultat före skatt -41 -100 -108 

Bokslutsdispositioner 0 0 0 

Skatt 0 0 0 

Årets resultat -41 -100 -108 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 0 0 

Omsättningstillgångar 371 389 

Summa tillgångar 371 389 

   

Eget kapital 297 339 

Obeskattade reserver 0 0 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 74 50 

Summa eget kapital och skulder 371 389 

Framtida utmaningar och utveckling 

Stiftelsen kommer genom beslutet att avveckla verksamheten inte uppfylla stadgandets ändamål. På 

grund av konkurrenslagstiftningen och bedömningen av dess tillämpning på verksamheten, är 

stadgarna i betydande omfattning inte möjliga att uppfylla. Konkurrensverket har dock beslutat att 

avsluta ärendet om Gisleparken med hänvisning till att verksamheten upphört. Av beslutet framgår 

att Konkurrensverket påpekar att myndighetens beslut att inte utreda ärendet vidare, inte är ett 

ställningstagande om förfarandet strider mot konkurrensreglerna. Verket valde att till kommunen 

inkomma med en ny begäran om uppgifter i december 2017 för att undersöka om Gisleparkens 

verksamhet har avvecklats och fortsatt enligt beslut. Gislaveds kommun har inte haft någon mer 

korrespondens med konkurrensverket efter sin redogörelse. 



Gislaveds kommun, Delårsrapport 2018 - Kommunfullmäktige 84(89) 

Om styrelsen ska begära stiftelsen upplöst, eller om stiftelsen kan återuppstå med annan inriktning 

och därmed följande revidering av stadgarna, är en fråga för styrelsen att i samråd med sina stiftare 

besluta om. En stiftelse kan avvecklas om stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, om stiftelsen inte 

har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren, om värdet av tillgångarna, värderade med 

tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett 

gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om 

allmän försäkring, samt om stiftelsen saknar skulder. 

Stiftelsen har under 2017 betalat av sina skulder till kommunen och har därmed ett gränsbelopp som 

motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

Det innebär att stiftelsen uppfyller ovanstående kriterier efter 2019. 

  

6 Sammantagen bedömning av kommunens resultat och 

effekter av verksamheten 

Den sammantagna bedömningen för Gislaveds kommun är att kommunen bedriver verksamhet med 

god kvalitet och en god måluppfyllelse. Det är ett arbete med förändrat arbetssätt och nytt styrnings- 

och ledningssätt som börjar få effekter. Det är en förflyttning som har börjat visa på resultat. Nu 

gäller det att hålla i och fortsätta för att det dels ska förflytta sig på en övergripande nivå, men också 

att spridningen ska nå hela vägen ut till medarbetarna. Kommunens skatteintäkter ökar på grund av 

att budgeten utgår från ett mindre invånarantal än vad som faktiskt bor i Gislaveds kommun just nu. 

Samtidigt ökar årets utgifter för integrations- och eller folkhälsobidrag där bidraget drar nytta av 

2016 års resultat men kostnaderna belastade dels 2017 års resultat och 2018 års resultat. 

Nämnderna visar på ett underskott som måste åtgärdas, det är inte hållbart och kommer inte att 

finnas utrymme till att nämnderna inte håller sin tilldelade ram. Kommunens ekonomiska resultat är 

såpass lågt att kommunen är mycket sårbar för eventuella negativa förändringar av skatteunderlag, 

förändring i pensionsunderlag och verksamhet. I en planering framåt kommer årets låga resultat 

hämtas hem de kommande åren då kommunen släpper de höga resultaten från åren 2016 och 2017. 

Gislaveds kommun uppnår ej God ekonomisk hushållning. 

Framtida utmaningar och utveckling 

Hela Gislaveds kommun behöver arbeta för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Det kommer att behövas ett aktivt arbete med att påverka miljön i positiv riktning och göra hållbara 

val. Förändringar i närvärld och omvärld kräver alltmer fokus på långsiktigt hållbart arbete i 

kommunen. Klimatanpassning, infrastruktur och integration är viktiga områden att arbeta vidare med. 

Gislaveds kommun behöver arbeta för att upplevas som en mer attraktiv plats att bo och arbeta på 

samt att besöka. Platsens attraktivitet kan då bli en motor för ett välmående och brett näringsliv. 

För att klara välfärden och leverera service och tjänster med rätt kvalitet kommer det bli än mer 

viktigt att ständigt utveckla verksamheten och utveckla nya arbetsmetoder. Den nya demokratiska 

spelplanen och digitaliseringen ställer nya krav på organisationen. Det kommer att behövas en 

fortsatt utveckling av medborgardialoger för att nå alla intressegrupper. Det driver också på krav att 

arbeta med säkerhetsfrågor ur flera perspektiv 

Tillsammans behöver Gislaveds kommun prioritera förebyggande och främjande arbete för barn och 

unga. Att hela kommunen tar ett gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras 

åsikter, ser till att de är delaktiga och att barnperspektivet står i fokus är viktigt utifrån ett 

samhällsperspektiv. . 

