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ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala företagens ekonomiska 
ställningar och verksamhet för år 2014.

Den är en väsentlig del av ekonomistyrningen. Den ger upplysningar om kommunens verksamhet och 
finansiella situation utifrån god ekonomisk hushållning.

Målgrupper för årsredovisning är i första hand kommunfullmäktige och samtliga förtroendemän.

Fördjupad information om 2014 års verksamhet presenteras i 2014 års nämndsvisa bokslutsrapporter 
vilka finns tillgängliga på kommunstyrelsekontoret.

För mer information om kommunen är du välkommen att besöka vår webbplats: gislaved.se

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved
Telefon: 0371-810 00
E-post: kommunen@gislaved.se
Webb: gislaved.se

 
 
 
© 2015 Gislaveds kommun
Foto: Gislaveds kommun, Smålandsbilder.se
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En ljusnande framtida vår …

Gislaved är platsen man gärna identifierar sig med och har en 
god relation till. Visst känns det gott att säga. För mig låter det 
som början på en framgångsrik framtid. Vi måste tala om vilken 
fantastisk kommun vi lever i och vilka möjligheter den ger sina 
invånare. Vi tillsammans kan leverera en fungerande vardag, 
fungera som nätverk, samverka för regionsutveckling och upp-
märksamma bärarna av den kulturella industrikommunen.

Samverkan är en viktig fråga för oss. Vi är bra på att arbeta i nät-
verk, det gjorde vi långt innan det blev ett begrepp på andra 
håll. Och nätverken finns överallt. Vi ska utnyttja vår förmåga 
till ett framgångsrecept och ge människor möjlighet att vara 
delaktiga i sitt vardagsliv. Under året genomfördes medborgar-
dialoger på några olika områden, t.ex. lekplatser och förskola. 
Vi befinner oss som så många gånger förr i en förändrings-
process och tar det lite tid innan man landat ett nytt arbets-
sätt. Det gäller då att vara uthållig och tålmodig så kommer 
medborgardialogen förstärka vår kommunala demokrati. 

Vår befolkning har glädjande nog ökat något under sista året. 
Detta behöver bli en ny trend. Vi måste få in tillräckligt med 
skatteunderlag för verksamheter vi vill genomföra för kommun-
invånarna. Attraktivitet får bli en ledstjärna i ordets alla bemär-

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

kelser. Men även när vi ökar befolkningen krävs att vi ständigt 
funderar över och utvärderar det vi gör, för att få en anpassning 
till den verklighet vi känner idag och en tid framåt. Möjligheten 
att utveckla nya eller förändra befintliga verksamheter måste 
alltid sättas i relation till det vi gjort tidigare och på vilket sätt 
vi ska prioritera, för att nå målen i framtiden. 

Vi, alla tillsammans, har ett stort ansvar för att föra vår kommun 
in i framtiden. Vi ska bli det som jag inledde denna text med 
”platsen man gärna identifierar sig med och har en god rela-
tion till”.

Jag vill ge ett stort tack till all personal för det arbete ni leve-
rerat till kommuninvånarnas men också för att ni alltid är ett 
stöd för oss förtroendevalda. Ett tack till de förtroendevalda i 
kommunen är också på sin plats. Utan ert fritidspolitiska enga-
gemang skulle demokratin falla ihop.

Nu tar vi nya tag och arbetar tillsammans framåt för Gislaveds 
kommun.

Marie Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Marie Johansson provsitter världens snabbaste elbil under Affärsgalan som hölls i mars 2014.
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Mandatfördelning
2010 – 2014

M 13
C 6
FP 2
KD 3
S 17
V 1
MP 2
SD 3
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Ulf Jiretorn (M)
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Ordförande
Niclas Palmgren (M)
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Marie Johansson (S)
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Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljöförvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning

Fritidsnämnd Fritidsförvaltning

Kulturnämnd Kulturförvaltning

Socialnämnd Socialförvaltning

Teknisk nämnd Teknisk förvaltning

Fastighetsnämnd Fastighetsförvaltning

Räddningstjänsten

Bolag
Gislavedshus AB 
Gislaved Näringsliv AB 
Gislaveds Industrilokaler AB
A-Ringen AB 
Gislaved Energi AB
– Gislaved Energiring AB
 – Gislaved Energi Vindkraft AB

Stiftelser
Stiftelsen Torghuset 
Stiftelsen Gisleparken
Stiftelsen Isabergstoppen 

Räddningsnämnd  
Gislaved – Gnosjö

Valberedning 

Revisorer

POLITISK ORGANISATION FÖRVALTNINGAR
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KOMMUNENS SAMLADE BOLAG OCH STIFTELSER

Gislaveds kommunkoncern består förutom av kommunen av fem 
aktie bolag och tre stiftelser. 
 För att ingå i den sammanställda redovisningen (se resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesanalys) krävs det att kommunen be-
stämmer över, eller har ett väsentlig inflytande över bolaget/stiftelsen.
För bolagen definieras detta som lägst 20 procent av aktiernas röst
värde.
 De bolag som utifrån dessa kriterier ingår i den sammanställda 
redovisningen är AB Gislavedshus, Gislaved Energi AB samt Stiftelsen 
Isabergstoppen.
 Gislaved Energi AB har två dotterbolag, Gislaved Energiring AB för 
elhandel och bildar därmed en underkoncern. Till Gislaved Energiring 
AB finns knutet dotterbolaget Gislaved Energi Vindkraft AB.

”Koncernen” Gislaveds kommun
Med ”koncernen” avses kommunen samt samtliga fem bolag och tre 
stiftelser. I förvaltningsberättelsen förklaras ekonomin utifrån fyra 
aspekter och kommentarerna till dessa inleds med ”Koncernen” och 
då avses kommunen samt dessa fem bolag och tre stiftelser.

Utöver kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens 
verksamheter genom:
• Bolagsordningen
• Ägardirektiven
• Eventuella avtal mellan kommun och bolag

Uppsiktsplikt
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det årligen, men senast 10 
mars, prövas om den verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i har 
varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsikten genomförs på följande sätt:
• Kommunalrådens överläggningar med bolagen
•  Överläggningar i specifika frågor mellan kommunledning och  

bolagsledningar
•  Bolag och stiftelser redovisar årsredovisning och bokslut för 

kommunstyrelsen
•  Kommunstyrelsens möjlighet till inspektionsrätt av bolagen enligt 

bolagsordningar
•  Styrelsens egna bedömningar om verksamhetens förenlighet 

med bolagsordning och de kommunala befogenheterna

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2014
Respektive bolag/stiftelse i koncernen har under året bedrivit den 
verksamhet som har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Bolag

AB Gislavedshus
100%

Gislaved Energi AB
100%

Gislaved Energiring AB

Gislaved Energi Vindkraft AB

Stiftelsen Isabergstoppen
90,74%

Stiftelsen Gisleparken
64%

Stiftelsen Torghuset
75%

Gislaved Näringsliv AB
50%

Gislaveds Industrilokaler AB
100%

A-Ringen AB
100%

Stiftelser



7

ÅR 2014 I KORTHET
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Pendlingen 
Under 2013 pendlade 3 206 personer in till Gislaveds kommun och 
2 875 pendlade ut. Nettoinpendlingen är alltså plus 331 personer.  
Inpendlingen har öka mellan 2012 till 2013 med 116 personer och 
utpendling har minskat med 14 personer. 
 Gislaveds kommun har ett negativt inpendlingsnetto inom länet 
medan ett positivt inpendlingsnetto med övriga län i Sverige. Under 
2013 pendlade flest till och från Värnamo kommun, och över de  
senaste åren har både in och utpendlingen ökat till Värnamo. 

Befolkningsutveckling och arbetsmarknad

Befolkningen ökar men inte så mycket 
Under 2014 har befolkningen i Gislaveds kommun ökat med 24 per-
soner och uppgick vid årets slut till 28 737 invånare. Ökningen beror 
dels på att det fortsatt är ett stort invandringsöverskott och dels på 
att inrikes flyttnetto förbättrats något under 2014, men var ändå nega
tivt med minus 245 personer. Totalt var flyttnettot (både inrikes och 
utrikes) minus 28. Födelseöverskottet var positivt med 52 personer. 
Gislaveds kommun har för första gången sedan 2008 haft en positiv 
befolkningsförändring. Sedan 2011 då befolkningsförändringen var 
minus 243 personer, har Gislaveds kommun haft en positiv trend i 
befolkningsutvecklingen.
 Alla kommuner i länet ökar sin befolkning. Gislaveds kommun ökar 
procentuellt minst av alla länets kommuner. Folkmängden i länet 
ökar med 3 027 personer vilket är 0,89 procent och totalt finns det 
344 262 invånare. Störst procentuella ökning har Nässjö, följt av 
Habo, Eksjö och Sävsjö. I GGVV ökar Gnosjö med 103 invånare 
(1,1%), Vaggeryd med 20 personer (0,15%) och Värnamo med 179 
personer (0,54%). 

Flyttmönster
Att det är många som flyttar in och ut i åldrarna 15 – 35 år är inte unikt 
för Gislaveds kommun, utan är ett normalt mönster. Glappet mellan 
in och utflyttande i Gislaveds kommun har under 2014 minskat jäm-
fört med 2013 för åldersguppen 15 – 35 år. Det var till och med fler 
som flyttade in än ut 2014 i åldersgruppen 25 – 29 år, och det negativa 
flyttnettot minskade för åldersgruppen 20 – 24 år. 

Arbetslösheten minskar både totalt och bland ungdomar
Andelen öppet arbetslösa och sökande i program av den registerbase-
rade arbetskraften har, i december 2014 jämfört med samma tid 
2013, minskat från 8,9 till 8,2 procent i Gislaveds kommun. Andelen 
öppet arbetslösa var 3,5 procent och andelen i program 4,7 procent. 
Andelen öppet arbetslösa december 2014 var 4,0 procent. För riket har 
det skett en minskning i den totala arbetslösheten (andel av register-
baserade arbetskraften) från 8,6 till 8,1 procent och även Jönköpings 
län har minskat arbetslösheten från 7,5 till 7,0 procent.
 När det gäller ungdomar mellan 18 och 24 år har andelen öppet 
arbetslösa och sökande i program minskat i Gislaveds kommun, från 
17,3 procent december 2013 till 16,6 procent december 2014. I länet 
har ungdomsarbetslösheten minskat från 14,7 till 12,7 procent. I riket 
har det också skett en minskning från 17,2 till 14,8 procent. Gislaved 
har således inte minskat lika mycket jämfört med länet och riket. 

Sysselsättningen minskar igen 
Det totala antalet förvärvsarbetande (dagbefolkning) i Gislaveds kom-
mun har mellan 2012 och 2013 ökat med 50 personer. Tillverknings-
industrin har tappat många arbetstillfällen över tid, efter en återhämt-
ning 2009 till 2011 (se figur), så minskar dagbefolkningen under 2013 
med 167 färre sysselsatta. Byggverksamheten har ökat med 16 för-
värvsarbetande, handel ökat med 25, kreditinstitut och försäkrings-
bolag minskat med 24. Företagstjänster har ökat med 102 förvärvs-
arbetande, utbildning ökat med 96 men vård och omsorg har minskat 
med 65 personer. 
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ÅR 2014 I KORTHET
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Ekonomi 
Årets ekonomiska resultat för Gislaveds kommun uppgår till +10,6 
mnkr vilket motsvarar 0,6 procent av skatteintäkterna. Förklaringen till 
resultatet är framförallt att nämndernas nettokostnader har blivit 31,6 
mnkr lägre än budget. På den negativa sidan finns ökade pensions-
kostnader vilket innebär att budgeten överskrids med 4,5 mnkr. Ytter-
ligare en negativ faktor är att skatteintäkterna blivit 7,9 mnkr lägre än 
budgeterad nivå.
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2014 års investeringsnivå uppgår till 177,8 mnkr. De största investe-
ringarna under 2014 har varit Nordinskolan (36 mnkr), Kommunhuset 
(37 mnkr), Glashuset (13 mnkr), ombyggnad kök Mariagården (10 
mnkr), Markköp (6 mnkr), Vatten och avlopp (11 mnkr) m.m.
 Gislaveds kommun har en låneskuld på 80 mnkr.
 Kommunalskatten för 2014 var 22,13 procent. Genomsnittet i länet 
var 21,80 procent och för riket (vägt medeltal) 20,65 procent.

Tågbanan mellan Halmstad och Nässjö förbi Reftele och Smålandsstenar har åter lyfts fram då sträckan kräver vidare satsningar för att 
persontrafiken ska finnas kvar.
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FEM ÅR I SAMMADRAG

FEM ÅR I SAMMANDRAG

Sammanställd
2010 2011 2012 2013 2014 redovisning -14

– Antal invånare 31/12 29 111 28 868 28 732 28 713 28 737 28 737

Skattesatser %

– Gislaveds kommun 21,58 22,08 21,65 21,99 22,13 22,13

– Jönköpings läns landsting 10,67 10,67 11,00 10,65 11,21 11,21

Skatteintäkt: kronor per invånare 45 929 48 101 48 269 49 999 49 448

Resultaträkning (mnkr)

– Resultat 25 185 31 937 11 844 32 149 10 642 38 017

– Resultat enligt balanskrav 24 042 30 143 9 346 31 464 5 312

Investeringsvolym (mnkr) 92 998 78 444 99 344 146 281 177 756 209 873

Balansräkning

– Anläggningstillgångar mnkr 1 060,9 1 055,0 1 086,0 1 154 1 266 2 009

– Anläggningstillg. kr/inv 36 443 36 241 37 620 40 164 44 092 69 910

– Omsättningstillgångar mnkr 135,5 148,6 157,0 130 143 210

– Omsättningstillgångar kr/inv 4 655 5 043 5 439 4 527 4 977 7 314

– Eget kapital mnkr 902,2 934,1 945,9 978 989 1 286

– Eget kapital kr/inv 30 992 32 088 32 766 34 042 34 434 44 742

– Avsättningar mnkr 33,4 34,3 35,9 40,2 42 75,2

– Avsättningar kr/inv 1 147 1 178 1 244 1 399 1 470 2 619

– Skulder mnkr 260,9 233,4 260,5 265,7 378 858

– Skulder kr/inv 8 959 8 018 9 024 9 248 13 168 29 882

FINANSIELLA NYCKELTAL

– Nettokostnad i % av skatteintäkter 98,2% 97,9% 99,4% 98,0% 99,4% 96,1%

– Lånefinansieringsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 23,3%

– Soliditet i% (inkl. pensionsskuld) 26,8% 24,7% 27,2% 25,6% 25,5% 29,2%

– Soliditet i% (exkl. pensions skuld) 75,4% 77,7% 76,1% 76,2% 70,2% 57,5%
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VART GICK SKATTEPENGARNA?
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Fördelning av skatten 22,13 kronor

kr

Så här fick kommunen sina pengar:

År 2013 2014

Kommunalskatt 81,8% 81,9%

Avgifter, hyror, försäljning 12,2% 12,8%

Statsbidrag 5,7% 5,1%

Räntor/avkastning 0,3% 0,2%

Så här användes pengarna:

År 2013 2014

Personal 64,5% 65,3%

Köp av varor och tjänster 14,1% 15,0%

Fastighetskostnader 7,4% 6,6%

Olika bidrag/avgifter 3,9% 3,5%

Avskrivning av anläggningar 4,6% 4,3%

Övriga kostnader 5,5% 5,3%

Några exempel till vad en 100-lapp i skatt användes  
under 2014:

kr

Vård och omsorg 21,58

Grundskola 19,89

Gymnasieskola 9,11

Förskola/skolbarnomsorg 13,63

Musikskola 0,95

Individ- och familjeomsorg 7,72

Bostadsanpassning 0,22

Kultur- och fritidsverksamhet 4,17

Väghållning 1,99

Räddningstjänst 2,10

Nordinskolan i Smålandsstenar har renoverats under 2014. Nu har 
elever och lärare fått en mycket bättre arbetsmiljö.

Med hjälp av medborgardialog och omröstning placerades Anders-
torps nya lekplats i Jonsbo.

Restaurang Matkulturen, restaurang- och livsmedelsprogrammets 
nya kök och servering, invigdes i januari 2014.
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VAD TYCKER INVÅNARNA OM KOMMUNEN?
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Antal inkomna ärenden

Gislaveds kommun genomför varje år olika typer av brukar- och 
medborgarundersökningar för att ta reda på vad invånarna tycker 
om kommunen och dess verksamhet. Den mest övergripande under-
sökningen är Medborgarundersökningen som Statistiska centralbyrån 
genomförs varje år. Syftet med medborgarundersökningen är att ge 
svar på frågorna: Hur ser invånarna på kommunens olika verksam-
heter? Vilken uppfattning har invånarna om kommunen eller regionen 
som en plats att bo och leva på? samt Vilket inflytande tycker invå-
narna att de har på de kommunala besluten?

Ur medborgarundersökning kan det till exempel noteras att invånarna 
tycks vara relativt nöjda med bostäder och fritidsmöjligheter i kom-
munen. Däremot är man mindre nöjda med kommunikationerna, 
tryggheten men framför allt utbildningsmöjligheterna i kommunen. 
Om man tittar ur ett könsperspektiv så är kvinnor i högre grad nöjda 
än män, förutom vad gäller arbetsmöjligheter, kommunikationer och 
trygghet. Om man i stället tittar ur ett åldersperspektiv så kan man 
säga att ju äldre du är desto nöjdare är du. Undantag här är, kommuni-
kationer och trygghet där de yngre är mer nöjda. 
 Skiljer sig då Gislaveds kommun jämfört med andra deltagande 
kommuner? Invånarna i Gislaveds kommun är mer nöjd med arbets-
möjligheterna och bostäder jämfört med övriga kommuner. Däremot är 
inte invånarna i Gislaveds kommun lika nöjda vad gäller utbildnings-
möjligheter, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet. Om 
man tittar hur nöjda invånare är utifrån var i kommunen de bor ser man 
att de som bor i annan tätort än centralorten är mer nöjda än de som 
bor i centralorten eller utanför tätort. Minst nöjd är man i centralorten.
 Invånarna i Gislaveds kommun är i högre grad än snittet nöjda 
med kommunens verksamheter. Mest nöjda är de med räddnings-
tjänsten, renhållningen och vatten och avlopp. Även här kan man se 
att kvinnor är mer nöjda än män. Ur ett åldersperspektiv kan man se 
att den äldsta gruppen (75 år och äldre) är mest nöjda. Minst nöjda 
är man i åldersgrupperna 18 – 24 år
 Deltagarna i medborgarundersökningen får också ta ställning till 
inflytandet i Gislaveds kommun. Här är betygen generellt sett lägre 
än för de andra två områdena. Bäst betyg får området information 
sämst betyg får området påverkan. Även här ser man att kvinnorna 
är mer nöjda än män och kategorin 18 – 24 är de som är minst nöjda.
 Barn- och utbildningsnämnden undersöker varje år elevernas in-
ställning till grundskolan. Undersökningen visar bland annat att en 
majoritet av eleverna är nöjda med skolan, men att nöjdheten sjunker 
med åren. Flickorna är mindre nöjda än pojkarna. 
 Socialnämnden har bland annat deltagit i Socialstyrelsens natio-
nella brukarunderökning för äldreboende och hemtjänst. Frågor om 
boendet, utemiljön, maten, personalens bemötande samt hur lätt 
det är att få kontakt med personalen, sjuksköterskor och läkare har 
besvarats. Resultaten är generellt goda. SKL:s rapport ”öppna jäm-
förelser” visar att Gislaveds kommun är en av de bästa kommunerna 
i Sverige vad gäller äldreomsorg.

Medborgardialog
Gislaveds kommun har för sitt arbete med medborgardialog tagit 
fram en handbok. Alla nämnder och förvaltningar ska, med utgångs-
punkt från handboken, kontinuerligt genomföra medborgardialog-
aktiviteter och utveckla dialogen med kommuninvånarna. 

Under 2014 genomförde kommunen följande medborgardialoger: 
•  Fritidsförvaltningen har under året tagit fram förslag på hur en 

skatepark skulle kunna se ut. När förvaltningen hade två likvärdiga 
förslag tillfrågades invånarna vilket alternativ man ville ha. 

•  När ombyggnationen av kommunens nya kulturhus var genomfört 
lät man invånarna delta i att först lämna förslag på namn av bygg-
naden och sedan genomfördes en omröstning där förslaget 
Glashuset vann. 

•  I arbetet med att ta fram en kulturstrateg har tre dialogmöten ägt 
rum, ett i Hestra, i Smålandsstenar och i Gislaved. Vidare har det 
funnits så kallade ”klotterplank” vid konsthallen under Gisledagarna 
och på biblioteken under maj till oktober. 

•  Kulturförvaltningen arbetade under ”supervalåret” 2014 med ett 
tema, Konsten att påverka. Agera – Uttrycka – Gestalta vad led-

orden, kan konsten väcka samtal och engagemang för samhälls-
frågor? På temat arrangerade bland annat kulturplatån en mässa. 

•  Projektet dela trädgård genomfördes i Anderstorp. Projektet 
innebar att invånarna kunde komma och gemensamt odla, utbyta 
erfarenheter och senare även skörda grönsakerna. Projektet av-
slutades med en gemensam skördefest. 

•  Tekniska förvaltningen hade under året en dialog kring placering 
av en lekplats i Anderstorp. Man genomförde ett informationsmöte 
i Töråsskolan där man fick många intressanta tips och sedan 
skickades en enkät ut där alla boende i området fick varsin röst. 

•  Socialnämndens kontaktpolitiker har genomfört träffar med  
brukare och anhöriga under året. Vård- och omsorgschefen har 
besökt pensionärsföreningarna för att få information och genom-
föra konsultation. 

•  Barn- och utbildningsförvaltningen hade öppet hus i Anderstorps 
bibliotek i samband med att en ny förskola planerades. Invånarna 
fick tycka till om två alternativ som presenterades. 

Klagomål- och synpunktshantering
I december månad 2013 införde Gislaveds kommun ett kommunöver-
gripande system för hantering av klagomål och synpunkter. Det inne-
bär att kommuninvånarna numera kan lämna klagomål, synpunkter, 
förslag eller beröm på kommunens verksamheter och service via en 
e-tjänst.
 Inom två arbetsdagar får klagomålslämnaren besked om att kom-
munen har tagit emot klagomålet/synpunkten och även besked om 
vem som kommer att handlägga ärendet. Inom sju arbetsdagar får 
klagomålslämnaren svar från en handläggare om vad som har hänt 
med dennes klagomål/synpunkt. Ett systematiskt arbete med klago-
mål och synpunkter gör att Gislaveds kommun snabbt kan rätta till 
fel och brister och ta tillvara de förbättringsförslag som kommer från 
kommuninvånarna, för att använda dem i kommunens utvecklings-
arbete. Under året har det kommit in 394 antal synpunkter, klagomål, 
förslag eller beröm. Det är störst andel klagomål som inkommit följt 
av synpunker, därefter förslag och minst av alla är beröm. Beröm 
lämnas oftast över till den person det berör direkt medan ett klago-
mål kan kännas lättare att lämna skriftligt och ibland även anonymt. 
Fördelningen per förvaltning framgår i diagrammet nedan.

Tekniska förvaltningen och fritidsförvaltningen är de som har flest 
ärenden registrerade och är även dem som har en verksamhet som 
berör alla i större utsträckning. Därefter följer de två större förvalt-
ningarna men med betydligt färre ärenden.
 Det har inkommit många klagomål och synpunkter kring snöröjning, 
gator, trottoarer, hastigheter men även beröm till kommunens fina 
rondeller som utsmyckas vid storhelger. Maten inom skolan och 
inom omsorgen berör många, som har synpunkter på vad som ser-
veras och inte. Andra saker som lyfts fram lite mer frekvent är hälso-
lyftet i Gislaved, handeln eller avsaknaden av handel i Gislaveds tät-
ort och simhallen i Gislaved. 
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God ekonomisk hushållning innebär för  
Gislaveds kommun att: 
•  verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de övergripande 

och konkretiserade målen
• de finansiella målen uppnås
•  som en attraktiv arbetsgivare uppnås de personalpolitiska målen.

Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning 
och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Helhets-
synen är nödvändig för att nämnderna i sin verksamhetsplanering 
ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling 
utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen.
 För att samordna och ge ett utökat stöd för verksamheten har 
gemen samma definitioner samt en styrmodell för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning utvecklats. 
 Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att kommunfullmäktige 
har antagit en Vision, övergripande mål, Finansiella mål samt  
Personalpolitiska mål. För att stegvis nå visionen samt de över-
gripande målen styr kommunfullmäktige verksamheten genom kon-
kretiserade mål.

Visionen ska beskriva vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre 
sikt. Visionen ska vara ett redskap för styrning av den kommunala 
verksamheten.
 Gislaveds kommun har en vision som är en ledstjärna för hur vi vill 
att kommunen ska utvecklas. Visionen ska vara styrande för budget-
arbetet.

•  I Gislaved kommun får du tid på ett annat sätt. Här är det nära till 
jobbet, naturen, vännerna och familjen, nära mellan människor 
och nära till de gemensamma besluten.

•  I Gislaveds kommun är ingenting omöjligt. Samarbete och ömse-
sidigt förtroende gör Gislaved till en kommun där steget är kort 
från tanke till handling. Kan du säga det, så kan du göra det.

•  I Gislaveds kommun kan vi konsten att förvåna. Från en industri 
som servar framtiden med kunnighet och klipskhet till en kultur-
verksamhet utöver det vanliga. Här får du nytta av din nyfikenhet.

Övergripande mål ska tydliggöra inom vilka delområden som arbetet 
ska inriktas för att visionen på sikt ska uppnås.

De övergripande målområdena för år 2014 var:
• Infrastruktur och kommunikationer
• Trygghet, säkerhet och folkhälsa
• Uppleva och göra
• Bygga och bo
• Lärande och utveckling
• Demokrati och dialog
• Miljö och energi
• Näringsliv och arbetsmarknad
• Stöd och omsorg

Finansiella mål är det viktigaste instrumentet för att styra tilldelning 
av resurser till verksamheten. De finansiella målen är anpassade för 
att skapa ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden i 
form av bl.a. pensionskostnader m.m.
•  Resultatnivån under femårsperioden 2014 – 2018 ska uppgå till i 

genomsnitt minst 15 mnkr per år.
•  Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2014 – 2018 ska, 

som genomsnitt, inte vara lägre än 73 procent.

Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse både för att öka 
kommunens attraktivitet som arbetsgivare och för att bidra till god 
ekonomisk hushållning.

De personalpolitiska målen är:
•  Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss 

som attraktiv arbetsgivare
 o Behov av riktade medel för struktursatsning
 o Behov av åtgärder utefter medarbetarenkätens resultat
 o Utveckla lönebudgetprocessen
 o Omställningar vid organisations/verksamhetsförändringar
•  Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet

Arbetet på nämndsnivå utgår sedan från att utföra givna inriktningar 
utifrån givna ekonomiska ramar. I detta planeringsarbete gör respek-
tive nämnd en verksamhetsbudget som beskriver verksamhetens 
uppgift, vad den ska göra och för vem. Även på nämndsnivå utarbetas 
mål för verksamheten utifrån de övergripande målen.

Parkavdelningen på tekniska kontoret bidrar till att våra orter blir mer attraktiva miljöer att vistas i.
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För att ge en bild av det arbete som har genomförts i kommunens 
olika verksamheter för att uppnå de övergripande målen redovisas 
här några av dessa för respektive övergripande mål. Samtliga beskriv-
ningar finns redovisat i respektive nämnds bokslutsrapport som finns 
att hämta på kommunstyrelseförvaltningen.
 Respektive övergripande målområde inleds med en bild i form av en 
”hastighetsmätare” som visar den samlade bilden av hur konkretise-
rade mål, nämndsmål samt dess styrmått har uppfyllts på en skala 
från 0 till 100%.

Infrastruktur och kommunikationer

Underlaget till detta målområde är fyra 
konkretiserade mål. Det något sämre utfallet 
beror på att ett av målen ”förbättra och ut-
veckla kollektivtrafiken” bara är delvis upp-
fyllt.

Detta övergripande målområde  
innebär att:
•  Gislaveds kommun ska i samverkan 

med närliggande kommuner ha god 
infrastruktur i form av järnvägar, vägar och GC-vägar samt nät 
för IT och VA.

•  Gislaveds kommun ska ha en väl fungerande kollektivtrafik,  
oberoende av administrativa gränser.

Har genomförts genom …
o Att arbetet med nollvisionen fortsätter
o Fortsatt utbyggnad av cykelvägar
o Ny hållplats vid Isabergs fritidsby
o Ny gatuplan har antagits
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Antalet resenärer som stiger på en hållplats inom Gislaveds kommun 
ökar ordentligt mellan 2013 och 2014. Målet för 2014 var 316 000 och 
målet är med råge uppfyllt. 

Gislaveds kommun fortsätter utbyggnaden av cykelvägar. Målet är 
att varje år bygga ut minst 500 meter cykelväg och kommunen har 
de senaste åren legat klart över målet. 

Trygghet, säkerhet och folkhälsa

Underlaget till detta målområde är fyra 
konkretiserade mål. Två utredningar som 
vid årsslutet inte är helt färdiga drar ner 
måluppfyllelsen något.

Detta övergripande målområde  
innebär att:
•  Gislaveds kommun ska erbjuda en miljö 

som skapar trygghet och säkerhet.
•  Gislaveds kommun ska motverka social 

och ekonomisk otrygghet.
•  Gislaveds kommun ska arbeta för en god folkhälsa genom att 

underlätta för spontanaktiviteter och aktivt ta tillvara förenings-
livets kraft.

Har genomförts genom …
o Två lekplatser har upprustats under året
o Barnomsorg på kvällar, helger och nätter har öppnat
o  Fortsatt arbete med ”öppen fritidsverksamhet” i Gyllenforsområdet 
o Integrationsstrategin är antagen
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Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

Medborgarna i Gislaveds kommun känner sig mindre trygga än genom-
snittet av andra kommuner. Andelen medborgare som känner sig 
trygga har marginell förändring 
 Om man vidare tittar över brottsligheten i Gislaveds kommun så 
ligger den under vad det borde göra om man tittar på Gislaveds för-
utsättningar och bakgrundsfaktorer. Vi är alltså räddare än vad vi 
behöver. Antalet anmälda våldsbrott/1 000 invånare minskar till 7,5. 
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Gislaved medelvärde

Hur många olika vårdare besöker en äldre person,
med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar?

Ett mått på trygghet för våra äldre medborgare är hur många olika 
vårdare som besöker dem. Det är viktigt med kontinuitet och att den 
äldre lär känna de personer som besöker dem. Gislaveds kommun 
ligger under medelvärdet.

Uppleva och göra

Under uppleva och göra finns ett konkreti-
serat mål ”Generellt stödja förutsättningar 
för utveckling inom besöksnäringen”.

Detta övergripande målområde 
innebär att:
•  Gislaveds kommun ska erbjuda attrak-

tiva turismupplevelser under hela året.
•  Gislaveds naturtillgångar – skogarna, 

sjöarna och varierande landskap – ska 
utvecklas och användas för boende, rekreation och upplevelser.

•  Gislaveds kommun ska vara en kommun med ett rikt och inspire-
rande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som uppmuntrar till 
möten mellan människor av olika bakgrund och ålder.

Har genomförts genom …
o Fortsatt utveckling av Gislavedsleden 
o En handlingsplan för marknadsföring är framtagen
o Två lekplatser har upprustats
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Antal turister per land – sommaren 2014 i Gislaveds turistbyrå

Många människor besöker Gislaves tursitbyrå under sommaren. 
Förutom kommuninvånare och svenska turister är det många från 
Tyskland och Danmark som besöker vår kommun. Främst vill de veta 
vad de kan se och göra i kommunen.
 Ett mål är att NKI (nöjdkundindex för fritids/kulturmöjligheter) ska 
vara 60%, Gislaveds kommun uppnår 59%. Kvinnorna är något nöjdare 
än männen.
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Bygga och bo

Under Bygga och bo finns ett konkretiserat 
mål ”Öka marknadsföringen av kommunen 
med focus på kommunens tätorter/boende
miljöer”.

Detta övergripande målområde  
innebär att:
•  I Gislaveds kommun ska det finnas ett 

varierat utbud av attraktiva boende-
miljöer.

•  Befolkningen i Gislaveds kommun ska öka.
•  Gislaved ska stärkas som centralort och varje ort ska utvecklas 

efter sina särdrag. Landsbygd och tätort ska komplettera varandra.

Har genomförts genom att …
o Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är påbörjat
o Arbetet med att omarbeta tillgänglighetsstrategin är påbörjat
o Marknadsföringsplan har tagits fram
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Medborgarna i Gislaveds kommun upplever det som mindre attraktivt 
att bo i kommunen än vad medborgarna som snitt i övriga kommuner 
tycker. Dock ser det ut som trenden vänt och invånarna blivit mer 
positiva. Målet inför 2014 var att 56% skulle tycka att kommunen är en 
attraktiv plats att bo på. 

Målet var satt till 7,9 är därmed uppfyllt. Även mätning av antalet 
stölder och tillgrepp/1 000 invånare visar att brottsligheten sjunker 
till 28,9. Målet var 32 och målet har uppfyllts.
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Lärande och utveckling

Under lärande och utveckling finns fyra 
konkre tiserade mål. Utveckla samverkan 
med forskare och universitet/institut har en 
lägre måluppfyllnad medan ”Utveckla fler 
metoder för att grundskoleelever ska få 
behörighet till gymnasiet” visar på bättre 
måluppfyllelse.

Detta övergripande målområde 
innebär att:
•  Barn och unga ska växa upp i en miljö som uppmuntrar till  

delaktighet, inflytande och ansvar.
•  Kompetens och engagemang ska utveckla lärandet med  

omvärlden i fokus.
•  Lärandet ska vara flexibelt och utgå från individens förutsätt-

ningar.
• Samverkan ska ske med föräldrar, näringsliv och andra aktörer.

Har genomförts genom …
o Digitala hjälpmedel används i större utsträckning
o  Försök med utökad undervisningstid i svenska/svenska som 

andraspråk.

En stor andel barn når inte kunskapsmålen och barn- och utbildnings-
nämnden jobbar bl.a. med utökad undervisningstid i svenska/svenska 
som andraspråk. En del skolor har under året erbjudit extra läshjälp 
samt extra undervisning under lov.
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Andelen elever i årskurs 3 som klarat alla delproven i nationella proven 
är lägre 2014 i Gislaveds kommun än i jämförande kommuner. Det är 
också en minskning mellan 2013 och 2014. Målet för 2014 var 80% 
och här har man inte nått ända fram. Det är framförallt matematiken 
som blivit sämre. Målet för årskurs 6 var att 85% skulle klara alla del-
proven. Hela 93% gjorde så. 

Andelen elever som är behörig till något nationellt program (8 godkända 
betyg) sjunker mer i Gislaveds kommun än jämförande kommuner. 
Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning klarar målet på 
75%. 75,4% klarade det.
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Demokrati och dialog

Underlaget till detta målområde är två kon-
kretiserade mål vilka har genomförts med 
mycket gott resultat. Bl.a. implementering 
av handbok för medboragdialog som upp-
fyller målet till 100% och även ”Besluts 
som berör barn och ungdomar ska utgår ett 
barn och ungdomsperspektiv relaterat till 
FN:s barnkonvention” uppfylls relativt väl. 
Framtagande av gemensamma principer 
och utbildning för anställda förväntas dock 
inte komma igång förrän 2015.

Detta övergripande målområde  
innebär att:
•  I Gislaveds kommun ska medborgarna kunna påverka och ta 

ansvar för samhällsutvecklingen. Fler ska delta i de demokratiska 
processerna.

•  Kommunens befolkningsstruktur ska avspeglas bland anställda 
och förtroendevalda.

•  Verksamheten i Gislaveds kommuns ska anpassas till omvärlden 
och kommuninvånarnas behov, samt stå för öppenhet och vara 
tillgänglig för medborgarna.

Har genomförts genom att …
o  Kulturnämnden har haft tre dialogmöten inför arbetet med ny 

kulturstrategi
o En ny vision för Gislaveds kommun har beslutats 
o  Ungdomens kulturhusverksamhet bygger på ungas egna initiativ
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Vid en jämförelse mellan politiker i kommunfullmäktige och befolk-
ningen under samma period syns en tydlig överrepresentation i ålders-
kategorierna 46 – 65 år bland politikerna. Medan de yngre och äldre är 
lika tydligt underrepresenterade. Vad gäller könsfördelning är kvinnorna 
underrepresenterade (50 – 50 i befolkningen och 60 – 40 bland politiker). 

Miljö och energi 

Underlaget till detta målområde är tre kon-
kretiserade mål vilka har genomförts med 
gott resultat. Dock har arbete med att sanera 
förorenade deponier inte helt kommit igång, 
men förväntas ta fart 2015.

Detta övergripande målområde  
innebär att:
•  Gislaveds kommun ska arbeta för att 

nå ett långsiktigt hållbart samhälle med en god livsmiljö utifrån 
ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

•  Gislaveds kommun ska medverka till att uppnå de nationella och 
regionala miljömålen.

Har genomförts genom …
o  Att ett förslag på hur sortering av hushållsavfallet i kommunen 

kan förbättras
o Förbättrad återvinning i de kommunala verksamheterna
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Gislaveds kommun har som mål att 2012 ska 25% av inköpta livs-
medel vara ekologiska. Kommunen har ökat till 33,1% år 2014 och 
tillhör de bästa i landet.
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Medborgarna i Gislaveds kommun upplever att de har inflytande 
over kommunens verksamhet i något högre grad än medelvärdet är 
för deltagande kommuner. Arbetet med medborgardialog börjar ge 
resultat. Målet var 45% och där når vi inte ända fram även om vi ligger 
bra till gentemot riket. I mätning om hur väl vi möjliggör för kommun-
invånarna att delta i kommunens utveckling var målet på 45 och vi når 
56 så målet är väl uppfyllt.

Andelen förstagångsväljare är lägre i Gislaved än i riket. Vi närmar oss 
dock riket, vilket kan vara en effekt av t.ex. Open Space på gymnasiet.

Supervalåret 2014 innebar val till Europaparlamentet i maj såväl 
som till landsting, kommun och riksdag i september.



17

UPPFÖLJNING AV ÖVERGRIPANDE MÅL

Näringsliv och arbetsmarknad

Underlaget till detta målområde är fyra kon-
kretiserade mål. Arbetet med forsknings- 
och utvecklingscenter samt undersöka för-
utsättningar för universitet och högskola 
visar dålig måluppfyllelse, medan ”Bättre 
och tydligare service till företagen” samt 
”underlätta för ungdomar att komma in på 
arbetsmarknaden” visar på betydligt bättre 
måluppfyllelse.

Detta övergripande målområde  
innebär att:
•  Gislaveds kommun ska vara en industri- och upplevelsekommun 

präglad av förnyelse och differentiering i näringslivet.
•  Gislaveds kommun ska ha ett näringsliv som ligger i framkant av 

utvecklingen. Det ska finnas ett etablerat samarbete mellan 
kommunen och hela näringslivet som utvecklar arbetsmarknaden.

•  Gislaveds kommun ska ha en arbetsmarknad med hög förvärvs-
frekvens som innefattar alla i yrkesverksam ålder.

Har genomförts genom …
o  Flera ungdomar har fått sommarjobb i kommunens verksamheter.
o Konjunkturpaket är uppstartat

0
54,2

Styrmått: 12 st

50

3

100

45

0

1

2

3

4

5

6

7

Gislaved

2010 2011 2012 20142013

medelvärde  

Nyregistrerade företag, antal per 1 000 invånare

4,4 4,8 4,2 4,8 3,6

4,95,0
5,5

6,4

5,3

0

5

10

15

20

25

2011

Ungdom Gislaved Ungdom riket Total Gislaved Total riket

2012 2013 2014 procent

Ungdomsarbetslöshet och total arbetslöshet

21 20,8

17,2
15,3 15,1

16,817,2

15

8,9 9,6
8,8 8,2 8,6 8,9 8,7 8

Arbetslösheten minskar både i Gislaved och i riket. Gislaved ligger 
marginellt över riket.
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Omsorg och stöd

Underlaget till detta målområde är två kon-
kretiserade mål vilka har genomförts med 
mycket gott resultat. ”Utveckla samarbetet 
med civilsamhället” och ”alla ska möjlighet 
till barnomsorg på obekväm arbetstid” vilka 
båda visar mycket bra måluppfyllelse.

Detta övergripande målområde 
innebär att:
•  Gislaveds kommun ska stödja och  

stimulera kommuninvånarnas egen förmåga att ta tillvara möjlig-
heterna att leva ett gott liv. 

•  Gislaveds kommun ska möta medborgarnas behov av stöd och 
omsorg med kvalitet, öppenhet och hög grad av tillgänglighet. 

•  Gislaveds kommun ska samarbeta med olika parter för att skapa 
gott stöd och god omvårdnad.

Har genomförts genom …
o  Avdelningen Nattljus för barnomsorg på obekväm arbetstid har 

öppnat och vid årsskiftet var 20 st barn inskrivna
o Nattvandring på helger av kommunens föreningar

Väntetiden från ansökan till erbjudande om plats på ett äldreboende 
en rejäl ökning till 2014. Dels har antalet platser minskat, men de äldre 
bor kvar längre och därmed har omsättningen på platserna minskat.

Brukarna inom hemtjänsten och särskilda boenden är mycket nöjda 
med den service de får. Gislaveds kommun ligger i topp i Sverige.

0
75

Styrmått: 2 st

50

0

100

11



18

UTVÄRDERING AV KOMMUNENS EKONOMISKA STÄLLNING

Modell för finansiell analys

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge an-
vänds en modell som är framtagen av kommunforskningsinstitutet 
(Kfi) vid Göteborgs universitet. Modellens målsättning är att utifrån 
fyra finansiella aspekter kunna identifiera finansiella problem och 
därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hus-
hållning eller ej. 
 De fyra aspekterna benämns resultat och kapacitet samt risk 
och kontroll.

1. Finansiellt resultat
Här analyseras årets resultat samt balansen mellan intäkterna och 
kostnaderna. En analys görs även över årets investeringar och deras 
utveckling och finansiering.  

Nyckeltalen som redovisas här är:
• Årets resultat
• Nettokostnadens andel
• Årets investeringar 

2. Kapacitet
Här redovisas kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt. 
Ju starkare kapacitet kommunen har desto mindre känslig blir 
kommu nen 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 
ekono misk hushållning innebär att kommunen inte behöver vidta 
drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här belyses även 
kommunens samlade pensionsskuld.

Nyckeltalen som redovisas här är:
•  Kassalikviditet
•  Finansiell risk
•  Borgensåtaganden
•  Pensionsåtaganden
•  Känslighetsanalys
•  Intern kontroll

4. Kontroll
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
•  Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
•  Avstämning av balanskravet

 RESULTAT  

KOMMUNKONCERNEN

Kommunkoncernen avser kommunen samt samtliga bolag/stiftelser.

Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 38,8 mnkr vilket är en 
sänkning av resultatet med 8,7 mnkr. Denna försämring beror fram-
förallt på kommunens höga resultat år 2013 som berodde på åter-
betalning från AFA.

mnkr 2012 2013 2014

Kommunkoncernens resultat 22,5 47,5 38,8

Gislaveds kommun 11,8 32,1 10,6

AB Gislavedshus 1,5 8,4 24,1

Gislaved Energi AB 10,1 3,8 6,8

Gislaveds Industrilokaler 0,9 0,6 0,7

A-Ringen AB -0,6 -0,3 -0,1

GNAB 0,1 0,1 0

Stiftelsen Isabergstoppen -0,1 2,8 -3,6

Stiftelsen Gisleparken -1,3 -0,2 0,0

Stiftelsen Torghuset 0,1 0,2 0,3

Investeringarna uppgick till totalt 210 mnkr vilket är en något lägre 
nivå än 2013. De största investerarna fördelar sig enligt följande: 
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RISK

RESULTAT
KAPACITET

KONTROLL

Den sammanvägda bilden av resultatet för ”koncernen” är en väl-
mående ”koncern” som bibehåller sin ekonomiska styrka.
 För mer detaljer hänvisas till avsnitt ”Koncernbolag och stiftelser”.

KOMMUNEN

Årets resultat 

Målsättning:
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk 
hushållning har kommunfullmäktige fastställt att ett av de finansiella 
målen ska vara att resultatet under femårsperioden 2014 – 2018 ska 
uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år.
 Kommunens resultat blev 10,6 mnkr vilket är 4,4 mnkr sämre än 
det finansiella målet.
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Resultatnivån för åren 2010 – 2011 samt år 2013 har legat över det finan
siella målet vilket har förstärkt kommunens långsiktiga beredskap. 
Däremot var 2012 års resultat under det finansiella målet och nu även 
år 2014. År 2012 erhöll Gislaveds kommun återbetalning av 2007 och 
2008 års premier för AGS motsvarande 27,4 mnkr. Denna återbetal-
ning har används för att finansiera en partiell inlösen av pensioner 
motsvarande 31 mnkr. I och med att det finansiella målet 15 mnkr är 
satt för att klara framtida pensioner har denna inlösen förstärkt de 
ekonomiska förutsättningarna för framtiden och därmed uppnåddes 
även det finansiella målet för 2012.
 Fr.o.m. budget 2011 är det finansiella målet gällande för en femårs
period vilket innebär att 17,1 mnkr avseende 2013 underlättar och 
-4,4 mnkr av 2014 års resultat försvårar arbetet med att uppnå det 
finansiella målet för femårsperioden.

Avstämning av finansiellt mål

mnkr föreg. 2014 2015 2016 2017 2018

Finansiellt mål 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Budgeterat resultat 1,5 1,5 11,2 14,1 17,2

Redovisat resultat 10,6

Avvikelse mot  
finansiellt mål +30,8 +26,4

Periodens genom-
snittliga resultat 17,1

Perioden 2011 – 2014 visar en positiv avvikelse på 26,4 mnkr som 
kommer att disponeras under de kommande åren. 
 Med den av kommunfullmäktige antagna budgeten 2015 – 2019 
som grund blir det genomsnittliga resultatet för perioden 2014 – 2018 
+17,1 mnkr (inkl. upparbetat resultat på 26,4 mnkr). Det finansiella 
målet +15 mnkr som genomsnitt är därmed uppnått för perioden 
2014 – 2018.
 I nuvarande utblick för åren 2015 – 2019 är det genomsnittliga fem-
årsresultatet anpassat till +15 mnkr.
 Resultatet för 2014 är 10,6 mnkr vilket är 9,1 mnkr bättre än budge-
terad nivå. Överskottet beror framförallt på lägre verksamhetskost-
nader (31,6 mnkr). 

Även 2014 års resultat har påverkats av engångsfaktorer vilket är  
viktigt att beakta i den kortsiktiga planeringen. Några av dessa faktorer 
som troligtvis ej kvarstår i 2015 års verksamhet är: 
•  Kapitaltäckning till Stiftelsen Gisleparken för, -3,1 mnkr
•  Stora delar av fastighetsnämndens överskott kvarstår ej år 2015 

avseende lägre kapitalkostnader, lägre underhållskostnader
•  Skatteintäkter, -7,9 mnkr
•  Pensionskostnader, -4,5 mnkr

För att upprätta kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga 
kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. 
balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste 
överstiga noll vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens 
resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att be-
vara den långsiktiga kapaciteten och av den anledningen har kommun-
fullmäktige i Gislaveds kommun beslutat om en mer preciserad finan
siell nivå, en nivå för kommunens resultat som är så stort att 
kommunen klarar framtida kostnadsökningar avseende framför allt 
pensioner. Det finansiella målet innebär att resultatnivån under femårs
perioden 2014 – 2018 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år. 
 Relateras årets resultat till skatteintäkterna redovisar kommunen 
ett resultat för 2014 på 0,6 procent.
 Generellt i Sverige brukar ett resultat på ca 2 procent betraktas 
som god ekonomisk hushållning men för Gislaveds kommun är drygt 
1 procent att betrakta som god ekonomisk hushållning beroende på att 
kommunen har en god grundekonomi. Det finansiella målet 15 mnkr 
är ca 1 procent av skatteintäkterna och det finansiella målet uppnås 
därmed inte för 2014 men däremot för femårsperioden som det finan
siella målet relateras till.
 I och med att resultatet för 2014 blev +10,6 mnkr samt att det upp-
arbetade resultatet är +26,4 mnkr har god ekonomisk hushållning 
uppnåtts och den långsiktiga ekonomiska kapaciteten har förstärkts.