Kommunen behöver främja nybyggnation av bostäder och variationer av boendeformer för personer 



Gislaveds kommun, Delårsrapport 2018 - Kommunfullmäktige 85(89) 

med olika behov. 

. 

7 Nyckeltal 

Nyckeltal Utfall Kommentar 

Andelen HME-index  

76 

Totalt sett hamnar det 

kommunövergripande HME-indexet 

på 76. Tre förvaltningar har förbättrat 

sitt resultat sedan 2017; bygg- och 

miljöförvaltningen, fastighet- och 

serviceförvaltningen och 

fritidsförvaltningen. 

Andelen av personalomsättning  

4,3 

För januari till juni är andelen 

avgångna tillsvidareanställda 4,3% 

vilket är lägre i jämförelse med de två 

tidigare åren. Detta ses som positivt 

utifrån ett 

kompetensförsörjningsperspektiv och 

med tanke på de prognoser som visar 

att kommande pensionsavgångar 

kommer bli en utmaning att täcka upp 

för. 

Andelen av total NMI  

3,98 

NMI-värdena för kommunen visar på 

resultat där de flesta av medarbetarna 

är nöjda med sin arbetssituation men 

att det finns förbättringspotential 

inom frågeområdena. Resultaten på 

förvaltningsnivå är ganska lika, det är 

först på arbetsplatsnivå som skillnader 

i resultat, både positiva och negativa, 

märks tydligare. Högst NMI fick 

områdena Arbetsgivare och Ansvar och 

delaktighet vilka kan ses som 

kommunens framgångsfaktorer. Lägst 

fick områdena Arbetsbelastning och 

Ledarskap. 

Andelen av NMI för ledarskapet  

3,7 

Området ledarskap var bland de lägsta 

områden, men 3,7 är inte för lågt. 

Störst missnöje visas vad gäller 

huruvida den anställde upplever att 

chefen klarar av att skapa engagemang 

på arbetsplatsen, ge återkoppling på 

arbetsinsatser och föra dialog kring 

saker som påverkar verksamheten. 

Majoriteten av de anställda tycker sig 

få uppskattning för sina arbetsinsatser 

men det finns också många som 

önskar att chefen skulle göra detta i 

större omfattning. Bäst resultat i 

kategorin får frågan Jag upplever att 

min chef visar förtroende för mig som 

medarbetare, där är resultatet också 

något förbättrat sedan senaste 

enkäten 2017. 

Andelen sjukfrånvaro  

7,3 

Den totala sjukfrånvaron för första 

halvåret 2018 är 7.3 %. Det innebär 

en ökning med 0.4 %-enheter jämfört 

med första halvåret 2017 och 1 %-

enhet jämfört med 2016. 

Sjukfrånvaron har fortsatt öka även 

om den stagnerat något under 2018. 
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8 Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att: 

 Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 

att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

 Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

 Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

 Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde 

och anskaffningsvärde. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och 

överstiger 5 mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster/förluster. 

  

INTÄKTER 

Skatteintäkter  

Prognosen för skatteintäkter bygger på SKL:s cirkulär 18:27 

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag/anslutningsavgift 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas upp som förutbetalda intäkter och 

redovisas bland långfristiga skulder. I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs dessa inkomsten 

successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder, vilket 

följer rekommendation RKR 18. 

Specialdestinerade/riktade statsbidrag  

De specialdestinerade/riktade statsbidragen som kräver i regel någon form av motprestation och 

återrapportering ska i normalfallet periodiseras till den period där prestationerna har utförts. 

1. Prestationsbaserade ersättningar utbetalas om vissa handlingar genomförts eller vissa mål, 

nyckeltal eller nivåer uppnåtts. Bidraget ska bokföras i samma perioder som prestationerna 

utförts. Utbetalning i efterskott tas upp som fordran (upplupen intäkt) i den period som 

prestationen utförts och som skuld (förutbetald intäkt) om de utbetalas i förskott. 

2. Om prestationsbaserade bidrag utbetalas för ett framtida tidsbestämt projekt och de utförda 

prestationerna utgör beräkningsunderlag för fördelning av bidraget ska det bokföras och 

matchas mot kostnader över den fastslagna tidsperioden. Beakta skyldigheten att återbetala 

kvarvarande medel vid projekttidens slut. 

3. Icke prestationsbaserade bidrag betalas ut utan krav på motprestation och intäktförs den 

period som bidraget avser. Bidraget ska intäktföras i sin helhet även om nedlagda kostnader 

inte motsvarar bidragets storlek för den period som bidraget avser. 

  

KOSTNADER 

Löner m.m. 

Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende augusti men som utbetalas i september 
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har inte periodiserats. 

Förändrade redovisningsprinciper 

Semesterskuld och övertid 

Från och med 2018 ska ej uttagen semester tillsammans med övertid periodiseras vid delårsbokslut 

och årsbokslut. For delårsbokslut 2018-08-31 har ej uttagen semester tillsammans med övertid t.o.m. 