Nämndernas budgetavvikelser inkl. tilläggsanslag (mnkr) 

2013 2014 2014 års resultat i  
% av netto budget

Kommunstyrelsen 2,3 8,2 10,7

Räddningsnämnden 0,2 0,6 1,8

Tekniska nämnden -4,5 -0,1 -0,1

Bygg- och miljönämnden 0,1 -0,3 -2,7

Socialnämnden 7,8 1,3 0,2

Fritidsnämnden 1,9 1,8 4,9

Barn- och utbildningsnämnden 11,2 12,8 1,8

Kulturnämnden 0,4 1,5 5,5

Fastighetsnämnden 0,5 5,8 -

Totalt 20,1 31,6 2,1

Nämndernas budgetavvikelse eller ”överskott/underskott” avser skill
naden mellan redovisade och budgeterade belopp.
 Nämndernas verksamheter har en omslutning på totalt 1 461,4 
mnkr vilket är en ökning i förhållande till 2013 med 21 mnkr (+1,5%). 
Ökningen med 21 mnkr beror framförallt på löneökningar (45 mnkr) 
vilket i sin tur är en kombination av avtalsrörelsen samt en ökning 
med 21 årsanställda.
 Konsumentprisindex (KPI) för år 2014 blev -0,2%.
 En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomisk hus-
hållning är att kommunens nämnder klarar av att bedriva verksam-
heten inom tilldelade ekonomiska ramar (budget).
 I och med att verksamheten har redovisat ett överskott med 31,6 
mnkr har denna förutsättning uppnåtts. Det är däremot inget mål att 
verksamheten ska redovisa positiva resultat så länge det finansiella 
målet uppnås. 
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Positiva faktorer.
Driftkostnaderna för samtliga verksamheter visar ett resultat på 
+31,6 mnkr. Det positiva resultatet kan framförallt härledas till kommun-
styrelsen, fastighetsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

•  För kommunstyrelsen beror överskottet framförallt på reavinst vid 
markförsäljning, tidsförskjutna projekt, lägre kostnader för företags-
hälsovården bl.a. som följd av färre åtgärder i samband med sjuk-
skrivningar för kommunens anställda m.m.

•  För fastighetsnämnden beror överskottet framförallt på lägre  
energikostnader, lägre underhållskostnader och en effektivare städ-
organisation.

•  För barn- och utbildningsnämnden beror överskottet på lägre  
kapitalkostnader som följd av lägre investeringsnivå, riktade stats-
bidrag till vuxenutbildningen, skolskjutsar m.m.

Negativa faktorer 
Skatteintäkterna har blivit totalt 7,9 mnkr sämre än budgeterad nivå 
(en mycket liten avvikelse). Avvikelsen beror framförallt beror på att 
slutavräkning för 2013 blev -10 mnkr vilket är 4 mnkr högre än prelimi-
nära beräkningar. SKL:s prognos för skattekraftsutvecklingen som 
låg till grund för budgeterad nivå var för högt uppskattad och skapar 
ett budgetmässigt underskott.
 Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-29 att tillföra Stiftelsen Gisle-
parken ett kapitaltillskott på 3,1 mnkr. Ett arbete pågår för att se över 
och åtgärda den ekonomiska situationen för Stiftelsen Gisleparken.
 Pensionskostnaderna uppgick för 2014 till 81,1 mnkr (84,8 mnkr år 
2013). Denna kostnadsnivå är 4,7 mnkr högre än den budgeterade 
nivån. Att budgeten överskridits beror bl.a. på att pensionsavsätt-
ningen för anställda har ökat med 7 mnkr. Under perioden 2010 – 2012 
har Gislaveds kommun gjort partiella inbetalningar med 40 mnkr 
(exkl. löneskatt). Denna inlösen har sänkt de årliga pensionskostna-
derna med ca 4 mnkr per år.
 Pensionskostnaden kommer att öka ytterligare i framtiden och för 
att klara denna ökning har Gislaveds kommun beslutat att respektive 
års resultat som genomsnitt ska uppgå till minst 15 mnkr.

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkterna och den 
kommunalekonomiska utjämningen som går åt till att täcka olika typer 
av löpande kostnader.
 Vid analys av Gislaveds kommuns nettokostnadsandel framgår att 
nettot av verksamhetens intäkter och kostnader under 2014 tog i  
anspråk 99,4 procent av skatteintäkterna. Jämförande siffra för 2013 
var 98 procent vilket innebär en försämring i förhållande till föregå-
ende år. 

Skatteintäkterna ökade under 2014 med 1,1 procent och nettokostna-
derna ökade med 2,64 procent. Det har varit en låg ökning av skatte-
intäkterna även om kommunalskatten år 2014 höjdes med 0,14 %- 
enheter till 22,13%.
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Föregående diagram visar att skatteintäkterna för 2014 ökar mindre 
än nettokostnaderna. En kostnadsökning som är högre än intäkts-
ökningen urholkar ekonomin på sikt och därför är förändringen år 
2013 och 2014, att skatteintäkterna ökar mindre än nettokostnaderna, 
negativt.
 Skatten sänktes med 0,43 %-enheter år 2012 (-0,33 %-enheter 
var skatteväxling, -0,10 %-enheter egen skattesänkning) men höjdes 
år 2013 med 0,34 %-enheter (skatteväxling) och år 2014 med ytterli-
gare 0,13 %-enheter till 22,13%. 
Nettokostnadernas lägre ökningstakt 2012 och 2013 beror på att 
kommunen då erhöll 27 mnkr/år i återbetalning av AGS premien. 
Utan denna återbetalning hade nettokostnadsökningen varit något 
över skatteökningen.

Kostnads- och intäktsutveckling

Förändring i % 
2010 – 2014

Snitt per år  
i %

Förändring  
i % 2014

Intäkter 14,2 2,8 1,2

Kostnader 10,5 2,1 2,8

Nettokostnader  9,9 2,0 2,6

Skatteintäkter +  
generella statsbidrag  8,6 1,7 1,1

Kostnader 
För 2014 uppgick personalkostnaderna till 1 157 mnkr vilket motsvarar 
65,3 procent (64,5% år 2013) av de totala verksamhetskostnaderna. 
Av 2014 års personalkostnader utgör lönekostnaden 1 142 mnkr (inkl. 
personalomkostnader) vilket är en ökning med 45 mnkr eller 4,1 procent 
i förhållande till 2013. Förklaringen till den förhållandevis höga löne-
kostnadsökningen är att avtalsrörelsen för 2014 innebar en kostnads-
ökning med i genomsnitt 2,6 procent samt höjda personalomkostnader.
 Övriga större kostnadsslag är varor/tjänsteköp 15% och fastighets-
kostnader 7 procent.

Intäkter
Av intäkterna står skatteintäkterna för 81,9%, avgifter och ersättningar 
12,8%, statsbidrag 5,1% och räntor 0,2%.

Skatteintäkter
Under perioden 2010 – 2014 har kommunens skatteintäkter ökat mindre 
än nettokostnaderna beroende på konjunkturutvecklingen i landet 
men även beroende på att kommunens driftkostnader har tillåtits öka. 
 Kommunens skattesats höjdes år 2009 med 0,5 %-enheter till 
21,58% och år 2011 med ytterligare 0,5 %-enheter till 22,08%. År 2012 
gjordes en skatteväxling i länet avseende länstrafik och kommunerna 
sänkte skatten med 0,33 %-enheter, utöver denna sänkning sänkte 
Gislaveds kommun med ytterligare 0,1 %-enhet till totalt 21,65%. År 
2013 gjordes ytterligare en skatteväxling som avsåg KomHem (kom-
munal hemsjukvård). Skatten höjdes med 0,34 %-enheter till totalt 
21,99%. Även år 2014 har det gjorts en skatteväxling avseende färd-
tjänst som överfördes till landstinget och för detta sänktes skatten 
med 0,15 %-enheter, utöver denna justering höjdes skatten med 0,29 
%-enheter för att möjliggöra kommunens egna ambitionshöjningar.
 Den i riket genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2014 var 
20,65 kr.
 Med perspektivet en långsiktig kapacitet så har kommunen en 
sämre förutsättning i och med att i förhållande till genomsnittet är 
utdebiteringen högre och därmed kvarstår inte resursen att höja ut-
debiteringen ur ett jämförande perspektiv.

Årets investeringar 
Den samlade investeringsvolymen för 2014 uppgick till 178 mnkr vilket 
är en högre nivå än 2013 (146 mnkr).
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Av den beviljade årsbudgeten (inkl. ombudgetering från 2013) på 207 
mnkr har 86% använts. 32 mnkr av de ej utnyttjade anslagen kommer 
att ansökas hos kommunfullmäktige om att bli ombudgeterade till 2015.
 Med utgångspunkt från de finansiella målen, ett resultat som ej är 
lägre än 15 mnkr, och att soliditetsnivån ej ska vara lägre än 73%, är 
2014 års investeringsnivå på en nivå som långsiktigt är för hög. 
 Ur ett långsiktigt perspektiv är det av stor vikt att investeringsnivån 
ej ligger över ca 85 mnkr om driftresultatet ska följa det finansiella 
målet att resultatet ska vara 15 mnkr/år. Ska investeringsnivån vara 
högre än 85 mnkr måste det finansiella målet höjas.
 Ett annat viktigt mått vid analys av investeringsnivåer är skatte-
finansieringsgraden, som mäter hur stor andel av investeringarna som 
kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande 
driften är finansierad. 100% innebär att kommunen har skattefinan-
sierat samtliga investeringar som är genomförda under året och att 
kommunens långsiktiga handlingsutrymme därmed förstärks.
 Avskrivningsmedlen ingår i den del som har skattefinansierat in-
vesteringarna och bidrar därmed tillsammans med årets resultat till 
att skapa ett utrymme för investeringar. Förhållandet mellan investe-
ringsnivån och avskrivnings/resultatnivån ger en indikation på om 
investeringsnivån leder till påfrestningar på skuldsättningen och där-
med indirekt verksamheternas tillgång till driftkostnadsmedel.

mnkr 2012 2013 2014

Investeringsnivån 99,3 146,3 177,8

Skattefinansierad del  
av investeringarna 82,9 76,3 48,4

Av tabellen framkommer att skattefinansieringen är under 100% för 
dessa år och att den har sjunkit. En sänkt nivå innebär att investerings-
nivån har försämrat det långsiktiga handlingsutrymet.

Sammanfattning av ”resultat”
Utifrån rubriken resultat har kommunen goda förutsättningar även 
om det finansiella målet ej är uppfyllt för år 2014. Som grund för detta 
påstående ligger att den av kommunfullmäktige antagna budgeten 
2015 – 2019 visar ett genomsnittligt resultat för perioden 2014 – 2018 
på +17,1 mnkr (inkl. upparbetat resultat på 26,4 mnkr). 
 Det finansiella målet +15 mnkr som genomsnitt är därmed uppnått 
för perioden 2014 – 2018.
 Ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att investeringsnivån ej 
ligger över 85 mnkr/år. Om investeringsnivån blir högre än denna 
nivå måste det finansiella målet avseende resultat höjas för att en 
bibehållet god ekonomisk hushållning ska kvarstå. 
 Tidigare år förbrukades oftast enbart 50 – 60% av investerings-
anslagen vilket skapade ett sämre planeringsutrymme av de ekono-
miska resurserna. För år 2014 har utnyttjandet ökat till 86% vilket är 
en godtagbar nivå. Budgetering av investeringar måste däremot för-
bättras ytterligare så att investeringar budgeteras till rätt nivå och 
under rätt år.
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 KAPACITET   

KONCERNEN

En viktig parameter för att avläsa koncernens långsiktiga kapacitet 
är att se på utvecklingen av soliditeten. Soliditeten påverkas av en 
förändrad balansomslutning och hur resultatet utvecklas över tiden.
Koncernens soliditet har försämrats från 58,8% till 56,6%. Denna för-
sämring beror framförallt på att kommunen har lånat mer och har haft 
en hög investeringsnivå under 2014.

% 2012 2013 2014

Kommunkoncernens soliditet 59,2 58,8 56,6

 Gislaveds kommun 76,1 76,2 70,2

 AB Gislavedshus 23,8 25,4 29,6

 Gislaved Energi AB 57,5 47,5 49,9

 Gislaveds Industrilokaler 87,3 87,0 88,0

 A-Ringen AB 22,0 22,0 22,0

 GNAB 13,6 16,3 11,9

 Stiftelsen Isabergstoppen 51,0 56,6 51,0

 Stiftelsen Gisleparken 10,0 0 0

 Stiftelsen Torghuset -13,0 -20,0 -17,0

Det är av stor vikt att de olika bolagen som ingår i koncernen har en 
god soliditet. I annat fall riskerar kommunen såsom ägare att få till-
skjuta medel om bolagen får finansiella svårigheter.

Skuldsättning
Koncernens långfristiga skulder uppgår för 2014 till 491 mnkr vilket är 
en marginell minskning i förhållande till 2013 då skulden var 497 mnkr. 
 Av koncernens samlade långfristiga skulder återfinns 65,2 procent 
i AB Gislavedshus, 9,6 procent i Gislaveds kommun, Gislaved Energi 
16,1 procent samt Stiftelsen Isabergstoppen 5,2 procent.
 Den sammanvägda bilden av kapaciteten för ”koncernen” är att 
den har försämrats något men är fortsatt god vilket bl.a. kan avläsas 
av jämförelsen med soliditeten för rikets kommunala koncern var 
40,8% år 2013.

KOMMUNEN

Målsättning:
•  För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk 

hushållning har kommunfullmäktige fastställt att ett av de finansiella 
målen ska vara att Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 
2014 – 2018 ska, som genomsnitt, inte vara lägre än 73 procent.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. 
Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen 
själv äger dvs. hur stor del det egna kapitalet utgörs av de totala till-
gångarna.
 Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga resul-
tatet eller förändringen av det egna kapitalet, dels tillgångsökningen. 
Solidi teten sjunker om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna 
kapitalet. En sänkt soliditet jämfört med utgångsläget innebär en 
ökad lånefinansiering och på sikt högre finansiella kostnader.
 Kommunens värde på tillgångarna har under 2014 ökat med 125 
mnkr (9,7%) medan skulderna har ökat med 114 mnkr (37,4%). Det egna 
kapitalet ökade med 10,6 mnkr (1,1%). Soliditeten sjönk därmed med 
6 %-enheter från förgående år och uppgick 2014 till 70,2 procent. 
 När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som ansvars-
förbindelse (628,8 mnkr) uppgår soliditeten till 25,5 procent. 
Detta visar en försämrad grundekonomi beroende på mycket stora 
investeringar men beaktas den sänkta pensionsskulden är den 
grundekonomin oförändrat god.
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Soliditet, % 2012 2013 2014

Soliditet 76,1 76,2 70,2

Soliditet inkl. totala  
pensionsskulden 27,2 25,5 25,5

Genomsnittet för landets kommuner 2013 var en soliditet på 49,7%. 
Inklusive pensionsskulden uppgick soliditeten i rikets kommuner till 
19,5 procent.

Skuldsättning, % 2012 2013 2014

Totalt skuldsättningsgrad 23,9 23,8 29,8

Varav avsättningar 2,9 3,1 3,0

Varav kortfristiga skulder 21,0 20,7 23,5

Varav långa skulder 0 0 3,3

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital 
brukar benämnas skuldsättningsgrad vilket är motsatsen till soliditet.
 Den totala skuldsättningen har ökat under perioden 2012 – 2014 
vilket försämrat kommunens ekonomiska förutsättningar. Skulderna 
har totalt sett ökat med 124 mnkr men tillgångarna har ökat med 
166,8 mnkr under åren 2012 – 2014. 

Långfristiga skulder 
Med långfristiga skulder menas skulder som har en löptid över ett år.
 Kommunen har fr.o.m. år 2014 långfristiga skulder på 40 mnkr vilket 
är ett trendbrott då det tidigare lånet inlöstes i september 2003.
 Det finns en post under långfristiga skulder motsvarande 6,8 mnkr 
vilket är investeringsbidrag som bokföringsmässigt ligger som en 
långfristig skuld fram till dess att skulden skrivs av.

Avstämning av det finansiella målet ”soliditet”

mnkr föreg. 2014 2015 2016 2017 2018

Finansiellt mål 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0

Budgeterat resultat 71,7 71,3 71,5 71,6 71,7

Redovisat resultat 70,2

Avvikelse mot  
finansiellt mål +11,0 -2,8

Periodens genom-
snittliga soliditet % 73,5

Sammanfattning av ”kapacitet”
Utifrån rubriken kapacitet har kommunen goda förutsättningar att på 
sikt skapa en bibehållet god kapacitet även om det finansiella målet 
är ej uppnått för 2014. 
 Som grund för detta påstående ligger att den av kommunfullmäktige 
antagna budgeten 2015 – 2019 visar ett genomsnittligt resultat för 
perioden 2014 – 2018 på 73,5% (inkl. upparbetad soliditet). 
 Det finansiella målet 73% som genomsnitt är därmed uppnått för 
perioden 2014 – 2018.
 En låg skuldsättning innebär att av skatteintäkterna har en förhållan-
devis stor andel kunnat fördelas till kommunens olika verksamheter. 
 I och med att soliditeten har sjunkit innebär det att kapaciteten har 
försämrats under 2014 men kvarstår på en hög nivå.

 RISK  

KONCERNEN

En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen på kort och 
medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att 
möta finansiella problem. Koncernen bör upprätthålla en sådan betal
ningsförmåga att man kan betala sina löpande utgifter utan att behöva 
låna kortsiktigt.

 Ett mått som visar den kortsiktiga betalningsförmågan är kassa-
likviditeten.
 Koncernen redovisade 2014 en kassalikviditet på 58,6% vilket är 
något lägre än 2013 och försämringen beror på att kommunens kort-
fristiga skulder har ökat vilket i sin tur beror på att ett långfristigt lån 
förfaller till betalning under 2015.

% 2012 2013 2014

Kassalikviditet 65,4 61,1 58,6
 
Utöver de bokförda likvida medlen fanns vid årets slut en outnyttjad 
checkkredit på 100 mnkr för koncernen. 
 En av de mer övergripande riskerna för koncernen är ränteutveck-
lingen avseende låneskulden 491 mnkr. AB Gislavedshus är den del 
av koncernen som har störst låneskuld och därmed den enhet som 
har den största riskfaktorn i koncernen. 
 För Gislaveds kommun samt AB Gislavedshus är befolkningsut-
vecklingen en större riskfaktor än för övriga delar av koncernen. 
Denna riskfaktor är däremot mer förutsägbar och mer långsiktig.
 Den sammanvägda bilden av riksförhållandet för ”koncernen” är 
att den har försämrats något men är fortsatt god.

KOMMUNEN

Målsättning:
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hus-
hållning krävs en balanserad likviditet, samt att kommunfullmäktiges 
beslut om internkontroll efterlevs.

Kassalikviditet 
Likviditeten som beskriver kommunens betalningsförmåga på kort 
sikt kan visas som omsättningstillgångarna i relation till kortfristiga 
skulder, kassalikviditet. Om måttet är 100 procent innebär det att 
omsättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna. 
Desto lägre tal desto större är risken att likviditetsbrist uppstår.

Kassalikviditet, % 2012 2013 2014

Inkl. semesterskuld 60,3 49,0 43,1

Exkl. semesterskuld 83,2 68,8 55,4

I kommunens kortfristiga skulder (totalt ca 331 mnkr) ingick en semes-
terlöneskuld på ca 73 mnkr som troligen inte kommer att omsättas 
under det närmaste året. Om man bortser från semesterlöneskulden 
uppgick kommunens kassalikviditet till 55,4 procent år 2014. 
 Kassalikviditeten har försämrats sedan förgående år vilket framför-
allt beror på ökade skulder.
 Utöver likvida medlen hade kommunen en outnyttjad checkkredit på 
60,5 mnkr vid årets utgång (100 mnkr för kommunen och dess bolag).

Finansiell risk
Kommuner som har lån brukar analysera riskförhållandet utifrån om 
lånen har bunden eller rörlig ränta. Ytterligare en riskaspekt är när 
lånen förfaller till betalning i och med att det då finns en teoretisk risk 
för att inte kunna teckna nya lån.
 För Gislaveds kommun är dessa risker ytterst små. I och med att 
kommunen inte har några lån med rörlig ränta finns inte denna risk.
Tidsplanen för när lånen ska slutbetalas läggs ut över tiden för att 
inte lånen ska förfalla samtidigt och för att kommunen därmed inte 
ska drabbas av risken att ej erhålla några förnyade lån. Denna risk är 
även extremt låg i och med att kommunen är delägare av Kommun-
invest i Sverige AB.
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Kommunens lånebild, % 2012 2013 2014

Lån med: 

– rörlig ränta 0 0 0

– bindningstid på 1 – 5 år 0 100 100

– bindningstid på 5 år > 0 0 0

Lånen förfaller till betalning:  

– andel som förfaller inom 2 år 0 100 50

– andel som förfaller inom 5 år 0 0 50

– andel som förfaller om 6 år > 0 0 0

Borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser
Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till 432,4 mnkr. 
Åtagandena avsåg till största delen kommunens bolag. Belopps-
mässigt fördelar sig åtagandena enligt nedan:

Typ av gäldenär, mnkr 2012 2013 2014

Kommunägda företag 408,0 429,2 437,4

Förlustansvar föreningar 2,9 2,9 3,0

Förlustansvar egna hem 0,3 0,3 0,2

Total borgensförbindelse 411,2 432,4 440,6

Borgensåtagandet har ökat med 8,2 mnkr under 2014 vilket framför-
allt beror på att Gislaved Energi AB har ökat sin långfristiga skuld 
som följd av investeringar i framförallt fjärrvärme. Även Stiftelsen 
Isabergstoppen har fått en höjd borgensnivå för diverse investeringar.
 Borgensåtagandet per invånare uppgick 2014-12-31 till 15,3 tkr, 
vilket är 0,2 tkr högre än för 2013. 
 För 2013 var det vägda genomsnittet för landets kommuner 22,5 tkr 
per invånare.
 Som övriga ansvarsförbindelser finns även pensionsförpliktelser 
intjänade före 1998 till ett belopp om 628,8 mnkr inkl. löneskatt. 

Pensionsåtaganden
Kommunens totala pensionsskuld uppgick vid utgången av 2014 till 
699,3 mnkr inkl. löneskatt och återfinns under posterna ”avsättning 
till pensioner”, ”kortfristiga skulder” samt ”poster inom linjen” i balans-
räkningen. 
 Pensionerna som är intjänade före 1998, exklusive särskild avtals- 
och visstidspensioner, redovisades som ansvarsförbindelse under 
rubriken ”poster inom linjen”.
 Under rubriken avsättningar återfanns de pensioner som var in-
tjänade fr.o.m. 1998 och framåt, samt särskilda avtals- och visstids-
pensioner.
 Som kortfristig skuld återfanns den avgiftsbestämda ålderspensio-
nen enligt KAP-KL (Kollektiv Avtals Pension – Kommuner och Lands-
ting) inkl. löneskatten.
 Räntekostnader på den genomsnittliga pensionsskulden uppgick 
till 307 tkr och redovisas under finansiella kostnader. Under 2014 
finns ingen kostnad som följd av sänkt diskonteringsränta (RIPS).

Total pensionsskuld, mnkr 2012 2013 2014

Kortfristig skuld 42,9 45,2 47,0

– varav löneskatt 8,4 8,8 9,2

Avsättning 17,1 21,4 23,4

– varav löneskatt 3,3 4,2 4,6

Ansvarsförbindelse 608,1 650,1 628,8

– varav löneskatt 118,7 126,9 122,8

Summa pensionsskuld 668,1 716,8 699,3

Finansiella placeringar 0 0 0

Totala förpliktelser – placeringar 668,1 716,8 699,3

I förhållande till år 2012 har pensionsskulden ökat med 31,2 mnkr 
vilket framförallt beror en höjd ansvarsförbindelse. Under åren 2010 –  
2012 har det gjorts partiell inlösen avseende ansvarsförbindelsen 
med 40 mnkr.
 Hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (fr.o.m. 1998) 
disponeras av den anställde för eget val av förvaltare.
 Pensionskostnaden för lön utöver 7,5 basbelopp och för efter-
levandepension har lösts med särskilt tecknade försäkringar. 
 Total pensionskostnad inkl. särskild löneskatt som har belastat 
resul taträkningen 2014 uppgick till 81,1 mnkr. 

Pensionskostnader, mnkr 2012 2013 2014

Pensionskostnad (inkl. löneskatt) 85,3 84,8 81,1

Prognosen för de närmsta tre åren är att kostnaden för pensionsut-
betalningar inkl. löneskatt kommer att öka 4 – 6 procent per år.
 Uppgifterna om pensionsåtaganden baseras på beräkningar gjorda 
av Skandia, bank och försäkring per 2014-12-31. Aktualiseringsgraden 
för beräkningen uppgår till 99 procent. Detta innebär att för de per-
soner där alla pensionsgrundande tider ej är färdigutredda (1 %) är 
den pensionsgrundande tiden uppskattad. 
 Långsiktigt innebär dessa pensionsåtaganden en risk och är en 
generationsfråga. Genom att betala ut hela den avgiftsbestämda ål-
derspensionen, partiell inlösen samt att försäkra bort lönedelarna över 
7,5 basbelopp och efterlevandepensionen reducerades risken något. 
För att klara framtida pensionsåtaganden har Gislaveds kommun 
beslutat att det finansiella målet ska vara 15 mnkr/år som genomsnitt. 
De upparbetade resultatet kommer årligen att framgå av årsredovis-
ningen vilket innebär att då pensionskostnaderna ökar i framtiden 
kommer hänvisning att göras till det upparbetade resultatet och finan
siella målet kan då sänkas.

Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd olika faktorer 
t.ex. konjunktursvängningar, befolkningsförändringar, volymföränd-
ringar med mer. Nedan beskrivs vilken ungefärlig inverkan några av 
dessa har.

mnkr

Löneökning med 1% 11,6

Utdebitering förändrad med 10 öre 5,0

Förändrade skatteintäkter vid en  
befolkningsförändring med 100 personer 4,3

Påverkan på ränteintäkter vid förändrad  
marknadsränta med 1% 0,5

1% höjd inflation och dess påverkan på  
externa kostnader exkl. personalkostnader 0,8

Intern kontroll

Kommunfullmäktige beslutade 2000-10-26 §97 om intern kontroll för 
Gislaveds kommun.
 Enligt §5 i ”Reglemente för intern kontroll för Gislaveds kommun” 
har respektive nämnd det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. 

Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:
•  En organisation upprättas för den interna kontrollen inom  

respektive verksamhetsområde
• Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

Respektive nämnd har lämnat in underlag som ger svar på: 
1. hur många kontrollmoment ingår i kontrollplanen
2. hur många av dessa har ett negativt kontrollsvar
3. förslag till åtgärder vid negativa kontrollsvar.
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Under 2014 har det lagts ett stort fokus på att förfina internkontrollen 
och samtliga nämnder har sett över valet av internkontrollmoment. 
Från och med 2013 används även Stratsys för att systematisera intern-
kontrollen.
 Det finns inga oroväckande signaler i den internkontroll som har 
gjorts avseende 2014 även om det finns negativa kontrollsvar. De få 
negativa kontrollmoment som finns har en plan för åtgärder. Det är 
däremot viktigt att arbetet med internkontroll förfinas än mer.

Sammanfattning av ”riskförhållande”
Riskförhållandet har försämrats de senaste åren och är ännu något 
sämre år 2014 än föregående år. 
 Utifrån rubriken riskförhållande samt med den målsättning som är 
satt i mål och budget 2015 – 2019, har kommunen ändå goda förutsätt-
ningar att möta finansiella problem på kort och medellångt perspektiv. 
Den största risken är pensionsåtagandet med en skuld motsvarande 
699 mnkr. Om det finansiella målet, ett resultat som i genomsnitt 
uppgår till 15 mnkr/år, uppnås kommer pensionsåtagandet att kunna 
hanteras med bibehållet god ekonomisk hushållning. 
 Kommunens stora investeringsbehov kommer att kräva en aktiv 
ekonomistyrning för att inte försämra de ekonomiska förutsättning-
arna. Om inte detta lyckas finns risken att kommunen måste låna 
ännu mer till investeringarna och därmed mindre driftanslag till verk-
samheterna.

 KONTROLL  

KONCERNEN

För att uppnå god kontroll över kommunkoncernen är uppsiktsplikten 
av stor betydelse.

Uppsiktsplikten genomförs genom att kommunstyrelsen genomför 
olika kontrollmoment. Dessa moment är t.ex.:
• olika överläggningar med bolagen
• bolag och stiftelser redovisar sina bokslut samt framtidsfrågor
•  Bolag och stiftelser medverkar i kommunens mål och budget-

process
• Lekmannarevisorerna granskar bolaget

Utöver kommunens finansiella mål är även kommunens personalpoli
tiska mål styrande för om kommunen uppnår god ekonomisk hus-
hållning och av den anledningen granskas även koncernens personal-
frågor.
 För de personalpolitiska målen är heltid en rättighet och lägre 
sjukfrånvaro i fokus. Inom de kommunala bolagen och stiftelserna 
finns det fler heltider jämfört med kommunens verksamhet: 86% av 
de anställda arbetar heltid jämfört med 64,3% av de kommunanställda. 
De har även lägre sjuktal jämfört med kommunen och total sjukfrån-
varo i procent variera från 0 – 3,3% jämfört med 4,9%. 
 Den sammanvägda bilden av kontroll för ”koncernen” är att den 
sker på ett bra sätt speciellt genom de återkommande möten som 
sker mellan kommunstyrelsen och bolag/stiftelser.

KOMMUNEN

Målsättning:
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk 
hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål och budget 2014 –  
2018. En god budgetföljsamhet och måluppfyllelse är en självklarhet.

Måluppfyllelse
En viktig del i uppföljningen av kommunen är att se hur väl kommunen 
uppfyllt de mål som finns fastställda. Nedan kommenteras de finan-
siella mål som är antagna för 2014. Redovisning av måluppfyllelsen för 
nämnderna finns under avsnittet ”uppföljning av övergripande mål” 
samt i respektive nämnds separata bokslutsrapport.

 Kommunens finansiella mål har sin utgångspunkt i kommunal
lagens krav på god ekonomisk hushållning. Det innebär att ekonomin 
ska vara i balans, dvs. att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. 
Det egna kapitalet får inte minska. Kommunen ska därför aldrig låna 
till driftskostnader och lån till investeringar ska återbetalas under 
den ekonomiska livslängden.

Kommunfullmäktiges övergripande finansiella mål för verksamheten 
2014 var:
•  Resultatnivån under femårsperioden 2014 – 2018 ska uppgå till i 

genomsnitt minst 15 mnkr per år
•  Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2014 – 2018 ska, 

som genomsnitt, inte vara lägre än 73 procent.

Resultatet för 2014 blev +10,6 mnkr vilket innebär att resultatet ej för-
stärker arbetet med att uppnå det finansiella målet under perioden 
2014 – 2018.
 Utifrån att resultatet för åren 2015 – 2018 följer den av kommunfull-
mäktige antagna budgeten 2015 – 2018 är det genomsnittliga resul-
tatet för närvarande +17,1 mnkr för denna period och målet är därmed 
uppnått. Detta förutsätter däremot att det görs budgetanpassningar 
fr.o.m. år 2016 med 30 mnkr.
 Soliditeten sjönk till 70,2 procent och ligger därmed under det finan
siella målet och målet är inte uppnått för år 2014. I och med att kom-
munens finansiella mål gäller för en femårsperiod (2014 – 2018) och 
därför att soliditeten varit bättre än det finansiella målet för föregå-
ende period uppnås det finansiella målet för planperioden 2014 –  
2018 förutsatt att de kommande årens nivåer bibehålls på budgete-
rad nivå.

Budgetföljsamhet/prognossäkerhet
Ett mått som visar hur väl ekonomistyrningen fungerar i kommunen 
är budgetföljsamheten och prognossäkerheten. En god prognos-
säkerhet skapar möjlighet att korrigera eventuella ekonomiska för-
ändringar under året. 
 Totalt visade kommunen en positiv budgetavvikelse för 2014 på 9 
mnkr (1,3%), vilket är en lägre avvikelse än 2013. Den största enskilda 
positiva budgetavvikelsen är verksamhetskostnader (+31,6 mnkr 
var av kapitalkostnader 10 mnkr). För kommunen som helhet har 
budgetavvikelsen för åren 2011 – 2013 varit 0,9 procent som genom-
snitt. Om ej AGS premien hade återbetalts hade budgetföljsamheten 
varit negativ.

Avvikelse totalt 2012 2013 2014

Årets resultat, mnkr +11,8 +32,1 +10,6

Avvik. årets resultat mot budget, mnkr +7,3 +28,5 +9,0

Budgetavvikelse/budgetomslutn. % 0,35 1,7 1,3

Budgetavvikelsen för verksamheten har för 2014 minskat till 1,3 pro-
cent. En hög budgetavvikelse är inget som eftersträvas i och med att 
anslagna medel ska användas till att uppfylla kvalitetskrav m.m. Att 
budgetavvikelsen är lägre än 2013 beror framförallt på att det i 2013 
års resultat ingick 27 mnkr i extra intäkt från AFA. 
 2014 års avvikelse är onödigt stor men för det fortsatta arbetet 
med att uppnå de finansiella målen är avvikelsen av stor vikt. 
 I nedanstående tabell redovisas avvikelser mot årsbudget samt den 
helårsprognos som redovisades vid delårsbokslutet 2014-08-31.

UTVÄRDERING AV KOMMUNENS EKONOMISKA STÄLLNING
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Budgetavvikelse, mnkr
Budget-

avvikelse 
2013

Helårs-
prognos 

2014

Budget-
avvikelse 

2014

Kommunstyrelsen 2,2 3,6 8,2

Räddningsnämnden -0,4 0,0 0,6

Tekniska nämnden 0,0 0,8 -0,1

Bygg- och miljönämnden 1,0 -0,1 -0,3

Socialnämnden 3,7 -4,3 1,3

Fritidsnämnden 0,2 -0,2 1,8

Barn- och utbildningsnämnden 7,9 7,4 12,8

Kulturnämnden 0,2 0,2 1,5

Fastighetsnämnden -0,3 -2,3 5,8

Summa nämnder 14,5 5,1 31,6

Finansförvaltning 28,5 1,7 -12,2

– varav pensioner -8,3 -2,0 -4,2

– varav avskrivningar 2,1 1,5 1,7

Skatteintäkt o kom.  
ekonomisk utjämning 4,5 -1,6 -7,9

Finansnetto 0,0 -1,0 -0,9

Summa avvikelse 47,5 4,2 10,6

En stor budgetavvikelse kan skapa en lägre tilltro till budgetarbetet 
om avvikelsen beror på återkommande överskott. En stor andel av 
2014 års budgetavvikelse beror på överskott av engångskaraktär 
och därmed inte på ett dåligt budgetunderlag. Däremot finns det in-
slag av kostandsökningar på vissa verksamheter framförallt inom 
socialnämnden som kan innebära kostnadsökningar för framtiden.
 För en mer detaljerad genomgång av nämndernas resultat och or-
saker till budget- och prognosavvikelserna, hänvisas till respektive 
nämnds verksamhetsberättelse.

Personalpolitiska mål
Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse både för att öka 
kommunens attraktivitet som arbetsgivare och för att bidra till god 
ekonomisk hushållning. De personalekonomiska målen och dess 
måluppfyllelse beskrivs nedan. 

1)  Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss 
som attraktiv arbetsgivare:

 – Riktade medel för struktursatsningar
 – Åtgärder utefter medarbetarenkätens resultat
 – Utveckla lönebudgetprocessen
 – Omställningar vid organisations/verksamhets förändringar
2)  Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid  

en möjlighet.

Måluppfyllelse
Som helhet kan det konstateras att de personalpolitiska målen har 
god måluppfyllelse. Vissa mål löper på flera år utifrån viljeinriktningen 
2014 – 2018 i budgetdokument. Med detta som grund, och att vissa 
enstaka styrmått eventuellt inte är uppnådda eller delvis uppnått  
under 2014, är det personalpolitiska området som helhet uppnådda. 
Ytterligare beskrivning finns under avsnittet ”Personalekonomisk 
översikt och analys” samt i personalbokslutet.

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 upp-
kommit ska anges när och hur regleringen ska göras.

 Realisationsvinster ska avräknas från resultatet innan avstämning 
görs.
 För 2014 uppgår det justerade resultatet till 5,3 mnkr vilket innebär 
att kommunen uppnådde balanskravet.

Balanskravsavstämning, mnkr 2012 2013 2014

Årets resultat enligt resultaträkning 11,8 32,1 10,6

Samtliga Realisationsvinster -2,5 -2,2 -5,3

Realisationsvinst enligt undantags-
möjlighet

Realisationsförlust enligt undantags-
möjlighet 1,5

Orealiserade förluster i värdepappe

Återföring av orealiserade förluster  
i värdepapper

Årets resultat efter balanskravs-
justering

9,3 31,5 5,3

Medel till konjunkturreserv 0 -17,1 0

Medel till pensionsreserv -9,3 -14,4 -5,3

Årets balanskravsresultat* 0,0 0,0 0,0

*  Reservernas totala nivå presenteras under not för eget kapital.  
Det finns inga balanskravsunderskott från tidigare år.

God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hus-
hållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi 
på ett ansvarsfullt sätt.

Vad ska kommunen göra?
•  ”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av  

betydelse för en god ekonomisk hushållning
•  För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse 

för en god ekonomisk hushållning”
•  För personalpolitiken ska anges personalpolitiska mål för att 

skapa den attraktiva arbetsgivaren

Gislaveds kommun har en god ekonomisk hushållning trots att det 
finansiella målet avseende resultat och soliditet ej uppnås år 2014. 
Att god ekonomisk hushållning kan hävdas beror på att de finansiella 
målen gäller för för löpande femårsperiod och då blir resultatet 17,1 
mnkr och soliditeten 73,5% för perioden 2014 – 2018. För verksam-
heterna finns mål som är utarbetade utifrån god ekonomisk hushåll-
ning och som redovisas i detta material. 
 Det finns två övergripande personalpolitiska mål och dessa mål är 
styrande och arbetet med dessa löper på enligt plan.
 Kommunfullmäktige styr verksamheten utifrån de övergripande 
målen och dess konkretiserade mål. Uppfyllelsen av dessa mål presen-
teras under avsnitt ”Uppföljning av övergripande mål” och visar på en 
god måluppfyllelse.

Sammanfattning av ”kontroll”
Det förhållandevis stora överskottet för verksamheten (+31,6 mnkr) 
har till stora delar sin förklaring i engångsfaktorer. 
 Detta avsnitt visar att nämnder och styrelser arbetar med ekonomi-
styrning på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
Det pågår ett aktivt arbete med budgetföljsamhet samt att över tid 
uppfylla de ekonomiska och personalpolitiska målen vilket värnar för 
att god ekonomisk hushållning kommer att bibehållas även i framtiden.
 Även det faktum att kommunen fram t.o.m. 2014 har upparbetat 
pensions- och konjunkturreservar motsvarande 102 mnkr visar att 
det bedrivs en god kontroll. 

UTVÄRDERING AV KOMMUNENS EKONOMISKA STÄLLNING
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Sammanfattning 

För att kunna jämföra länets kommuners ekonomiska ställning har 
det under åren 1996 – 2013 gjorts en gemensam ekonomisk analys 
för länets samtliga kommuner. Av denna analys framgår av nedan-
stående polärdiagram att Gislaveds kommun har haft ekonomiskt 
bättre förutsättningar (linjen med skala 3 är genomsnitt) att klara en 
fortsatt god kommunal service än flertalet andra kommuner i landet 
och länet. 
 Gislaveds kommun har en likartad bild för år 2013 som år 2010. 
Fram till år 2012 försämrades diagrammet avsevärt men fr.o.m. år 
2013 har det skett en förbättring. ”Skattefinansieringsgrad av investe
ringar” har däremot försämrats år 2013, vilket beror på osedvanligt 
stora investeringar de senaste åren. 

Gislaveds kommun och en stor del av landets kommuner står inför 
stora investeringar men även svårigheten att anpassa driftkostna-
derna till lägre skatteintäkter som följd av demografiska förändringar.

Föregående diagram visar Gislaveds kommun i förhållande till genom-
snittskommunen i Sverige. Diagrammet visar att Gislaveds kommun 
finansierar en mindre del av investeringarna med skattemedel som 
helhet men för övrigt är bilden likartad med riket.
 Den sammanfattande bilden av 2014 års finansiella situation är att 
Gislaveds kommun har en god grundekonomi, samtliga finansiella 
mål uppfylls och utifrån soliditet och budgetföljsamhet har kommunen 
bättre förutsättningar än många andra kommuner i landet. Det främsta 
skälet till detta påstående är den politiska viljan att resultatet per år 
för de kommande åren ska, som genomsnitt, uppgå till 15 mnkr.

Framtid

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun styr verksamheten med ett 
aktivt arbete utifrån planeringsmodellen som utgår från vision, över-
gripande mål, konkretiserade mål, finansiella mål samt personalpoli-
tiska mål.
 Den främsta utmaningen under den kommande planeringsperioden 
2015 – 2019 blir att klara de finansiella målen samtidigt som det finns 
behov av stora investeringar som under denna period planeras till 
511 mnkr.

Samtidigt som detta behov finns står den internationella ekonomin 
inför stora utmaningar som kan komma att påverkar kommunens 
skatteintäkter åt olika håll. 
 För att klara en bibehållet god grundekonomi, en kvalitativt god 
verksamhet samt ett stort investeringsbehov är det nödvändigt att 
göra omstruktureringar av verksamheterna som sänker driftkostna-
derna med ca 30 mnkr fr.o.m. år 2016.
 I och med att de skatteintäkter som kommer till kommunen ska 
användas på bästa sätt krävs det ett ständigt arbete med att anpassa 
verksamheten efter invånarnas behov i dag och i framtiden.
 En kvarstående stor osäkerhetsfaktor är befolkningsförändringen. 
Kommunens olika verksamheter är anpassade till ett större antal in-
vånare vilket innebär att nuvarande driftkostnader är högre än nöd-
vändigt.
 En minskad befolkning sänker skatteintäkterna men många av 
kommunens kostnader kvarstår även om befolkningen minskar.  
Under 2000-talet har befolkningen minskat med 1 200 personer och 
tendensen för framtiden är en fortsatt befolkningsminskning.

Gislaveds kommun 2010

Gislaveds kommun 2013

Gislaved i förhållande till riket 2013
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Familjecentralen Gislaved invigdes i början av februari 2014 – en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn 0 – 6 år.

Gislaveds kommun har haft ytterst stora investeringar under 2000- 
talet och de är stora även under de kommande fem åren men något 
minskande. Stora investeringar undantränger resurser till drift av 
verksamheterna och därför måste det ständigt ske en avvägning 
mellan resultatets storlek och investeringarnas storlek. 
 Dessa framtida förutsättningar ställer krav på översyn av nuvarande 
verksamheter både avseende kvalitet och ekonomi. Gislaveds kom-
mun har i dagsläget en mycket hög kvalitet inom äldreomsorgen men 
även en god kvalitet för utbildningsverksamheten.
 I förhållande till faktorer som styr kostnadsutjämningen i skatteut-
jämningssystemet har Gislaveds kommun fördelat förhållandevis 
stora resurser till framförallt förskola/skolbarnomsorg samt äldre-
omsorgen vilket framgår av följande tabell.
 Nedanstående tabell visar hur kommunens kostnader år 2009 och 
2013 avvek i förhållande till den beräknade nivån utifrån kommunens 
opåverkbara förutsättningar (strukturkostnader).

2009 2013

Förskola/skolbarnomsorg 16,0 3,1

Grundskola 15,6 15,0

Gymnasieskola 10,7 -0,4

IFO -2,1 -10,3

Äldreomsorg 14,1 35,1

Ovanstående diagram visar det resultat som måste uppnås för att det 
finansiella målet, på i genomsnitt 15 mnkr i resultat per år, ska uppnås.

Stefan Tengberg
Ekonomichef
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I förhållande till den beräknade kostnadsnivån som ligger till grund för 
kostnadsutjämningen motsvarar ovanstående tal en merkostnad med 
ca 42 mnkr för år 2013 vilket är en sänkning från 2009 med 12 mnkr.
 Med beaktande av ovanstående osäkerhetsfaktorer innebär det 
kommande budgetarbetet anpassningar av verksamheterna med 30 
mnkr för att en god ekonomisk hushållning ska bibehållas.
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Personalekonomisk översikt och analys
Vår personal är kommunens största och viktigaste tillgång. För att 
uppnå de mål som kommunen har satt för sin verksamhet, behöver 
kommunen ta väl hand om sin personal och det innebär bland annat 
aktivt arbete med attraktiv arbetsgivare och skapa hälsoskapande 
arbetsplatser.
 Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att vi 
ska lyckas i våra strävanden att skapa den goda verksamhet som med-
borgarna förväntar sig. Därför kan vi glädja oss över att det personal-
politiska arbetet drivs framåt med fokus på ledarskap, välbefinnande 
och hälsa.
 Det kommande generationsskiftet bland personalen ställer stora 
krav på att vi kan attrahera medarbetare med rätt kompetens för fram-
tiden. Samtidigt måste vi vara flexibla och öppna inför nya organisa-
tionsformer och arbetssätt.

Personalekonomiska mått
Drygt 69 procent av kommunens kostnader är att hänföra till personal-
kostnader. Antal årsarbetare var 2 316 för 2014, en ökning med 21 
årsarbetare i jämförelse med 2013 (2 295).

Utfall i % 2011 2012 2013 2014

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 57 57 57 59

Andel män som  
arbetar heltid 91 91 90 89

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 29 29 29 28

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 3 4 4 5

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 14 14 14 13

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 6 5 6 6

Sjuk-
frånvaro Total sjukfrånvaro 3,9 4,4 4,9 4,9

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro  
(60 dagar eller mer)

42 49 54 55

Tjänstgöringsgraderna för kvinnor rör sig marginellt mellan åren. 
Mellan åren 2009 – 2012 ser man en årlig förändring mot högre syssel-
sättningsgrad för kvinnor. Ingen förändring skedde mellan åren 2012 –  
2013 men under 2014 skedde den största ökningen de senaste tio 
åren. Det är främst personal inom kost, omsorg och vård, lokalvård 
som arbetar deltid.
  Sjukfrånvaron är oförändrad 2013 – 2014 med sina 4,9%. En liten 
årlig ökning med 0,5 %-enheter skedde mellan 2011 – 2013. Dessför-
innan hade sjukfrånvaron minskat under fem år i följd. Det kan kon-
stateras att Gislaveds kommun har låg sjukfrånvaro jämfört med 
andra kommuner och att kommunen inte följer den trend som finns i 
samhället i stort med att sjukfrånvaron ökar.
Dock följer andelen sjuka på 60 dagar eller mer trenden i samhället 
och en ökning med 1 %-enhet har skett mellan 2013 och 2014. 

Sjukfrånvaro av tillgänglig 
tid per åldersgrupp i % 2010 2011 2012 2013 2014

Totalt för 29 år och yngre 2,6 3,6 3,6 3,6 3,0

Totalt för 30 – 49 år 4,3 4,1 4,5 5,2 5,5

Totalt för 50 år och äldre 4,3 3,8 4,4 5,0 5,0

Totalt 4,1 3,9 4,4 4,9 4,9

Sjukfrånvaro av tillgänglig tid per kön % sjuk

Totalt för kvinnor 5,4

Totalt för män 2,7

Totalt 4,9

Medellönen i Gislaveds kommun uppgick till 25 638 kronor, det är 
inklusive timavlönade. Medellönen för kvinnor var 91 procent av män-
nens, vilket är en positiv ökning jämfört med föregående år. De totala 
personalkostnaderna uppgår till 1 157 mnkr.
 I personalhandboken finns beskrivet kommunens policy om att varje 
lönesättande chef är skyldig att genomföra minst ett utvecklings-
samtal årligen. 84 procent av de svarande i en enkätundersökning upp-
ger att de haft utvecklingssamtal. Andelen svarande per förvaltning 
ger resultatet att i fyra av nio förvaltningar har mer än 90 procent 
uppgett att de haft utvecklingssamtal.
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Fotnot 1: Räddningstjänsten uppger i deras analys av resultatet att de 
anställda som svarade medfört en felmätning, då deltidsbrandmän 
var med i utskicket av enkäten, och kan därför inte användas. 
Fotnot 2: Fritidsförvaltningens svarsfrekvens är låg och enligt deras 
samverkansprotokoll konstateras att mer än 90% av medarbetarna 
haft utvecklingssamtal. 