30 juli 2018 periodiserats. 

  

TILLGÅNGAR OCH SKULDER 

Investeringar  

Exploateringstillgångar är bokförd som materiella anläggningstillgångar. Detta beroende på 

svårigheten at bedöma tidpunkten för avyttring, enligt rekommendation ska exploatering hanteras 

som omsättningstillgång. 

Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde. 

Avskrivningstider  

Kommunen har infört komponentavskrivning. Bedömning av avskrivningstider är baserad på 

komponentens nyttjandeperiod. 

 Mark, fjärrvärmeanslutning, gatukropp, konst 0 år 

 Markanläggningar (yttre miljö) 25 år 

 Topp beläggningar – gata 10, 20, 40 år 

 Vattenledningar 60 år 

 Stomme 60 år 

 Yttertak, fasad och stomkomplettering 40 år 

 Sprinkler, reservkraft, hiss, komplementbyggnader 30 år 

 Värme, Ventilation, VA 25 år 

 Fönster och ytterdörrar 25 år 

 El, snickerier, yttertak (papp) 20 år 

 Ytskikt, passagesystem, styr/övervakning, larm/tele 15 år 

 Tvätt/storköksutrustning, lekredskap 10 år 

 Bilar, inventarier, maskiner 5 -20 år 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivningsmetod tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivningen påbörjas 

när tillgången tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till ett halvt basbelopp, 22 750 kr 2018. 

Förråd 

Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde. 

Kortfristig fordran 

Underskott för Va-verksamheten redovisas som kortfristig fordran. Under 2016 har överskottet för 

VA-verksamheten reglerats mot kortfristiga fordran. Ingen förändring har bokförts vid 

delårsbokslutet 2018. 
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Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. 

Avsättningar 

Avsättningen för deponi, Mossarpstippen, följer inte rekommendationen om att nuvärdesberäknas. 

Kostnaden för att återställa deponi är så osäker i sig att därtill att nuvärdesberäkna den med en 

osäker ränta. 

Leasingavtal  

Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell leasing t.o.m. 2016-12-31. Avtalen avser främst 

fastighets hyresavtal, leasing av bilar och maskiner. Avtalstiderna är mellan 3-5 år, hyresavtal har 

längre avtalsperioden. 

Från och med bokslut 2017 redovisar Gislaveds kommun leasing och hyra av lös egendom i enlighet 

med RKR 13:2. Finansiella avtal med en avtalstid överstigande tre år redovisas som anläggningstillgång 

och förpliktelsen att betala leasingavgiften redovisas som skuld i balansräkningen. Detta gäller avtal 

med startdatum 2017 och framåt då klassificeringen görs vid avtalens början. 

Äldre avtal inklusive alla fastighets hyresavtal kommer att redovisas som operationell leasing även om 

det i övrigt uppfyller kriterierna för finansiellt avtal. 

Sammanställd redovisning 

Vid delårsbokslutet upprättas ingen sammanställd redovisning som skulle omfattat kommunen, 

Gislaveds Kommunhus AB, Stiftelsen Isabergstoppen och Kommunalförbundet Samverkan 

Återvinning Miljö (SÅM). Istället har samtliga kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund som 

ingår i Kommunkoncern redovisar resultaträkning, balansräkning och prognos för helåret var för sig. 

  

INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER KOMMUNEN 

Personalkostnader 

Arbetsgivaravgifter mm har interndebiterats förvaltningarna i samband löneredovisningen. Den följer 

Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation. Det tas även ut ett påslag på lönesumman från 

förvaltningarna för att täcka gemensamma kostnader som tex Kommunhälsan, Facklig verksamhet. 

Kapitalkostnader 

Räntan beräknas med nominell metod 1,75 % på bokfört värde. På årets investeringar har ränta 

tillgodoräknats fr om anskaffningsmånaden. 

  

8.1 Ord och begrepp 

Anläggningskapital Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar 

Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella (t.ex. 

byggnader, mark, inventarier mm) eller finansiella (aktier, andelar m.m.) 

Avskrivningar  Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad 

ekonomisk livslängd 

Avsättningar Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik till sin 

förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt den skall infrias 

Eget kapital Visar hur stor del av tillgångarna som ej finansierats med skulder 

Finansiella intäkter Intäkter som kommer från placerade medel, tex. ränta på bankkonto 
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Finansiella kostnader Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader för 

pensionsförvaltningen 

Kapitalkostnader Avskrivningar och intern ränta 

Kortfristiga fordringar Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen 

Kortfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen 

Likviditet  Betalningsförmågan på kort sikt, omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder 

Nettoinvesteringar  Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag 

Omsättningstillgångar  Tillgångar avsedda att inneha en kortare tid tex likvida medel, kortfristiga 

fordringar, förråd 

Rörelsekapital  Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 

Soliditet  Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor del av kommunens tillgångar 

som finansierats med eget kapital. Eget kapital dividerat med totala tillgångar. 