Under 2015 kommer arbetsgivaren att bättre kunna följa upp genom-
förandet av utvecklingssamtal då det kommer att finns andra tekniska 
förutsättningar för detta.

Personalpolitiska mål och dess uppfyllelse 
För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet 
som arbetsgivare finns två personalekonomiska mål angivna i mål 
och budget 2014 – 2017. Nedan finns måluppfyllelsen beskrivna. 

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

 – Riktade medel för struktursatsningar
 – Åtgärder utefter medarbetarenkätens resultat
 – Utveckla lönebudgetprocessen
 – Omställningar vid organisations/verksamhetsförändringar 
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2)  Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid  
en möjlighet. 

Måluppfyllelse
Av kommunens tillsvidareanställda arbetar 64,3% heltid jämfört med 
62,4% föregående år, vilket är en positiv ökning. 
 Tjänstgöringsgraderna för kvinnor rör sig marginellt mellan åren 
men under 2014 skedde den största ökningen för de senaste tio 
åren. Av alla (1 943) tillsvidareanställda kvinnor arbetar 59% heltid 
2014 jämfört med 57% år 2013.
 För barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen 
är statistiken oförändrad mellan 2013 och 2014 men för övriga sju 
förvaltningar har andelen heltidsarbetande kvinnor ökat. Inom fritids-
förvaltningen är ökningen störst, från 55% år 2013 till 70% år 2014.

Styrtal Uppfyllelse

Andelen anställda som 
arbetar heltid ska öka 
i förhållande till an-
delen per 2012-12-31 
som var 62,5%.

 Uppnått då utfallet blev 64,3% för 
2014.

Andelen deltids-
anställda kvinnor ska 
minska med minst  
0,5 %-enheter i för-
hållande till andelen 
per 2012-12-31.

 Uppnått med en minskning om  
2,4 %-enheter

Arbetet med heltid som en rättighet kommer att intensifieras, då det 
finns en beslutad satsning under 2015 – 2016. Målet med projektet 
”Heltid en rättighet, deltid en möjlighet” är att fler heltidstjänster skapas 
och att andelen timavlönad personal minskas. Ofrivillig deltid (eller 
heltid) ska försvinna. I Gislaveds kommun ska den normala anställnings-
formen vara heltid.
 Första delmålet att från och med den 1 januari 2015 ska alla lediga 
tjänster som annonseras ut vara på heltid. 
 Delmålet är också att skapa en gemensam struktur och metod för att 
vid projektets slut kunna ha en organisation som hanterar kompetens-
försörjning på ett långsiktigt, tydligt och attraktivt sätt.

Slutsats 
Som helhet kan det konstateras att de personalpolitiska målen har 
god måluppfyllelse. Vissa mål löper på flera år utifrån viljeinriktningen 
2014 – 2018 i budgetdokument. Med detta som grund, och att vissa 
enstaka styrmått eventuellt inte är uppnådda eller delvis uppnått under 
2014, är det personalpolitiska området som helhet uppnådda. 

Måluppfyllelse: 
  Angående struktursatsningar har en löneanalys genomförts och 

en kostnadskalkyl för marknadsmässig lönesatsning har tagits 
fram av personalenheten. Kommunstyrelsens personalutskott 
beslutade att genomföra satsningar på sex olika befattnings-
grupper som är konkurrensutsatta yrken, med utfall den 1 au-
gusti 2014. 

	  Utefter resultatet i 2013 års medarbetarenkät har insatser 
genomförts i stort sett enligt plan, med viss förskjutning av 
åtgärder in i 2015. Under 2014 har bl.a. en film om löneavtal 
och individuell lönesättning tagits fram som informationssats-
ning för medarbetarna, riktlinje för arbetskläder ur ett mång-
faldsperspektiv antagits, reviderad riktlinje om utvecklings-, 
löne- och avgångssamtal antagits och implementering av 
denna. En utbildningstrappa för chefer blev klar och kurser 
hölls under hösten 2014, bl.a. satsningen UGL-utbildning (Ut-
vecklingGruppLedarskap) för chefer påbörjades och 15 che-
fer gick den hösten 2014 (14% av kommunens chefer). Åtgär-
der in om attraktiv arbetsgivare, som ”storytellning” och 
ambassadörer, har skjutits på till 2015, då medarbetare slutat 
under 2014.

  Arbete med att utveckla lönebudgetprocessen har gjorts inom 
ramen för budget 2015, som skedde under våren 2014.

	 		Personalenheten har bistått med personalresurser och kom-
petens vid de omorganisationer som genomförts i kommu-
nen. Kommunhälsan har även arbetat aktivt med insatser och 
stöd för berörda förvaltningar.

Styrtal Uppfyllelse

Minst 90 procent av 
alla anställda ska ha 
medarbetarsamtal.

 Delvis uppnått. 84% av de svarande 
uppger att de haft utvecklingssamtal. 
Andelen svarande per förvaltning ger 
resultatet i att fyra av nio förvaltningar 
har mer än 90% uppgett att de haft 
utvecklingssamtal, vilket resulterar i  
att styrtalet delvis uppnåtts i vissa för-
valtningar.

Sjukfrånvaron ska inte 
överstiga 4,5%

 Delvis uppnått. Sjukfrånvaron totalt är 
oförändrad 2013 – 2014 med sina 4,9%. 
En liten årlig ökning med 0,5 %-enheter 
skedde mellan 2011 – 2013. Dessförinnan 
hade sjukfrånvaron minskat under fem år 
i följd. Det kan konstateras att Gislaveds 
kommun trots allt har låg sjukfrånvaro 
jämfört med andra kommuner och följer 
inte den trend som finns i samhället i 
stort med att sjukfrånvaron ökar. Fem av 
kommunens nio förvaltningar har en sjuk-
frånvaro under 4,5%, vilket resulterar i 
att styrtalet delvis uppnåtts i vissa för-
valtningar.

Att resultat av  
struktursatsningar 
under femårsperioden 
2015 – 2019 ska med-
föra att medianlönerna 
inom respektive AID-
kod ligger i nivå som 
medianlöner i kommu-
ner och landsting i 
södra Sverige

 Uppnåtts för 2014. Vid en löneanalys 
fanns 44 AID-gruppers löner under  
median år 2013 (40%) och för 2014 var 
antalet 41 (35%). Genom den struktur-
satsning som beslutades om 2014 och 
två andra satsningar inom löneöversyn 
2014, är målet att minska antal AID- 
grupper under medianen i kommuner 
och landsting i södra Sverige näst-
kommande år.

0
87,5

Styrmått: 9 st
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0
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Suzi Pergel
Personalchef
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EKONOMI

RESULTATRÄKNING

Budget Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2014 2014 2013 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1 283 574 318 326 315 033 561 532 581 182

Verksamhetens kostnader 2 -1 668 186 -1 686 597 -1 641 879 -1 860 199 -1 838 365

Avskrivningar 3 -77 198 -75 475 -79 629 -96 484 -117 699

Verksamhetens nettokostnader -1 461 810 -1 443 746 -1 406 475 -1 395 151 -1 347 882

Skatteintäkter 4 1 172 749 1 170 060 1 145 732 1 170 060 1 145 732

Generella statsbidrag och utjämning 5 287 257 282 038 289 904 282 038 289 904

Finansiella intäkter 6 4 673 3 101 4 945 2 115 2 119

Finansiella kostnader 7 -1 287 -811 -1 957 -12 053 -14 769

Resultat före extraordinära poster 1 582 10 642 32 149 47 009 48 104

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Bokslutsdispositioner - - - 0 -3 388

Skatt - - - -8 992 -967

Årets resultat 1 582 10 642 32 149 38 017 43 749

KASSAFLÖDESANALYS

Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2014 2013 2014 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 10 642 32 149 38 017 43 749

Justering för av- och nedskrivningar 3 75 475 79 629 96 484 117 699

Förändring deponiavsättning 17 0 0 0 0

Förändring pensionsavsättning 16 1 978 4 365 1 978 4 365

Ökning/minskning andra avsättningar 0 0 8 673 1 166

Justering för övriga ej likvid påverkande poster 2 0 -8 094 1 074

Realisationsvinst/förlust -3 687 -2 184 -3 687 0

Medel från verksamheten före rörelsekapitalsförändring 84 410 113 959 133 371 168 053

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 -14 045 21 974 -14 502 -27 619

Ökning/minskning förråd och varulager 11 169 -129 593 -1 800

Ökning/minskning kortfristiga skulder 19 66 158 4 611 50 774 12 073

Kassaflöde från den löpande verksamhet 52 282 26 456 36 865 -17 346

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i immateriella anläggningstillgångar

Investering i materiella anläggningstillgångar -189 492 -152 071 -209 418 -156 500

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 4 694 2 243

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7 042 3 547

Investering i finansiella anläggningstillgångar -40 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -177 796 -146 281 -209 418 -156 500

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Nyupptagna lån 40 487 0 45 713 0

Amortering av långfristiga skulder -87 -4 -87 0

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 21 769

Minskning av långfristiga fordringar 10 0 500 0 0

Minskning av avsättningar pga utbetalningar 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 400 496 45 626 21 769

Årets kassaflöde -704 -5 370 6 444 15 976

Likvida medel vid årets början 51 795 57 165 83 947 67 971

Likvida medel vid årets slut 51 091 51 795 90 391 83 947
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BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2014 2013 2014 2013

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 1 987 106

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader o tekniska anläggningar 8 1 147 212 1 053 952 1 679 460 1 575 123

Maskiner och inventarier 9 100 454 81 889 125 890 108 786

Övriga materiella anläggningstillångar 0 0 191 227 189 109

Finansiella anläggningstillgångar 10 18 490 18 450 10 385 10 294

Summa anläggningstillgångar 1 266 156 1 154 291 2 008 949 1 883 418

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 11 3 198 3 367 5 898 6 491

Fordringar 12 88 643 74 598 113 455 98 953

Kortfristiga placeringar 0 0 0 3 105

Kassa och bank 13, 14 51 091 51 795 90 391 83 947

Summa omsättningstillgångar 142 932 129 760 209 744 192 496

Summa tillgångar 1 409 088 1 284 051 2 218 693 2 075 914

EGET KAPITAL; AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 15 988 734 978 091 1 285 759 1 249 263

därav årets resultat 10 642 32 149 38 017 43 749

därav resultatutjämningsreserv 100 351 95 039 100 351 95 039

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 23 432 21 454 23 652 21 674

Andra avsättningar 17 18 784 18 784 48 875 42 876

Upplupen skatteskuld - - 2 674 -

Summa avsättningar 42 216 40 238 75 201 64 550

SKULDER

Långfristiga skulder 18 46 866 608 468 952 424 094

Kortfristiga skulder 19 331 272 265 114 388 781 338 007

Summa skulder 378 138 265 722 857 733 762 101

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 409 088 1 284 051 2 218 693 2 075 914

Panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden 20 440 358 432 405 14 711 i.u.

Pensionsförpliktelser 21 628 838 650 083 628 838 i.u.

Övriga ansvarförbindelser 0 0 17 000 17 000

Leasing 22 14 861 12 702 i.u. i.u.
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Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen
tkr 2014 2013 2014

Försäljningsintäkter 30 473 29 082 127 575

Taxor och avgifter 109 875 103 569 100 768

Hyror och arrenden 39 104 40 726 187 864

Bidrag 91 259 100 222 91 104

Försäljning av verksamhet 
och konsulttjänster 42 285 39 528 44 546

Övriga intäkter 5 330 1 906 9 675

Summa verksamhetens  
intäkter

318 326 315 033 561 532

Jämförelsestörande intäkter

AFA, återbetalning år 
2005 – 2008 0 27 275 0

Reavinster 5 330 2 184 i.u.

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen
tkr 2014 2013 2014

Löner och sociala avgifter -1 092 043 -1 041 615 -1 131 828

Pensionskostnader -65 051 -67 454 -67 404

Inköp av anläggnings- och 
underhållsmaterial -4 285 -4 425 -70 233

Bränsle, energi och vatten -42 990 -52 104 -100 842

Köp av huvudverksamhet -156 085 -135 464 -155 430

Lokaler och markhyror -26 257 -25 488 -11 070

Lämnade bidrag -61 481 -67 021 -61 306

Övriga kostnader -238 405 -248 308 -262 086

Summa verksamhetens  
kostnader

-1 686 597 -1 641 879 -1 860 199

Jämförelsestörande kostnader

Inlösen pensioner 0 0 0

Nedskrivningar -4 209 -6 027 12 478

Not 3 Avskrivningar Koncernen
tkr 2014 2013 2014

Avskrivningar immateriella 
tillgångar 0 0 -41

Avskrivningar byggnader  
och anläggningar -46 521 -51 262 -77 573

Avskrivningar maskiner  
och inventarier -24 745 -22 340 -31 348

Nedskrivning -4 209 -6 027 12 478

Summa avskrivningar -75 475 -79 629 -96 484

Not 4 Skatteintäkter Koncernen
tkr 2014 2013 2014

Preliminär kommunalskatt 1 171 533 1 154 441 1 171 533

Preliminär slutavräkning  
innevarande år 201 -7 010 201

Slutavräkningsdifferens  
föregående år -3 134 691 -3 134

Mellankommunal inkomst-
utjämning 1 460 -2 390 1 460

Summa skatteintäkter 1 170 060 1 145 732 1 170 060

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Koncernen
tkr 2014 2013 2014

Inkomstutjämningsbidrag 228 638 222 399 228 638

Strukturbidrag 2 984 0 2 984

Införandebidrag 4 103 0 4 103

Kostnadsutjämningsbidrag 12 452 26 575 12 452

Regleringsbidrag 6 656 13 092 6 656

Avgifter för LSS-utjämning -18 542 -17 944 -18 542

Fastighetsavgift 45 747 45 782 45 747

Summa generella stats-
bidrag och utjämning

282 038 289 904 282 038

Not 6 Finansiella intäkter Koncernen
tkr 2014 2013 2014

Ränta likvida medel 216 582 342

Ränteintäkter kundfordringar 133 117 200

Borgensavgift 1 319 1 212 35

Övriga finansiella intäkter 161 190 1 484

Utdelning aktier 1 272 2 844 54

Summa finansiella intäkter 3 101 4 945 2 115

Not 7 Finansiella kostnader Koncernen
tkr 2014 2013 2014

Räntekostnader, lån -278 0 -12 053

Övriga finansiella kostnader -226 -133 -226

Ränta pensionsskuld -307 -1 824 -307

Summa finansiella kostnader -811 -1 957 -12 053

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Koncernen
tkr 2014 2013 2014

Redovisat värde vid  
årets början 1 053 952 991 002

Investeringar 150 330 62 025

Försäljningar och  
utrangeringar -3 276 -1 953

Nedskrivning -4 364 -6 027

Återförda nedskrivningar 0 0

Omklassificering av  
anläggningar -16 748 0

Avskrivningar -46 521 -51 263

Årets aktivering av pågående 
investeringar -61 226 -15 631

Redovisat värde vid årets slut 1 072 147 978 153

Pågående investeringar vid 
årets slut 75 065 75 799

Summa redovisat värde vid 
årets slut

1 147 212 1 053 952 1 679 460

Anskaffningsvärde 1 886 341 1 861 521

Ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar -814 194 -883 367

Bokfört värde 1 072 147 978 154

Bokfört värde pågående  
investeringar 75 065 75 798

Summa bokfört värde 1 147 212 1 053 952 1 679 460

Avskrivningstider 0 – 60 år 0 – 50 år 0 – 60 år
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Not 9 Maskiner och inventarier Koncernen
tkr 2014 2013 2014

Redovisat värde vid  
årets början 81 889 75 391

Investeringar 37 409 29 250

Försäljningar och  
utrangeringar -79 -412

Nedskrivningar 155 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Omklassificering av  
anläggningar 5 825 0

Avskrivningar -24 745 -22 340

Redovisat värde vid  
årets slut

100 454 81 889 125 890

Anskaffningsvärde 240 164 478 401

Ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar -139 710 -396 512

Summa bokfört värde 100 454 81 889 125 890

Avskrivningstider 3 – 20 år 3 – 20 år 3 – 20 år

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen
tkr 2014 2013 2014

Aktier 1 933

A-Ringen AB 100 100

Kommunsamköp AB 3 3

Gislavedshus AB 8 250 8 250

Gislaved Industrilokaler AB 1 100 1 100

Gislaved Energi AB 500 500

Gislaved Energiringen AB 50 50

Gislaved Näringsliv AB 50 50

Andelar 604 564 619

Andel i Kommuninvest  
ekonomisk förening 1 380 1 380 1 380

Bostadsrätter 1 404 1 404 1 404

Grundfondskapital 2 549

Smålands Turistråd 30 30

Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044

Stiftelsen Gisleparken 1 100 1 100

Stiftelsen Torghuset 375 375

Summa aktier och andelar 15 990 15 950 7 885

Långfristiga fordringar

Lån A-Ringen AB 3 059 3 059 3 059

Lån Stiftelsen Gisleparken 500 500 500

avgår osäkra fordringar -1 059 -1 059 -1 059

Summa långfristiga  
fordringar

2 500 2 500 2 500

Summa finansiella  
anläggningstillgångar

18 490 18 450 10 385

Gislaveds kommun har i november 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgen-
förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på 
de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommun-
invest ekonomisk förening. Kommunens andel per 2014-12-31 av de totala förpliktelserna 
uppgick till 488 750 656 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 474 916 464 kr. 

Not 11 Förråd Koncernen

tkr 2014 2013 2014

Tekniska kontorets förråd 2 748 2 828 2 748

Presentreklam 0 63 0

Asfaltskross tekniska 450 476 450

Övrigt, förråd 0 0 2 700

Summa förråd 3 198 3 367 5 898

Not 12 Fordringar Koncernen

tkr 2014 2013 2014

Kundfordringar 19 578 16 225 23 927

Statsbidragsfordringar 7 630 3 230 7 630

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 15 471 25 228 32 063

Övriga kortfristiga fordringar 45 964 29 915 49 835

Summa fordringar 88 643 74 598 113 455

Not 13 Kassa och bank Koncernen

tkr 2014 2013 2014

Kassa 74 39 233

Bank 51 017 51 756 90 158

Summa kassa och bank 51 091 51 795 90 391

Kommunen har en checkkredit på 60 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutstill-
fället.

Not 14 Koncernkonto Koncernen

tkr 2014 2013 2014

Kommunens andel 51 095 46 120 51 095

Stiftelsen Gisleparken -4 288 -3 645 -4 288

Stiftelsen Isabergstoppen 0 -1 031 0

Gislaved Energi AB och  
Gislaved Energiring AB 125 -1 537 125

AB Gislavedshus 34 499 27 795 34 499

A-Ringen AB 826 1 084 826

Gislaveds Industrilokaler AB 267 0 267

Gislaved Näringsliv AB 2 895 -264 2 895

Summa koncernkonto 85 419 68 522 85 419

Not 15 Eget kapital Koncernen

tkr 2014 2013 2014

Anläggningskapital 1 177 074 1 113 445 1 464 795

Rörelsekapital -188 340 -135 354 -179 036

Summa 988 734 978 091 1 285 759

varav pensionsbuffert 51 421 46 109 51 421

varav konjunkturbuffert 48 930 48 929 48 930
 
Fr.o.m. 2010 år s bokslut ”öronmärks” del av resultatet till en ”konjunkturbuffert” och en 
”pensionsbuffert” enligt Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-28 §39. Kommunallagen 
har därefter förändrats med bla möjlighet till reservering av medel för att kunna täcka 
underskott vid ett senare tillfälle (RUR). Lagändringen har inneburit att kommunfullmäktige 
2014-01-30 §3 beslutade om riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv, RUR. 
Beslutet innebär inga större förändringar i kommunens hantering av öronmärkning till 
”konjunkturbuffert” och ”pensionsbuffert”. Beslut om att disponera medel från RUR sker 
i samband med hantering av budget och årsredovisning. 
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Not 16 Avsättningar för pensioner Koncernen
tkr 2014 2013 2014

Specifikation –  
avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 8 406 6 767

Förmånsbestämd/ 
kompl.pension 101 91

Ålderspension 9 385 9 495

Pension till efterlevande 965 912

Summa pensioner 18 857 17 265

Löneskatt 4 575 4 189

Summa avsatt till pensioner 23 432 21 454 23 652

Antal visstidsförordnande

Politiker 11 11 i.u.

Tjänstemän 0 1 i.u.

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 21 454 17 089

Nya förpliktelser under året

varav

Nyintjänad pension 668 1 017

Ränte- och basbelopps-
uppräkning 175 177

Ändring av försäkrings- 
teknisk grund 0 1 499

Pension till efterlevande 0 0

Övrig post 2 327 1 530

Årets utbetalningar -1 578 -710

Förändring löneskatt 386 852

Summa avsatt till pensioner 23 432 21 454 23 652

Aktualiseringsgrad 99,0% 98,0% i.u.

Not 17 Andra avsättningar Koncernen
tkr 2014 2013 2014

Avsatt till återställande  
av deponi

Redovisat värde vid  
årets början 18 784 18 784

Nya avsättningar 0 0

Ianspråktagande avsättningar 0 0

Outnyttjade belopp  
som återförs 0 0

Förändring av nuvärdet 0 0

Summa andra avsättning 18 784 18 784 48 875

2015 – 2017 har kommunen anslag för översyn av åtgärdsplaner för deponi.

Not 18 Långfristiga skulder Koncernen
tkr 2014 2013 2014

Lån i banker och kreditinstitut 40 000 0 462 086

Förutbetalda intäkter som 
regleras över flera år

Anslutningsavgifter 472 0 472

återstående antal år (vägt snitt)

Investeringsbidrag 6 394 608 6 394

återstående antal år (vägt snitt)

Summa långfristiga skulder 46 866 608 468 952

Not 19 Kortfristiga skulder Koncernen

tkr 2014 2013 2014

Leverantörsskulder 66 515 58 403 82 280

Personal, källskatt och 
arbets givaravgifter 37 852 38 035 40 196

Personal, pensionskostnader 37 861 36 402 37 861

Övertid och semester-
löneskuld 79 293 76 396 81 815

Förutbetalda skatteintäkter 10 144 0 10 144

Kalkning och landskapsvård 318 219 318

Förutbetalda intäkter 25 382 21 404 48 678

Upplupna kostnader 12 219 15 551 17 064

Moms 2 803 2 153 3 171

Skuld VA-kollektivet 0 1 238 0

Kortfristigt lån 40 000 0 41 270

Övriga skulder 18 885 15 313 25 984

Summa kortfristiga skulder 331 272 265 114 388 781

Not 20 Borgensåtagande Koncernen

tkr 2014 2013 2014

Kommunägda bolag  
och stiftelser

Gislavedshus AB 326 825 333 370 0

Gislaved Energi AB 77 000 70 500 0

Stiftelsen Isabergstoppen 22 066 11 887 0

Stiftelsen Torghuset 11 500 13 500 11 500

Summa kommunägda bolag 437 391 429 257 11 500

Egnahem och småhus 244 287 244

Föreningar och övriga

Hestra Medborgarhus 791 848 791

Gislaveds Folkets hus 945 966 945

Anderstorps Folkets hus 1 031 1 047 1 031

Broaryd-Hestra Fiberförening 200 0 200

Summa föreningar  
och övriga

2 967 2 861 2 967

Summa borgensåtagande 440 358 432 405 14 711
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Under 2014 har Gislaveds kommun påbörjat ett officiellt samarbete 
med Wedemarks kommun i Tyskland.

NOTER

Not 21 Pensionsförpliktelser Koncernen

tkr 2014 2013 2014

Pensionsförpliktelser  
före 1998 497 799 511 920 497 799

Löneskatt pensions-
förpliktelser före 1998 120 766 124 192 120 766

Pensionsförpliktelser  
förtroendevalda 8 267 11 243 8 267

Särskild löneskatt på  
pensionsförpliktelser 2 006 2 728 2 006

Summa pensionsförpliktelser 628 838 650 083 628 838

Kommunförbundet Jönköpings län avvecklades som organisation per den 31 december 
2005. Kommunerna i Jönköpings län har övertagit pensionsförpliktelserna för den tidigare 
anställda personalen. Administrationen sköts av Jönköpings kommun. Avsatta medel för 
pensionerna finns i en stiftelse. Dessa räcker förmodligen för att säkerställa finansieringen 
av framtida pensionsutbetalningar. Om så inte sker ska kostnaderna fördelas mellan länets 
samtliga kommuner. Vid årsskiftet överstiger tillgångarna pensionåtagandet med 1 381 tkr.

Not 22 Leasing Koncernen

tkr 2014 2013 2014

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Minimileasingavtal

med förfall inom 1 år 3 557 3 701 i.u.

med förfall mellan 1 – 5 år 1 057 1 535 i.u.

med förfall senare än 5 år 0 0 i.u.

4 614 5 236 i.u.

Finasiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Nuvärdet av minimi-
leasingavgifterna

med förfall inom 1 år 2 077 1 448 i.u.

med förfall mellan 1 – 5 år 8 170 6 018 i.u.

med förfall senare än 5 år 0 0 i.u.

med förfall senare än 5 år 10 247 7 466 i.u.

Leksaksbytardagar har anordnats runtom i kommunen. Kul för barn 
och bra för miljön. Aktiviteterna fortsätter under 2015.

Behovet av medarbetare är stort i kommunen. Här ställde vi ut på 
jobbmässan i Värnamo.
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

DRIFTREDOVISNING

Budget Bokslut Avvikelse Använt % Bokslut
tkr 2014 2014 2013

Kommunstyrelsen 76 130 67 952 8 178 89,3 76 601

Räddningsnämnden 31 029 30 462 567 98,2 31 605

Barn- och utbildningsnämnden 709 066 696 306 12 760 98,2 680 166

Tekniska nämnden 43 639 43 703 -64 100,1 46 379

Socialnämnden 558 626 557 308 1 318 99,8 536 908

Fritidsnämnden 36 988 35 172 1 816 95,1 34 903

Fastighetsnämnden 0 -5 809 5 809 -549

Kulturnämnden 26 886 25 412 1 474 94,5 23 748

Bygg- och miljönämnden 10 593 10 881 -288 102,7 10 570

Summa nämnder 1 492 957 1 461 387 31 570 1 440 331

INVESTERINGSREDOVISNING

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
2014 2014 2013

Kommunstyrelsen 6 870 9 028 -2 158 4 901

Räddningsnämnden 3 842 200 3 642 2 216

Barn- och utbildningsnämnden 17 019 16 660 359 16 958

Tekniska nämnden 31 369 27 645 3 724 19 593

Socialnämnden 8 236 3 554 4 682 2 882

Fritidsnämnden 6 082 3 311 2 771 756

Fastighetsnämnden 129 084 113 714 15 370 97 732

Kulturnämnden 3 357 2 719 638 658

Bygg- och miljönämnden 1 099 925 174 586

Summa investeringar 206 958 177 756 29 202 146 282

därav

Skattefinansierad verksamhet 191 924 166 608 137 351

Avgiftsfinansierad verksamhet 15 034 11 148 8 931

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT

Budget Bokslut Totalt t.o.m.
tkr 2014 2014 2014

Nordinskolan, Smålandstenar 40 250 36 378 48 127

Kommunhus, Gislaved 35 866 36 582 48 779

Glashuset, Gislaved 18 276 13 502 53 496

Ombyggnation kök, Mariagården 9 732 9 634 10 402

Läsplattor, Barn- och utbildningsförvaltningen 9 840 8 227 20 549

Rönneljung, Reftele 4 459 4 109 4 151

Spontan-IP, Trasten 2 000 1 980 1 980
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Ordförande 2014: Niclas Palmgren (M)
Ordförande 2015: Marie Johansson (S)
Förvaltningschef: Karin Gustafsson
Andel av kommunens driftbudget: 4,6%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Intäkt 46 662 40 651 48 263 7 612

Kostnader -123 262 -116 781 -116 215 566

Nettokostnader -76 600 -76 130 -67 952 8 178

Nettoinvesteringar -4 901 -6 870 -9 028 -2 158

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Politiska ansvars-
områden -8 908 -8 857 -8 638 219

Myndighetsutövning -2 393 -3 277 -3 067 210

Kommunledning -4 650 -5 692 -5 639 53

Personalenheten -7 999 -10 035 -8 247 1 788

Utvecklingsenheten -15 489 -14 980 -11 096 3 884

Mark- och exploate-
ringsenheten -8 362 -4 238 -907 3 331

Ekonomienheten -18 285 -16 866 -18 583 -1 717

Kansli- och informa-
tionsenheten -8 351 -9 229 -8 577 652
IT-enheten -2 162 -2 956 -3 198 -242

Totalt -76 600 -76 130 -67 952 8 178

Uppgift
Kommunstyrelsen omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
revision, valnämnd, överförmyndare och kommunstyrelsens progra-
mområden.
 Kommunallagen styr kommunfullmäktige och kommunstyrelsens 
verksamhet.
 Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten i ärenden 
”av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt”. Revisionen 
lyder direkt under kommunfullmäktige.
 Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommu-
nens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas och de kom-
munala företagens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för de-
mokratiutveckling, samhällsutveckling inkl. miljö samt kommunens 
ekonomi och organisation/arbetsgivarfrågor.
 Valnämnden ska enligt vallagen organisera och genomföra val och 
folkomröstningar.
 Överförmyndaren ska bevaka underårigas, funktionsnedsattas 
och äldre personers rätt i samhället samt att se till att de som inte 
klarar sina personliga angelägenheter eller sina ekonomiska pro-
blem får hjälp med detta.
 Kommunstyrelsekontorets sex enheter utgör stab och stöd till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden och får sina 
uppdrag – stadigvarande och tillkommande – av dessa. Kommun-
styrelsekontoret har både koncern- och kommunövergripande upp-
gifter. Kommungemensamma administrativa funktioner ingår också.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen anser att den i allt väsentligt och på ett positivt 
sätt har bidragit till god ekonomisk hushållning med kommunens re-
surser, då upphuvuddelen av målen har uppfyllts eller är aktiva som 
pågående eller är långsiktig verksamhet samt att en rad tillkomman-
de uppdrag dessutom har kunnat genomföras. Detta har skett med 

god marginal inom ramen för erhållen budget.
 Kommunstyrelsen har haft 15 konkretiserade mål som kommun-
fullmäktige har gett i uppdrag till styrelsen. Dessa är även nämnds-
mål. Därutöver har kommunstyrelsen satt upp ytterligare 22 
nämndsmål och 7 mål för interna processer. Det är således totalt 44 
nämndsmål. Då många av de mål, som sätts för kommunstyrelsen 
och av kommunstyrelsen är av övergripande karaktär, leder de ofta 
till långa processer. Andra är inte renodlade mål utan mera av aktivi-
tetskaraktär, varför det är svårt att bedöma när de kan anses upp-
nådda.
 Det finns också kvar ett antal mål som förts över från både 2012 
och 2013. Till detta kommer också specifika uppdrag som kommun-
fullmäktige eller styrelsen ger löpande under året, av olika skäl: av 
egen ambition eller som man måste ge till följd av omvärldsförhållan-
den. Samtliga utgår från eller kan relateras till kommunens övergri-
pande mål, till de konkretiserade målen eller till de interna proces-
serna.
 Samtliga mål och tillkommande uppdrag har tillsammans varit sty-
rande för styrelsens och förvaltningens verksamhet.

Av målen har:
•  4 konkretiserade mål och 17 nämndsmål uppfyllts/genomförts.
•  11 konkretiserade mål och 25 nämndsmål påbörjats, är kontinu-

erligt pågående eller blivit påverkade av externa eller interna 
omständigheter på ett sådant sätt att de minskat i aktualitet och 
därmed i prioritet.

• 1 konkretiserat mål och 2 nämndsmål har inte genomförts.

Generellt gäller att mängden mål och ambitioner är i överkant i för-
hållande till de resurser som kommunstyrelsen disponerar, såväl vad 
gäller tid för politiskt deltagande i projekt och processer, som vad 
gäller förvaltningens möjligheter att bereda och stödja projekt och 
processer.

Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 8 178 tkr. Resultatet 
innehåller såväl positiva som negativa avvikelser mellan program-
men/ansvarsområdena och även inom dem. Reavinster vid markför-
säljning, tidsförskjutning av projekt till följd av annan prioritering, 
tillkommande uppdrag, förändrade externa förhållande samt perso-
nalförändringar i form av tjänstledigheter, rekryteringsvakanser och 
långtidssjukskrivningar är de tyngsta faktorerna. Huvuddelen av av-
vikelserna är av engångskaraktär eller har beaktats i 2015 års bud-
get. Personalbudgeten ska baseras på hela tjänster.
 Politiska ansvarsområden och Myndighetsutövning visar ett 
överskott på sammantaget 429 tkr, med ungefär hälften på vartdera 
området. Färre sammanträdestimmar i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse med utskott och styrgrupper bidrar bl.a. till över-
skottet. Överförmyndarverksamheten, som har under flera år haft 
underskott till följd av tyngre och utökad verksamhet och därför fått 
utökad budget, har 2014 uppnått balans och visar ett mindre över-
skott. Balans gäller även för valnämnden, där det schablonberäkna-
de statsbidraget för förtidsröstning väl täckt denna och bidragit till 
ett mindre överskott. Sammantaget har anslagen för EU-parlament-
svalet och för de allmänna valen balanserat varandra.
 Kommunledning visar överskott med 52 tkr. Kostnaden för extra 
personal för utredningsuppdrag (bl.a. bredbandsstrategin och akti-
viteter till följd av denna) ryms liksom samordningen av planering 
och logistik för återflyttningen till kommunhuset, ersättning till AMO 
för att samordna arbetsmarknadsrådets verksamhet och finansie-
ringen av kommungemensamma utredningar och processer. Entre-
prenörsregionen har endast tagit ut halv avgift under 2014.
 Personalenheten har ett överskott på 1 788 tkr, vilket är samma 
storleksordning som för 2013 men som delvis har andra orsaker. 
Kommunhälsan visar liksom tidigare år överskott, nu med 407 tkr 
Ökade intäkter i form av obudgeterade statsbidrag och bättre utfall 
på internavgiften bidrar med 400 tkr, samt att sjukskrivningar och 
tjänstledighet också bidrar. Anslaget för Fackliga företrädare har 
överbudgeterats pga. tolkningsproblem av avtalet, och ger ett väntat 
överskott med 800 tkr. Det har beaktats i 2015 års budget. Det cen-
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trala anslaget för omplaceringar och rehabilitering har i år gett ett 
överskott på 268 tkr av de ca 2 mnkr som fanns i budget. Anslaget 
varierar mellan åren och är beroende på vilka insatser som behövs. 
Långtidssjukskrivningar och tjänstledigheter bidrar också till över-
skottet.
 Utvecklingsenheten visar ett överskott på 3 884 tkr. Här är effek-
ten av tidsförskjutna projekt påtaglig liksom effekten av yttre fakto-
rer. Detta märks särskilt inom verksamheter under Näringsliv, som 
ger ett överskott med 2,9 mnkr. Största posten här är omprioritering 
av Innovationsfabriken med 974 tkr (uppbokning från bokslut 2013), 
som kommunfullmäktige under hösten beslutade skulle återföras till 
årets resultat. Medel som inte behövdes sista året för Leader Västra 
Småland har omfördelats till ett nytt handelsutvecklingsprojekt, 
Framtidens stad. Tillväxtarenor Science Park har inte varit fullt be-
mannad på grund av andra projekt inom GNAB tagit utrymme. En 
återbetalning av kommunens kostnadsandel har därför gjorts med 
400 tkr. Bidraget till GNAB och Framtid Gnosjöregionen har blivit 
lägre, sammantaget drygt 500 tkr. Orsaken är att handelns inträde i 
GNAB försenats liksom starten av den nya gemensamma ekonomis-
ka föreningen i regionen. Kostnaden för turismsamverkan har blivit 
215 tkr lägre än budget, då lägre kostnad tagits ut för Fegens turist-
byrå (FIA) och att Smålands sjörike haft lägre marknadsföringsaktivi-
tet än planerat. Översiktsplanearbetets förändrade inriktning och 
gestaltningsprogrammet, som inte kunde inte genomföras, samt bil-
ligare översvämningskatering ger ca 350 tkr. Försenade projekt mm 
inom natur- och miljövård ger överskott med 320 tkr och inom turism 
med 229 tkr.
 Mark- och exploateringsenheten visar ett överskott på 3 331 tkr. 
De största avvikelserna sammanhänger med reavinster, reaförluster 
och nedskrivningar. Storleken på det totala beloppet sammanhäng-
er delvis med att anläggningsregistret uppdaterats under 2013 och 
2014. Reavinster vid markförsäljningar uppgår till 4 559 tkr och 
reaförluster till 1 589 tkr, dvs. en nettovinst på 3 970 tkr Till detta 
kommer nedskrivningar 210 tkr. I övrigt finns ett antal över och un-
derskott på olika ansvar. Överskott finns t.ex. för administrationen, 
där tjänstledigheter gett 200 tkr, och för skogsverksamheten 400 tkr 
mer än budget, dels pga. storm, dels viss ändrad inriktning. Det to-
tala nettot för skogsverksamheten blev 851 tkr. Bland underskotten 
märks ytterligare 440 tkr i ersättning för analyser i samband utgräv-
ningarna i Fållinge, vilket är kostnader som inte kan belasta exploa-
teringen som en investering då det inte skett på kommunens mark. 
 Ekonomienheten visar ett underskott på 1 706 tkr. Det negativa 
resultatet beror på kommunfullmäktiges beslut den 29 januari 2015 
att täcka Stiftelsens Gisleparkens negativa egna kapital. Kapitaltill-
skottet uppgår till 3 118 tkr. Utan denna kostnad hade resultatet varit 
+1 412 tkr. En faktor som har påverkat överskottet är att intäkter för 
debitering har blivit ca 800 tkr högre än budget. Det beror på att det 
inte var budgeterat att vatten- och renhållningsverksamheten betalar 
för debiteringstjänster. Detta är reglerat i budget 2015. Vidare har 
upphandlingsenhetens personakostnader blivit lägre till följd av 
tjänstledigheter och vakanser.
 Kansli- och informationsenheten har ett överskott på 652 tkr. 
Den största delen kommer från information med 455 tkr och rör 
främst på tryckt information, då kommunbroschyren har räckt till 
både innehållsmässigt och i antal under 2014. Tidsmässigt har Ut-
recht-mässan prioriterats, och därför har marknadsföringsmedel 
och medel för mässor använts till detta nya projekt. Huvuddelen av 
kostnaderna kommer 2015, varför omprioritering av medel sker även 
kommande år. Tjänstledigheter och långtidssjukskrivningar inom en-
heten bidrar också till överskottet. Intern processutveckling med 
överskott på 125 tkr avser dokumenthantering och medel för med-
borgardialog, vilka inte förbrukats. En omprioritering har gjorts inom 
utvecklingsledartjänsten mot processkartläggning, kontaktcen-
ter-projektet och informationssäkerhetsarbetet.
 IT-enheten har totalt ett underskott på 242 tkr. IT-funktionen visar 
underskott med 546 tkr, kopieringsmiljön resp. televäxel/reception 
överskott med 61 tkr resp. 243 tkr. Verksamheterna uppvisar som 
helhet ekonomiska avvikelser men bakom dessa finns förändringar i 
verksamheten. Den centrala IT-miljön har krävt utökning av antal li-
censer inom server och övrig infrastruktur, vilket har inneburit en ex-

trakostnad på 300 tkr. Underhållsåtgärder i IT-miljön har lett till att 
kostnader för externa IT-konsulter har blivit 100 tkr större. Detta be-
ror inte på någon speciell omständighet utan den består av normala 
men ökande underhållsåtgärder i kommunens ITmiljö. Växel/recep-
tion har lägre personalkostnader till följd av deltid och lönebidrag. 
Turerna kring växelavbrott och avtalsproblemen med All-Tele har lett 
till att växeln tagit en extra kostnader. Bl.a. har fler fasta abonne-
mang tillkommit och oklara samtalsfakturor i samband med upp-
städningen av All-Tele-avtalet har tagits av växeln. Kostnaderna från 
Telia för hyrda kopparlinjer, som inte kunnat avslutas som planerat 
under året, har inneburit en kostnad på ca 120 tkr.

Personal

Den 1 november 2014 hade kommunstyrelseförvaltningen totalt 73 
tillsvidareanställda, varav 16 män och 57 kvinnor. År 2013 var mot-
svarande siffra 71, vilket innebär en ökning om 2 tillsvidareanställda, 
båda kvinnor.
 Under ombyggnaden av kommunhuset (aug 2013 – sept 2014) har 
kommunstyrelseförvaltningen (exkl. Kommunhälsan, som inte på-
verkats) varit utlokaliserad på tre olika lokaler i tätorten Gislaved. 
Detta har inneburit att den spontana kommunikationen mellan enhe-
terna varit svårare att upprätthålla medan den fysiska lokaliseringen 
knutit olika enheter närmare andra förvaltningar. Återflyttningen 
innebär att kommunstyrelsekontoret finns under samma tak, vilket är 
positivt för snabb kommunikation och närhet i fysiska möten, även 
om förvaltningen fortfarande finns på tre (fyra) av fem våningsplan i 
kommunhuset.
 Medarbetarenkät och hälsoenkäter visar entydigt på hög grad av 
stress bland medarbete i förvaltningen. Ett antal gemensamma åt-
gärder för hantering av stress har gjorts, men översyn av åtgärder i 
organisation, uppgiftsfördelning och arbetsflöde måste göras.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2011 2012 2013 2014

Sjuk-
frånvaro Total sjukfrånvaro 3,6 2,5 2,7 4,8

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 19,6 23,4 35,1 71,8

Medarbe-
tarsamtal

Styrtal: Minst 90%  
av alla anställda ska  
ha medarbetarsamtal

Finns inget jämför-
bart resultat

76,0

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 86 88 90,91 93,0

Andel män som  
arbetar heltid 85,7 100 100 100

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 8,0 6,0 3,64 1,8

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 6,0 6,0 5,45 5,2

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 14,2 0 0 0

Resultat
Kommunstyrelseförvaltningens totala sjukfrånvaro uppgick 2014 till 
4,8%. Jämfört med 2013,då motsvarande tal var 2,7%, är det en ökning 
med 2,1 %-enheter.
 Gislaveds kommun har antagit ett gemensamt styrtal vad gäller ut-
vecklingssamtal, som innebär att minst 90% av alla tillsvidareanställda 
ska ha haft utvecklingssamtal med sin chef under året. Genom en 
enkät till tillsvidareanställda efter årsskiftet, som besvarades av 
87%, har 76% uppgett att de haft utvecklingssamtal under 2014. Då 
svarsfrekvensen ligger på gränsen till låg, kan resultatet inte ses som 
helt tillförlitligt. Detta är en genomgående trend för majoriteten av 
kommunens förvaltningar, där kommunstyrelseförvaltningens svars-
frekvens ändå är bland de högre.
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 Förklaringen ligger i att andelen långtidssjukfrånvaro av total sjuk-
frånvaro ökat under året: från 35,1% procent 2013 till 71,8% 2014.
 Heltidsmåttet för kvinnor i förvaltningen har ökat under året till 
93,0%. Detta är en ökning om drygt 2 %-enheter. Andelen kvinnor 
som arbetar deltid uppgår till 7%, vilket innebär en minskning med 
drygt 2 %-enheter. Sysselsättningsstatisktiken för männen är oför-
ändrad sedan 2012, då samtliga män innehar heltidstjänster.

Analys och slutsatser
Sjukfrånvaro
Ökningen av den totala sjukfrånvaron tillika långtidssjukfrånvaron i 
kommunstyrelseförvaltningen kan härledas till att flertalet anställda 
under året varit frånvarande hela eller stor del av året. Anledningen till 
detta kan huvudsakligen härledas till psykosociala orsaker samt stress.

Utvecklingssamtal
Kommunstyrelseförvaltningen uppfyller inte styrtalet för utvecklings-
samtal under 2014. Även om den statistiska osäkerheten finns med i 
bilden har uppenbarligen det brustit i att uppfylla detta mål. Ambitio-
nen är dock att detta ska vara uppnått 2015.

Heltid – deltid
Att antalet heltidsanställda kvinnor ökat under året beror på att fler-
talet tjänster på Kommunhälsan har uppgraderats till heltidstjänster. 
I nuläget är det endast en tjänst inom förvaltningen som i grunden 
inte är heltid, Då borträknas de tjänster där den anställde har partiell 
sjukersättning och där arbetsgivaren med anledning av detta inte kan 
anställa på heltidstjänst.
 I kommunstyrelseförvaltningens jämställdhetsplan finns målet att 
från och med 2016 års utgång ska alla anställda ha en heltidstjänst i 
grunden med samma undantag, som ovan beskrivits vad gäller de 
anställda som har partiell sjukersättning. För samtliga förvaltningens 
män uppfylls målet om heltidsanställning sedan tidigare.

Personalförsörjning
Under åren 2014 – 2020 uppnår förvaltningschefen och 9 medarbetare 
65 års ålder, vilket är 14% av det totala antalet tillsvidareanställda. 
Generationsväxlingarna kommer naturligt att medföra vissa föränd-
ringar i organisations- och tjänstestrukturer.

Miljö

2014 har varit det sista året på det nuvarande åtgärdsprogrammet för 
klimat- och energistrategierna, och arbetet har inletts för att ta fram ett 
nytt förslag på åtgärdsprogram. Energimyndighetens energieffektivise-
ringsstöd har administrerats också; under det sista året i program-
perioden med statistikredovisning och ekonomihantering. Uppföljnings-
körningar på föregående års ecodrivingutbildningar har gjorts, och nya 
rutiner för hantering av drivmedelskort för att förbättra drivmedels-
statistiken har tagits fram. Den europeiska trafikantveckan genomför
des i september månad med ett flertal arrangemang: historiecykling, 
cykelutställning och lansering av elcykelutlåning på biblioteket i Gisla-
ved. Vidare så arrangerades Cykla Ut, en tävling där deltagarna cykla ut 
och registrera sig på målpunkter runt om längs cykelvägar i kommunen. 
633 registreringar gjordes under trafikantveckan.
 Kommunen deltar i projekt GreenCharge som syftar till att utveckla 
elbilsanvändningen och laddinfrastrukturen . Under 2014 har fyra ytter-
ligare laddstolpar placerats ut i fyra olika tätorter i kommunen. Hem-
tjänsten har haft ha en elbil till låns från GreenCharge för att se hur en 
elbil skulle fungera i denna verksamhet. Upphandling av elbilar till hem-
tjänsten kommer att göras under 2015.
 Flera vindkraftprojekt pågår i kommunen och för två större vind-
kraftparker har frågan om kommunal tillstyrkan varit aktuell. För vind-
kraftpark Grimsås – Äspås avser prövningen en höjning av verkens 
totalhöjd till 185 meter. Tillstyrkansprocessen för vindkraftpark Palsbo, 
som omfattar åtta verk, har också inletts under året.

 I den interna avfallshanteringen har en omfattande källsortering 
införts, och all hämtning av sköts nu av en upphandlad entreprenör. 
All avfallstatistik bearbetas och fördelas månadsvis på respektive 
arbetsplats. Ett omfattande informationsarbete har genomförts med 
bl.a. besök på en rad verksamheters APT-möten för att informera om 
förändringen samt för konkret hjälpa till att utforma hanteringen på 
bästa sätt. Ett antal verksamheter har provisoriska lösningar på sorte-
ringen, då ombyggnadsåtgärder krävs för att få till en bra hantering. 
Några verksamheter har inte kommit gång; framförallt de som är in-
hyrda hos andra fastighetsägare.
 Gislaveds kommun har inlett ett samarbete med Retoy AB i syfte 
att under två år genomföra en rad leksaksbytardagar. Sex leksaks-
bytardagar har genomförts under 2014.
 Att ställa miljökrav i upphandlingar utgör ett omfattande arbets-
moment. Det är inte självklart att det finns kriterier för alla typer av 
produkter eller tjänster. Aktuella upphandlingar har bland annat varit 
drivmedel, däck, sportutrustning och hyra av maskiner.
 Kommunen deltar i det regionala miljöarbetet på länsnivå, och ar-
betet med ett åtgärdsprogram för hälsans miljömål har varit aktuellt 
under året. Klimatrådets arbete har resulterat i förslag på två åtgärds-
program under året: ett för minskad klimatpåverkan och ett för klimat-
anpassning.
 Klimatanpassningsfrågorna har under året fokuserat på över-
svämningar och skyfall. En särskild skyfallskartering för Smålands-
stenar har genomförts eftersom orten drabbades hårt av skyfallsöver-
svämningar i slutet av juli månad. Karteringen kommer, tillsammans 
med MSB:s nya översvämningskartering av Nissan, att användas för 
översikts- och detaljplanering, beredskapsplanering och konkreta 
anpassningsåtgärder.
 Inom det strategiska vattenvårdsarbete har en vattenöversikt tagits 
fram som ska ligga till grund för fortsatt vatten och översiktsplanering. 
Kommunstyrelsekontoret är också delaktigt i kommunens pågående 
VA-planering, och där ett förslag till kommunal VA-strategi utarbetats.
 Mycket resurser har lagts ner på två olika vattenvårdsarbeten under 
året, dels bildandet av vattenskyddsområde för Bolmen, dels ansökan 
om vattendom för Rasjön. I Bolmen är det Sydvatten AB som har tagit 
fram ett förslag till föreskrifter och skyddsområde för sitt uttag av 
dricksvatten i Bolmen. För Rasjön har ett förslag till vattendom tagits 
fram och beslut har tagits i kommunfullmäktige om ansökan till 
mark- och miljödomstolen. Kalkningsverksamheten har genomförts i 
planerad omfattning.
 En strategi för efterbehandling av förorenad mark har påbörjats 
och inom ramen för Nissans vattenråd utreds möjligheterna att förstär-
ka och utveckla saneringsåtgärderna i anslutning till Anderstorpsån.
 En naturinventering av ett möjligt framtida kommunalt naturreservat 
har genomförts längs Nissan i Gislaved. En närnaturguide har också 
tagits fram; en för varje tätort och på fyra olika språk. Utvecklingen av 
leder och strövstigar har fortsatt under året med skyltframtagning för 
Nissanleden i Smålandsstenar – Skeppshult, anläggning av ny rastplats 
på Gislavedsleden, fortsatt arbete med att utveckla Tuskeboleden 
samt med anordnandet av en aktivitetsdag på norra delen av natur- 
och kulturstig Nissan. Arbetet görs i samverkan med fritidskontoret, 
kulturkontoret och tekniska kontoret samt hembygdsföreningar och 
samhällsföreningar.

Framtid

Kommunstyrelsens uppgift är, som framgår av avsnitt ovan, både 
bred och djup, varför i princip inget i den kommunala verksamheten 
kan lämnas åt sidan för framtiden. Av kommunallagen och kommun-
styrelsens reglemente framgår den styrande och ledande rollen, som 
inkluderar samhällsutvecklingen, ansvaret för ekonomi och personal-
politiken för hela kommunen, men det innefattar också ansvaret för 
egen verksamhet och egen organisation. Inget kan lämnats helt åt 
sidan. De allra viktigaste insatsområdena bedöms idag vara nedan-
stående – men listan kan snabbt få en helt annan inriktning: varken 
om- eller invärld står stilla…
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Demokrati och medborgarinflytande
E-samhällets framväxt går snabbt och ställer krav på kommunen i 
rollen som samhällsutvecklare (bredband/internt nät) men också 
som service och tjänsteproducent, som informatör/kommunikatör 
och som för effektivisering av organisationen (interna processer).
 Området har många perspektiv. Det krävs omvärldsbevakning, sam-
arbete med många aktörer externt och internt, kompetensutveckling, 
teknikutveckling och förändringsbenägenhet och fysisk och tekniska 
satsningar.
 Rätt kommunikationskanaler mellan våra invånare och kommunen 
för att fånga upp samhällsengagemang och för att lösa servicefrågor 
och kommunikation och dialog mellan invånare och kommunen. Ut-
vecklandet av ett kontaktcenter väntas kunna stödja detta. Arbetet 
med att förnya våra kommunikationskanaler och informationsbärare 
med hjälp av ny teknik ställer hela tiden högre krav på informations-
säkerhetsarbetet.
 Medborgardialog och andra kompletterande demokratiska former 
måste prövas och utvecklas för att skapa engagemang för samhälls-
frågor i helhet.
 Utveckla och skapa goda förutsättningar för de förtroendevaldas 
arbete är en viktig förutsättning för en aktiv och rättsäker demokrati.

Samhällsutveckling och översiktsplanering
Den kommunomfattande översiktsplanen ska revideras och bli klar 
för samråd så den kan fastställas av kommunfullmäktige under 2016 
och bli ÖP-16. Planen är ett centralt utvecklingsdokument, som sam-
manfattar och sammanväger de politiska utvecklingsstrategierna, 
de nationella och lokala intressena på mark och vatten och anger mål 
och strategier för utvecklingen av kommunen. Ett intensivt arbete 
och mycken medborgardialog präglar processen.
 Infrastruktur och kommunikationer är ständigt i fokus, och dessa 
frågor bedöms som de mest avgörande för utveckling och tillväxt. 
Aktuella frågor är järnvägarna med HNJ, Kust – till – kust-banan med 
Götalandsbanan och Europabanan Kommunens insatser för att främja 
godstrafiken kan bidra till HNJ:s överlevnad sträckan Värnamo –  
Halmstad. Persontrafiken är hotad, och samsyn och samarbete över 
länsgräns mellan regioner och kommuner är en nödvändighet. Pågå-
ende åtgärdsvalstudier för delar av rv 26 måste åtföljas av fortsatta 
aktiviter för förbättringar av främst Smålandsstenar – Gislaved.
 Miljö, mark och vatten är sammanfattningen på de fysiska förut-
sättningarna för verksamhet i kommunen. De är tunga delar i över-
siktsplanen och får genom arbetet med denna en särskild aktualitet. 
VA-frågor, översvämningar och vården av grund- och ytvatten är tunga 
frågor, som också har tyngd hos tekniska nämnden och bygg- och 
miljönämnden. Förorenade mark av olika slag tvingar fram analyser 
och insatser för att kunna skapa god bebyggd miljö och långsiktigt 
goda levnadsvillkor och undanröja. Vägar för att – om möjligt – undan-
röja dessa utvecklingshinder. Energi- och klimatfrågor har sin givna 
plats på kommunstyrelsens dagordning och ett nytt handlingsprogram 
inom detta område kommer att visa vilka insatser som krävs för att 
nå de långsiktiga målen.
 I miljöbokslutet lyfts fem områden som bör ägnas särskild upp-
märksamhet – se vidare i detta dokument.
 Företagsklimat är ett prioriterat programområde inom ramen för 
kommunens vision. Kortfattat kan det näraliggande arbetet samman-
fattas i följande: Näringslivsstrategin görs klar, arbetet med handels-
utveckling fortsätter och den lotsande organisationen ska vidareut-
vecklas. Focusområdena är ett bättre företagsklimat, ökad attraktivitet 
(mark, lokaler, mötesplatser, service, utbud) samt ett bredare näringsliv.
 Bostadsförsörjning är ett vitt begrepp. Kommunens ansvar ligger 
inom mark, plan och exploatering men också i att skapa förutsättningar 
för att olika grupper ges förutsättningar för att erhålla anpassade och 
goda boendeförhållanden. De bostadspolitiska riktlinjerna, som är 
under omarbetning anger principer och inriktning. Aktivt arbete för att 
få igång bostadsbyggandet måste till för att utveckling av kommunen 
och de mål som satts upp ska kunna nås.

Attraktiv arbetsgivare 
Heltid – deltid och det projekt som startats 2015 är den enskilt viktigaste 
frågan inom kommunens personalpolitik de kommande åren. Det för-
tar inte att alla övriga delar som ingår i begreppet Attraktiv arbetsgivare 
måste arbetas med. Personal- och kompetensförsörjning är en annan 
central fråga för att klara generationsväxlingar och alla andra krav 
som ställs på organisationen.
 Personalbokslutet lyfter särskilt de frågor som är angelägna inom 
personalområdet – se vidare i detta!
 Att genomföra övergripande löneanalys varje år och sedan struktur-
justeringar i syfte att skapa konkurrenskraftiga löner

Ekonomi
Kommunens ekonomi ska vara stark och sund på såväl kort som lång 
sikt, vilket är grundläggande för att kommunens verksamhet ska 
kunna bedrivas. Detta beskrivs utförligt i avsnitten om kommunens 
ekonomi i inledningen till Årsredovisningen.

Kommunstyrelsens styrnings- och ledningsfrågor
Samverkan i olika relationer och former – internt som externt, med 
andra kommuner, regioner och myndigheter är en förutsättning för 
att kommunens olika arbetsområden. Allt fler frågor går över organisa
toriska och administrativa gränser. Mer tid och energi måste läggas 
på dessa frågor. Särskilt gäller detta alla samhällsplanerings- och 
utvecklingsfrågor men också i det organisatoriska samarbetet. Den nya 
regionen och samarbetet med denna kommer att vara en av dessa 
viktiga parter, där roller och relationer ständigt måste utvecklas och 
vårdas.
 De kommunala företagen och styrning av dessa kommer under 
kommande år att vara fortsatt i fokus.
 Interna processer av olika slag – såväl system som rutiner för kvalitet 
och effektivitet – måste ständigt utvecklas. Även här finns eförvalt-
ningen, samordning och uppföljning av alla övergripande strategier, 
hantering av mänskliga rättighetsfrågor, demokrati och delaktighet, 
krisledning och säkerhetssamordning som några av flera exempel. 
Information och kommunikation ligger i grunden för att arbetet ska 
fungera internt. 
 Kommunstyrelseförvaltningen kommer under året att anpassa sin 
organisation till nya förutsättningar som successivt ställs på den 
kommunsgemensamma samordingen men också på samhällsut-
veckling och demokratifrågor. Personalbehovet minskar inte, utan 
tvärtom ställs högre krav på samordningsfrågor av olika slag. Det är 
uppenbart att resursbehovet inte minskar; var sig i för samhällsut-
vecklingsprojekten (se ovan) eller för intern samordning och service.

Intern kontroll

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört kontrollen av de tolv 
moment som ingår i internkontrollplanen.
 Av dessa avser sju verksamheter inom kommunstyrelseförvalt-
ningen, som förvaltningen själv råder över. Fem kontrollmoment är 
förvaltningsövergripande, och de syftar till att kontrollera att samtliga 
förvaltningar följer uppsatta riktlinjer och regler.
 För 2014 finns fyra negativa kontrollmoment, varav två kvarstår 
från 2013.
 Arbete pågår med att åtgärda och informera om de negativt avvikan-
de momenten. För de som berör bristande följsamhet i förvaltningarna 
krävs andra åtgärder än för dem, som ligger inom förvaltningens egen 
verksamhet, och som förvaltningen därmed har direkt rådighet över.
 Två av de sju kontrollmoment som kommunstyrelseförvaltningen 
själv råder över har negativt utfall. Ett sådant internt område är logg-
uppföljning avseende larm i IT-system. Detta kan göras på ett bra 
sätt först när ett nytt system för insamling och analys av loggar kan 
göras, varför momentet ska utgå ur kontrollplanen tills vidare.
 Det är viktigt att samtliga moment får ett positivt utfall vid kontrol-
lerna. Samtliga förvaltningar måste därför göras medvetna om vad de 
kan bidra med för att minska risken inom de förvaltningsövergripande 
områdena, och därmed bidra till att kommunens hela verksamhet i 
dessa delar förbättras under 2015.
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Efter ombyggnad har verksamheterma har fått nya anpassade lokaler i kommunhuset. Från mitten av september blev det klart för inflyttning.

Investeringsuppföljning – nämnden

• Ny Teknik för förtroendevalda
 Nya iPads har köpts in till politikerna under året.
• Möblering sammanträdesrum
  Investeringen av möbler och media utrustning i sammanträdes-

rummen har kostat 1 000 tkr mer än budgeterat. Av den totala inves-
teringen om 2 200 tkr har 720 tkr lagts på mediautrustning, 200 tkr 
på inredningskonsult, möbler och inredning i övrigt har kostat 
1 280 tkr.

• Skärmar och valsedelsställ
• Utveckliningen av PA-system har fullföljts enligt plan
• Laddstolpar Elbilar
  Överskottet på investeringen av laddstolpar begärs ombudgeterade 

då projektet inte hunnit avslutas.
• Två informationsskyltar som saknats i två av tätorterna.
• Försäljning av mark
  Tre småhustomter, 7,9 ha industrimark och två tomter för handels-

ändamål har sålts. Försäljningarna har lett till stora reavinster (se 
driftsbudgeten). En bostadsfastighet i Ås har sålts.

• Markinköp
  Mark för anläggande av GC-väg till Smålandia, råmark i Broaryd 

och Reftele för industriändamål har förvärvats. Vidare har förvärv 
av villor i Fållinge, i Smålandsstenar och i Gislaved genomförts för 
fullföljande av detaljplaner. Färjeläget i Sunnaryd har inköpts och 
återköp av Larrys lada” har genomförts. Miljöundersökningar har 
gjorts på Anderstorp – Hult i Klo och på f.d. Nilenforsfastigheten i 
Tokarp. Byggnaden på denna tomt har också rivits.

• Detaljplaner
  Detaljplaner för 650 tkr har utförts av bygg- och miljönämnden, och 

markutredningar för planområde vid Nordinskolan i Smålands-
stenar med 100 tkr har genomförts.

• MEX, projekt 
  Överskottet beror bland annat p.g.a. projekt som inte påbörjats. I 

planerna fanns rivning av terminalbyggand f.d. Västbo Transport i 
Smålandsstenar, som försenats p.g.a. miljöutredningar inte blivit 
klara så att rivningstillstånd kunnat bli beviljat.

• GC-väg Anderstorps Stormosse
  GC-vägen ut till Anderstorp Stormosse är påbörjad men inte färdig-

ställd under året. Ombudgetering med 449 tkr begärs.
• Utveckling av ekonomisystem
  Investeringar i nya licenser för modulen uppföljning och analys i 

ekonomisystemet Raindance. Investeringen har varit nödvändig 
för att hantera anläggningsregistret.

• Möblering kommunhuset
  Återflyttningen till kommunhuset efter renoveringen och omändring 

till mindre arbetsrum och flera flerarbetsrum har medfört kostnader 
för möbler och inventarier som inte har varit budgeterade. Inköp av 
möbler/kärl för den nya interna återvinningen av avfall har kostat 
140 tkr och ingår i totalsumman.

• FIM
  Förstudie har gjorts i projektet, men förväntas genomföras under 

år 2015. Ombudgetering begärs med hela beloppet.
• Datalagring/Extra
  Behov av mer datalagring har man uppkommit under året, därav 

denna nya kostnad. Tanken är att den ska tas från nästa års projekt-
budget för kommunala e-tjänster.

• Ombyggnad serverrum 
  Kommunen har erhållit ett investeringsbidrag om 373 tkr från MSB 

(myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för ombyggnad 
av serverrum i kommunhuset.

• Centralt ägande av dator
  Stort behov har funnits av nya datorer. Utfallet nästan dubbelt så 

stort som budgeten.
• Drifthall Räddningstjänsten
  Överskott på grund av att projektet inte är klart. Ombudgetering om 

120 är begärd.
• Nätverksutrusning/511120 Webbtrafik
 Projektet har blivit något dyrare än budget.



42

NÄMNDSREDOVISNINGAR – RÄDDNINGSNÄMNDEN

Ordförande 2014: Bertil Valfridsson (M)
Ordförande 2015: Niclas Palmgren (M)
Förvaltningschef: Johan Nilsson
Andel av kommunens driftbudget: 2,0%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Intäkt 14 410 14 607 14 458 -149

Kostnader -46 015 -45 636 -44 920 716

Nettokostnader -31 605 -31 029 -30 462 567

Nettoinvesteringar -2 216 -3 842 -200 3 642

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Nämnd -76 -131 -76 55

Räddningstjänst -31 908 -30 898 -30 893 5

Krisberedskap 379 0 507 507

Totalt -31 605 -31 029 -30 462 567

Uppgift
Nämndens ansvar omfattar trygghets- och säkerhetsområdet med den 
kommunala räddningstjänstens uppgifter i centrum. Utöver räddnings-
tjänst ingår även samordning inom krisberedskapsområdet och inom 
kommunens interna skydd.
 Tryggheten ska ökas genom att med olycksförebyggande och 
skadeavhjälpande åtgärder medverka till att antalet bränder och andra 
olyckor samt skador därav fortlöpande minskar. Detta ska särskilt gälla 
skador på människor, miljö, oersättlig egendom och annan egendom 
av högt värde. Samhällets förmåga att förebygga och hantera extra-
ordinära händelser ska stärkas.

Måluppfyllelse
Det gångna året har i stor utsträckning fokuserats på att rekrytera 
chefer och andra medarbetare. Det har också i praktiken saknats säker-
hetssamordnare och krisberedskapssamordnare för våra två kommu-
ner. Dessa två uppdrag har i praktiken utförts genom att enhets cheferna 
vid akut behov stöttat förvaltningarna i kris- och trygghetsfrågor.
 Varje år ska 25% av alla kommunanställda i våra kommuner genom-
gå brandskyddsutbildning. I Gnosjö ska vi även utbilda i HLR. Rädd-
ningstjänsten har tillhandahållt utbildningstillfällen men dessvärre har 
ett stort antal tillfällen ställts in på grund för få deltagaranmälningar.
 Under året har ett omfattande partsgemensamt arbete med ett 
lokalt kollektivavtal genomförts och det har resulterat i en grundplatt-
form för att bedriva effektivare verksamhet kommande år.
 Under året startades även FIP-konceptet upp. Nu är alla fem  
bilarna igång och minskar tiden från larm till hjälp på en skadeplats. 
Arbetssättet har fallit väl.
 Ekonomiskt har förvaltningen ett positivt resultat men flera verk-
samhetshetens mål har ej uppnåtts. Det finns en i vissa fall markant 
eftersläpning inom krisberedskap, kommunens säkerhetssamord-
ning, suicid- och fallprevention samt tillsyn enligt LSO och LBE 
(brandfarlig vara). Utvecklingsfrågorna inom räddningstjänstens 
operativa och utryckande del har de senaste åren legat stilla och 
behöver höjas inför kommande år.

Ekonomiskt resultat
Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 567 tkr. Överskottet 
beror främst på en vakant tjänst som krisberedskapssamordnare. 
Vidare är en mild vinter med lägre energikostnader en parameter till-
sammans med att kostnaderna för utbildning av deltidsbrandmän 

inte uppnått budgeterad nivå. Den låga utbildningstakten är dock 
oroväckande utifrån vår operativa förmåga eftersom behovet att ut-
bilda nya stor och MSB inte har möjlighet att tillhandahålla tillräckligt 
men utbildningsplatser samtidigt som huvudarbetsgivarna har svårt 
att bevilja ledighet. Tillsynsverksamheten har inte genomförts i den 
utsträckning som planerat eftersom en nyutbildad tillsynsförrättare 
slutade.

Personal

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2011 2012 2013 2014

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 2,7 1,3 2,5 1,6

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 60,7 38,2 71,8 71,9

Medarbe-
tarsamtal

Styrtal: Minst 90%  
av alla anställda ska  
ha medarbetarsamtal

Finns inget jämför-
bart resultat

Fel-
mät-
ning

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 66,6 66,6 66,7 75,0

Andel män som  
arbetar heltid 96,6 96,6 96,4 96,4

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 33,3 33,3 33,3 25,0

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 0 0 0 0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 3,3 3,3 3,6 3,6

Bakgrund
2014 har varit ett år där organisationen börjat stabiliserat sig efter två 
turbulenta år till följd av omorganisation. Det har skett en viss personal-
omsättning och fokus har legat på rekrytering och att återbesätta de 
tjänster som skulle återbesättas.

Resultat
Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron inom räddningstjänsten är låg i jämförelse med andra 
förvaltningars frånvaro och årets nivå närmar sig det låga resultatet 
2012. Däremot kvarstår samma nivå på långtidsfrånvaron.

Utvecklingssamtal
På grund av ett felutskick av enkäten (då även alla deltidsbrandmän 
fick enkäten, och de omfattas inte av utvecklingssamtalet) så kan inte 
resultatet presenteras. En bedömning av förvaltningens chefer är att 
det är några enstaka som inte haft sina medarbetarsamtal då de bytt 
tjänst inom förvaltningen.

Heltid/deltid
Gällande heltid/deltid har andelen kvinnor som arbetar heltid ökat i 
viss mål och andelen män är densamma som tidigare år.

Analys och slutsatser
Sjukfrånvaron
Räddningstjänsten har fokuserat på den psykosociala arbetsmiljön 
under 2014 och haft insatser efter både medarbetarenkäten och den 
arbetsmiljöenkät som har genomförts. Insatserna kommer även att 
fortsätta under 2015 bl.a. med räddningstjänstens värdegrund.
 En anledning till att sjukfrånvaron är lägre på räddningstjänsten än 
på övriga förvaltningar kan ha att göra med att man ibland arbetar 
fler timmar på färre dagar än inom många andra arbetsplatser.
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Utvecklingssamtal
Under 2014 har tre av fyra chefstjänster tillsatts på räddningstjänsten. 
Utvecklingssamtalen har prioriterats att genomföras av avslutande 
chef.

Heltid/deltid
Räddningstjänsten har en positiv trend gällande att fler arbetar heltid 
och aktiva beslut har tagit under året. Vid årsskiftet 2014/2015 så 
slutade den deltidsarbetande kvinnan som står för de 25% och den 
befattningen har då ersatts av en heltidstjänst. Detta innebär att rädd-
ningstjänsten har alla medarbetare som kan anställda på heltids-
tjänster.

Miljö

Räddningstjänsten har larmats till 13 händelser under året. Ingen av 
dessa har varit av mer omfattande utan det har mestadels varit ut-
släpp av drivmedel eller hydralolja.

Framtid

Samhällsutvecklingen går mot ökad segregation, fler äldre som bor 
hemma, ökad psykisk ohälsa, klimatförändringar, ökade ekonomiska 
klyftor och ett allmänt hårdnande klimat bland ungdomar. Behovet 
av upplev trygghet kommer att öka i framtiden.
 Utmaningen för räddningstjänsten framöver är att vara en brygga 
mellan det offentliga och olika samhällsgrupper. Ett sätt är att ha 
kontakter med olika föreningar, genomföra utbildningar till kommun-
anställda och andra, marknadsföra räddningstjänsten som en bra 
arbetsplats oavsett etnisk bakgrund. Behovet av att rekrytera personal 
både till heltid- och till deltidsstyrkorna är stort och det kommer att 
innebära stora utbildningskostnader.

 En relativit stor personalomsättning (både på hel- och deltid) på 
grund av stor pensionsavgång och att medarbetare får andra jobb 
medför ett kompetenstapp. Alla medarbetare på heltid kommer också 
att få mer komplexa arbetsuppgifter vilket gynnar den personliga ut-
vecklingen. Detta är en viktig del i vår rekryteringsarbete.
 Det krävs redan nu stora insatser för att rekrytera främst deltids-
personal. I förlängningen kan det bli svårt att upprätthålla dagens 
operativa förmåga om inte framtida rekryteringar lyckas.
 De senaste åren har fler arbetsuppgifter tillkommit den utryckande 
organisationen samtidigt som kraven utifrån arbetsmiljön ökar. Resul-
tatet blir att övningstiden för deltidsbrandmännen och styrkeledarna 
blir knapp. Framöver kan detta innebära att övningstiden behöver 
utökas vilket kommer medföra höjda personalkostnaderna.

Intern kontroll

För att uppnå en god ekonomisk hushållning och att verksamhetens 
mål och styrning ska fungera på ett effektivt sätt används internkon-
trollplaner. Kontrollerna under 2014 har visat på att det har funnits 
bristfälliga rutiner kring representation. Inga oegentligheter har före-
kommit utan bristerna är av administrativ karaktär.
 Vidare har det vi ett par tillfällen under 2014 varit för många oerfarna 
brandmän schemalagda vid samma tillfälle. Vid dessa tillfällen har 
Yttre befäl fått beviljande att öka utlarmningen av styrkor för att kom-
pensera med mer personal.

Investeringsuppföljning – nämnden

Investeringarna som var beviljade för 2014 var en släckbil och rökdykar-
radio. Upphandlingen för dessa två investeringar har genomförts 
under 2014 men bilen och radioapparaterna har inte levereras varpå 
investeringsmedlen behöver överföras till 2015.
Investeringarna för 2014 är 200 tkr. Det är kemdräkter, värmekameror 
och en truck till Räddningsstationen i Gislaved.

En av höjdpunkterna för barn och ungdomar under Gisledagarna är det högt uppskattade vattenkriget med brandmännen.
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Ordförande 2014: Staffan Sjöblom (M)
Ordförande 2015: Jörgen Karlsson (S)
Förvaltningschef: Peter Edvinsson
Andel av kommunens driftbudget: 2,9%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Intäkt 96 885 100 259 104 340 4 081

Kostnader -143 264 -143 898 -148 043 -4 145

Nettokostnader -46 379 -43 639 -43 703 -64

Nettoinvesteringar 19 593 31 369 27 135 4 234

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Adm/Nämnd/Internt -5 441 -5 553 -6 680 -1 127

Väghållning -32 172 -29 794 -28 916 878

Park/Tätortsnära 
skog/Osa -8 765 -8 251 -8 002 249

Miljö -1 -41 -105 -64

VA 0 0 0 0

Renhållning 0 0 0 0

Totalt -46 379 -43 639 -43 703 -64

Uppgift
Tekniska nämnden har till uppgift att driva en god kommunal service 
till allmänheten, organisationer och myndigheter inom verksamhets-
områdena: väghållning, belysning och trafiksäkerhet, torg och andra 
allmänna platser, parker och exploateringsmark, vattenförsörjning 
och avloppsbehandling, avfallshantering och renhållning samt miljö 
inkluderat operativ kalkning av vattenmiljöer. Nämnden är dessutom 
kommunens Trafiknämnd och väghållningsmyndighet.

Måluppfyllelse
Tekniska nämnden arbetar systematiskt med nollvisionen och trafik-
säkerhet. Under 2014 har ingen förolyckats på kommunala vägnätet.
 Arbetet fortsätter med att bygga ut cykelvägsplanens intentioner i 
kommunen. Utbyggnaden under året är ca 1 350 meter gång och cykel-
väg, huvudsakligen i samband med om byggnad av Stötabo i Anders-
torp, Åbjörnsgatan, och Torggatan i Gislaved.
 Tekniska kontorets arbete med att ta fram en gatuplan som klargör 
standarden och underhållsbehovet angående Gislaved kommuns 
gator och vägar, beräknas bli klar under 2015.
 Målet med att bevara asfaltsnivån på de allmänna gatorna i kom-
munen klaras inte av under året pga för litet budget anslag.
 Tekniska kontoret arbetar med att ta fram en VA-plan som klargör 
utbyggnadsbehovet av vatten och avlopp utanför samhällena i Gisla-
veds kommun, klart 2015. Investering i ny vattentäkt fortgår för att 
säkra framtidens vattenförsörjning.
 Målet att tillhandahålla ett gott och tjänligt vatten till våra kommun-
invånare är uppfyllt.
 Tekniska nämnden mål angående upprustning av minst en lekplats 
per år är utfört genom uppbyggnad av 2 st lekplatser i Anderstorp. I 
samband med planeringen inför uppförandet av lekplatserna har tek-
niska kontoret haft en medborgardialog med de boende i området för 
att få bästa placeringen av den ena lekplatsen. AMO:s KUL-Projekt 
avslutades under sommaren 2014 och uppstart av ett nytt har inte 
kommit igång under året. Vi har heller inte haft full bemanning på 
OSA-platserna. Dessa två omständigheter tillsammans har medfört 
att målet med att underlätta för ungdomar att komma in på arbets-
marknaden inte ligger i fas med behovet.

 Tekniska nämnden har mål som gäller information till allmänheten 
på kommunens hemsida. Några av målen har varit bra men några 
har inte blivit av p.g.a. hög arbetsbelastning med drift och utred-
ningsuppdrag.

Ekonomiskt resultat
Årets resultat blev ett underskott om endast 64 tkr för tekniska förvalt-
ningen vilket motsvara 100% utfall gentemot budget.
 Program ”Nämnd/Administration/intern service” har gett ett under
skott på 1 127 tkr. Intäkter för den skattefinansierade delen inom tek-
niska nämnden hamnar på 96% (106% 2013) och kostnader på 99% 
(105% 2013). Vad gäller Intern service så är intäkten ca 900 tkr lägre 
än förväntat till största delen beroende på lägre interna intäkter än 
budgeterat.
 Program ”Väghållning” prognostiserades efter augusti till ett posi-
tivt resultat p.g.a. lägre kapitalkostnader än vad som förväntades i 
budgeten. Programmet gick med överskott 878 tkr till största delen 
beroende på lägre kapitalkostnader.
 Program "Park/OSA/Tätortsnära Skog” har gett ett överskott på 
249 tkr, vilket är kopplat till minskade insatser av yrkesarbetare för att 
skötseln av våra parker, torg och rondeller. Istället har yrkesarbetarna 
arbetat med reinvestering i bl.a. Hestra Torg och investeringar lek-
platser.
 ”Miljö” har gjort ett resultat på minus 64 tkr gentemot budget.
 Program ”Renhållning/Avfall” har gett ett överskott på 110 tkr var av 
17 tkr är ränta på avsatta medel för täckning av deponi. Vilket är något 
bättre än i augustiprognosen. Tillgängliga medel från årets och tidigare 
års överskott för övertäckning av Mossarpstippen uppgår till totalt 
20 556 tkr.
 ”Vatten och avlopp” har gjort ett underskott om 7 694 tkr som regle-
ras mot VA-kollektivets fond (UB 2014-12-31 = -6 456 tkr). Skillnaden 
mellan det prognostiserade resultatet -3 000 tkr i augusti och utfallet 
beror till största delen på ökade kostnader för bl.a. relining och lägre 
intäkter för fakturerade anslutningsavgifter och ändrad redovisnings-
princip av dessa anslutningsavgifter.

Personal

Fokusering på att vara en attraktiv arbetsgivare är fortsatt viktig så att 
vi kan rekrytera de yrkeskategorier som behövs för vår verksamhet. 
Det är främst ingenjörstjänster som är extremt svåra att rekrytera. 
Under 2014 har vi rekryterat en utredningsingenjör och två gruppledare 
inom park.
 Tekniska kontoret har under det senaste året fokuserar på arbets-
miljön och ledarskapet. Medarbetarsamtal och lönesamtal ser vi som 
en mycket viktig del i utvecklingen av våra medarbetare och chefer. 
Under året har förvaltningen fortsatt att utveckla delar organisationen 
för att skapa bra förutsättningar för varje chef/arbetsledare får möjlig
het att genomföra ett arbete med hög kvalitet.

NÄMNDSREDOVISNINGAR – TEKNISKA NÄMNDEN

Torggatan i Gislaved har rustats upp och blivit enkelriktad.
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Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2011 2012 2013 2014

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 2,2 3,3 4,3 2,1

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 23,3 34,8 69,3 11,1

Medarbe-
tarsamtal

Styrtal: Minst 90%  
av alla anställda ska  
ha medarbetarsamtal

Finns inget jämför-
bart resultat 100

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 91,7 91,7 91,7 92,3

Andel män som  
arbetar heltid 100 100 100 100

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 8,3 8,3 8,3 7,7

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 0 0 0 0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 0 0 0 0

Resultat
Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat markant från 
föregående år med 2,2 %-enheter. Långtidssjukfrånvaron har även 
den minskat stort i förhållande till föregående år från 63,9 procent till 
11,1.
 Fördelningen av heltid- och deltidstjänster ser ut enligt följande: 
92,3 procent av kvinnorna är anställda på heltid på sin grundtjänst 
vilket innebär en ökning från föregående år med 0,6 %-enheter.

Analys och slutsatser av resultatet
De mest troliga skälen till den kraftiga nedgången av total sjukfrån-
varo och framförallt långtidssjukfrånvaron kan förklaras av att flera 
personer som tidigare var långtidssjukskrivna har återkommit till sin 
tjänst, gått i pension eller avslutat sin tjänst. Det är värt att notera att 
förvaltningen är förhållandevis liten till antalet anställda i kontrast till 
de andra förvaltningarna inom kommunen och således kan ett fåtal 
sjukskrivningar ha en stor inverkan på statistiken.
 Ökningen av fler heltidstjänster bland kvinnorna inom förvaltningen 
beror på en nyanställning inom förvaltningen. En delförklaring till att 
kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män utgörs av att några 
av kvinnor arbetar deltid på egen begäran. Männens heltidstjänster 
är oförändrade från 2013.

Miljö

Tekniska nämnden har stor påverkan i kommunens miljöarbete.
 Genom anläggande av nya gång- och cykelvägar har miljön rent all-
mänt förbättrats samt en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter 
skapats.
 Åtgärder för att minska energiförbrukningen har under året genom-
förts i den allmänna gatubelysningen genom samarbete med Gisla-
ved Energi AB. Vid uppförande av ny belysning har vi satsat på led 
belysning som dimras ned till 50% effekt under viss tid på natten 
utan att känslan blir otrygg.
 Insamling av farligt avfall från hushåll har utförts med miljöbil. Teknis-
ka kontoret har också genom deltagande i ”Europa minskar avfallet” 
genomfört en tävling mellan skolorna i kommunen med syfte att 
minska matavfallet med gott resultat för de deltagande.
 Tillgängligheten till naturupplevelser i de tätortsnära skogarna har 
under året förbättrats genom ungdomsprojektarbete i samverkan med 
arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsorganisation.
 Arbetet med undersökning av gamla deponier har påbörjats genom 
framtagande av en inventerings plan för att MIFO klassa våra deponier. 
Arbetet ska vara utfört under 2017 då man ska redovisar ett slut-
dokument.

Framtid

Attraktiviteten i en kommun är mycket viktig och tekniska nämnden 
har som målsättning att Gislaveds Kommun ska bli ännu attraktivare. 
Tekniska nämndens investeringar har fokus på våran Vision 2040.
 För våra yngsta kommuninvånare kommer en fortsatt upprustning 
av våra lekplatser och uppbyggnad av cykelbanor att ske successivt 
under de närmaste åren.
 Gislaveds kommun har en låg olycksstatistik för oskyddade trafi-
kanter. Det är viktigt att det arbetet får fortsätta och resultera i ytter-
ligare investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder.
 VA-verksamheten kommer under de närmaste åren att koncentreras 
på framtagande av VA-plan (både inom och utom verksamhetsområ-
den) och saneringsplan (förnyelse av uttjänta ledningar). VA-planen 
tas fram i samarbete med bygg- och miljöförvaltningen och kommun-
styrelseförvaltningens planerings- och miljöenheter.
 Länsstyrelsens föreläggande om verksamhetsområden kommer 
också att styra investeringarna inom VA-verksamheten under ett  
antal år.
 Kraven på våra vatten- och avloppsreningsverk kommer att bli 
större och problemet med slam måste också lösas.
 Arbeten med återställning och avslutande täckning av Mossarp-
tippen kommer att ta en hel del resurser i anspråk. Förhoppningsvis 
ska den av länsstyrelsen godkända avslutningsplanen kunna genom-
föras under planerad tid och finansieras med de medel som avsatts 
för ändamålet.
 Alla gamla nedlagda avfallsdeponier, 32 st, som finns inom kom-
munen behöver undersökas om det finns föroreningar som behöver 
åtgärdas. Några kommer sannolikt att kräva extra täckning. Vissa 
kanske till och med måste saneras, vilket i så fall kommer att medföra 
en hel del kostnader då inga statsbidrag utgår för sanering av gamla 
kommunala deponier.
 Det är viktigt för framtiden att Gislaveds kommun är en attraktiv 
arbetsgivare och erbjuder attraktiva miljöer så att vi även fram ledes 
kan locka kompetent arbetskraft till jobb och boende i Gislaved.
 Arbetet med att se över renhållningssamverkan med andra kom-
muner för att klara av utvecklingen enligt EU regler pågår.
 

En av de uppskattade rondellutsmyckningarna före vinterns snöfall.
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Intern kontroll

Tekniska nämnden har under året antaget en ny handlingsplan för 
internkontroll med följande punkter i fokus.

• Ekonomi/Budgetuppföljning
• Målarbete
• Avtalstrohet
• VA-verksamhet
• Delegation
• Säkerhet
–  Punkterna följs upp fortlöpande under året och lyfts till 

november nämnden.
• Upphandling
–  Under 2014 har handlingsplan kompletteras med en punkt  

angående upphandling för uppföljning.

Investeringsuppföljning – nämnden

Under året har vi förbrukat 88% av budgeterade investeringsmedel, 
att jämföra med åren tidigare – 52% 2013 och 78% 2012. Den största 
delen är gjord i egen regi.
 Gröne mosse detaljplan: VA-ledningar och gator anläggs på området 
Gröne mosse. Värmeverket är anslutet till kommunalt va. Dagvattenhan-
tering i öppna system med diken och dammar. Dagvattendammarna 
och räcke utmed Tippvägen anlades under 2014. När intresse finns för 
exploateringsmark på Gröne mosse anläggs resterande va och gator, 
tilläggsanslag krävs då. Grundarbetena gällande gata och VA-huvud-
ledningar i de större stråken är färdigställda.

 Torggatan, Smålandsstenar: Anläggandet av va och gata med gång- 
och cykelväg påbörjades under 2014. Ungefär halva sträckan är anlagd 
2014. De gamla slitna VA-ledningarna byts ut mot nya och gatan får 
ny utformning.
 Törås: Nytt verksamhetsområde för va i Törås enligt länsstyrelsens 
föreläggande. Nya VA-ledningar anläggs och samtliga fastigheter 
med enskilt VA är anslutna 2014. En fastighet där det tidigare inte 
fanns enskilt vatten och avlopp återstår att ansluta 2015.
 Stjärnehult, Anderstorp: Nytt verksamhetsområde för va enligt läns-
styrelsens föreläggande. Ca 60% av projektet var klart 2014. Åter-
stående VA-ledningar anläggs 2015.
 Stjärnfall, Gislaved: Konstverket Stjärnfall i cirkulationsplatsen vid 
Smålandia, uppfördes och invigdes. Budgeterad totalkostnad var 
1 800 tkr, Trafikverket ställde höga krav på trafiksäkerheten och be-
gärde att hela utan skulle höjas 2 meter över vägnivån. Utfallet blev 
2 414 tkr.
 Lekplatser i Anderstorp: Vallplan helrenoverades och efter en 
medborgardialog revs lekplatsen på Bäckgatan och en ny uppfördes 
på Jonsboområdet. Bägge lekplatsen har delvis fallunderlag av 
gummimassa som ökar tillgängligheten.
 Torggatan Gislaved: Torggatan har fått en helt ny gestaltning. Enkel-
riktad och avsmalnad körbana, Gång och cykelbana, breddad gång-
bana, Handikappanpassning.
 Återstår gång och cykelbana från Karl-Johansgatan till Linnégatan 
där det i nu läget saknas medel.

Ett samarbete bakom stationshuset i Anderstorp var medborgarträdgården ”Dela trädgård” som Gislaveds konsthall anordnade under 
sommarmånaderna. Skördefest hölls i slutet av augusti tillsammans med konstnärerna.
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NÄMNDSREDOVISNINGAR – BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Ordförande 2014: Lars Larsson (C)
Ordförande 2015: Niclas Palmgren (M)
Förvaltningschef: Susanne Norberg
Andel av kommunens driftbudget: 0,7%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Intäkt 10 225 10 753 10 766 13

Kostnader -20 795 -21 346 -21 647 -301

Nettokostnader -10 570 -10 593 -10 881 -288

Nettoinvesteringar -586 -1 099 -925 174

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Nämnd och  
administration -3 791 -4 208 -3 924 284

Bygg- och  
planenheten 126 -714 -571 143

Kart- och  
mätenheten -1 188 -1 041 -1 021 20

Miljöenheten -2 330 -2 226 -2 128 98

Bostadsanpassning -3 387 -2 404 -3 237 -833

Totalt -10 570 -10 593 -10 881 -288

Uppgift
Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som han-
terar planläggning, bygglov, bygganmälan samt bostadsanpassning 
med stöd av plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpass-
ningsbidrag.
 Nämnden är även kommunens myndighet i miljö- och hälsoskydds-
frågor med stöd av bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen.
 Vidare ansvarar nämnden för framtagning av grundläggande kartor 
och geografiska databaser (GIS) och svarar för den kommunala energi 
och klimatrådgivningen.

Måluppfyllelse
Servicen till allmänhet, myndigheter och politiker bedöms ha varit bra. 
Informationsmaterial finns skriftligt och bra information om verksam-
heten finns på hemsidan, där man också finner Bygglovsguiden som 
förklarar och vägleder besökaren genom ovana begrepp och blan-
ketter 24 timmar om dygnet.
 Tillsynsarbetet inom byggområdet har omfattat allt från ovårdade 
tomter och höga häckar till olovligt byggande. Även några fall av bygg-
nation i strid mot gällande strandskyddsbestämmelser har hanterats 
under året. Dessutom har tillsyn genomförts av några få ärenden av 
s.k. enkelt avhjälpta hinder. Under året har bygglovsenheten för-
stärkts och möjligheterna att utföra arbetsplatsbesök i enlighet med 
den nya plan- och bygglagen har därmed förbättrats.
 Tillsyns- och kontrollarbete enligt miljöbalken och livsmedelslag-
stiftningen har genomförts under året. Arbetet enligt dessa lagstift-
ningar präglas också av en mängd tillstånds-, anmälnings-, och regist-
reringsärenden samt klagomål.
 Inom ramen för ett projekt har enskilda avloppsanläggningar har fort-
satt arbete gjort för hantera de anläggningar bedöms som bristfälliga.
 Arbetet med att förenkla och förtydliga vår verksamhet har bara 
påbörjats mycket arbete återstår.

Ekonomiskt resultat
Bokslutet visar ett negativt ekonomiskt resultat på -288 tkr. Det är 
ett underskott på kontot för bostadsanpassningsbidrag, -833 tkr 
som skapar underskottet. Minskade interna kostnader samt ökade 
interna intäkter, ger ett överskott med 358 tkr detta samt att personal-
kostnaderna blir 746 tkr lägre än budgeterat, bidrar till att hålla nere 
nämndens underskott. Vakanser på grund av många barnledigheter 
och lägre politikerarvoden är skälen till personalkostnadens över-
skott. Investeringarna under 2014 uppgår till 1 099 tkr och är fördelade 
mellan inköp av en totalstation 250 tkr och slutförandet av digitalise-
ringsprojektet som pågått sedan 2008. Investeringsbudgeten visar 
ett överskott på 174 tkr. Verksamheten har bedrivits inom de ekono-
miska ramarna och med en god ekonomisk hushållning.

Personal

Förvaltningen har totalt 34 anställda.
 Under året har ett antal rekryteringar gjorts på grund av fyra för-
äldraledigheter samt en pensionsavgång. De tjänster som rekryterats 
under året är fyra vikarierande miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
samt en byggingenjör.
 Personalomsättningen har därför ökat, men orsaken är inte odelat 
negativ. Av 34 anställda är en visstidsanställd.
 Åtgärder för att förbättra de synpunkter som fanns i medarbetar-
enkäten har gjorts under året, främst har målen förtydligats genom 
en tydligare tillsyns- och verksamhetsplan. En stor satsning har 
gjorts för att komma tillrätta med lönestrukturen på förvaltningen.
 Förvaltningen har under året satsat på kompetensutveckling. Detta 
är något som syns i den kartläggning som gjorts över utbildningskost-
nader. Förvaltningen har valt att prioritera webbaserade utbildningar, 
där så har varit möjligt, dels för att få så tids- och kostnadseffektiva 
utbildningar som möjligt dels för att det varit bra ur ett miljöperspektiv. 
Även personalmöten har använts för kompetensutveckling. Samtlig 
personal har vid något tillfälle under året tagit del av planerad kom-
petensutveckling.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2011 2012 2013 2014

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 5,8 4,5 2,1 3,1

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 69,1 72,6 19,8 0

Medarbe-
tarsamtal

Styrtal: Minst 90%  
av alla anställda ska  
ha medarbetarsamtal

67,0 100 90,0

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 60,4 78 76,19 75,0

Andel män som  
arbetar heltid 100 100 91,67 93,33

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 0 6,21 4,76 8,33

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 5,3 15,2 19,5 16,67

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 0 0 8,33 6,67
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Resultat
Bygg- och miljöförvaltningens totala sjukfrånvaro uppgick 2014 till 
3,1 procent. Det är en ökning med 1 procent.
 Vad gäller långtidssjukfrånvaron så har denna sjunkit från 19,8 
procent 2013 till 0 procent 2014. Vilket är väldigt glädjande.
 Gislaveds kommun har antagit ett gemensamt styrtal vad gäller 
utvecklingssamtal, att minst 90 procent av alla tillsvidareanställda ska 
ha haft utvecklingssamtal med sin chef under året. En enkät skickades 
därför ut till samtliga tillsvidareanställda efter årsskiftet, för att få 
statistik kring denna fråga. Av samtliga tillsvidareanställda på bygg- 
och miljöförvaltningen så är det 90 procent av förvaltningens anställda 
som haft utvecklingssamtal under 2014.
 Vad gäller sysselsättningsgraden så har det skett en viss minsk-
ning av andelen kvinnor som arbetar mindre än 75%. Från 19,5 till 5%.
 Sysselsättningsgraden vad gäller männen i bygg- och miljöförvalt-
ningen är oförändrad mellan 2013 och 2014. Under året var 90 procent 
av männen heltidsanställda och 8,3 procent var deltidsanställda på 
mindre än 75 procent.

Analys och slutsatser
Ökningen som skett i bygg- och miljöförvaltningens totala sjukfrånvaro 
kan härledas till ett antal upprepade fall av korttidsfrånvaro. Dessa är 
arbetsgivaren medveten om och de har haft rent medicinska orsaker.
 Orsaken till minskningen av långtidssjukfrånvaron beror på att an-
passning av arbetsuppgifter samt rehabilitering har haft önskad effekt.
 Förvaltningen har uppfyllt målet angående att minst 90 procent av 
alla anställda ska ha haft utvecklingssamtal under året. Totalt i för-
valtningen är det tre enhetschefer, vilket utgör 10 procent, som inte 
haft sina utvecklingssamtal under 2014. I det ena fallet genomfördes 
samtalet strax efter årsskiftet och de andra två hålls under första 
halvan i februari.
 Resultatet i form av statistik visar på relativt stora förändringar. I och 
med att bygg- och miljöförvaltningen är en mindre förvaltning med ca 
34 anställda får små förändringar stor genomslagskraft i statistiken.

Miljö

Nämndens möjligheter att verka för en minskad miljöbelastning i sam-
hället finns både i den rådgivning och i den tillsyn nämnden bedriver.
 En inte oväsentlig del av resurserna har under året tagits i anspråk 
för handläggningen av markföroreningsfrågor i samband med detalj-
planearbete. Även en trafikolycka med utsläpp har hanterats utifrån 
föroreningsrisker.
 Bygg- och miljöförvaltningen har som en uttalat mål att inventera 
enskilda avlopp i syfte att fler åtgärdar bristfälliga avlopp. Detta för 
att minska den miljöbelastning som bristfälliga avlopp utgör.
 Mängden köldmedium redovisas ett år i efterhand och under 2014 
fanns i Gislaveds kommun 150 objekt med 10 kg köldmedium (HCFC 
och HFC) eller mer. Mängden HCFC minskar successivt medan 
mängden HFC ökar. Klorfluorkolväten, HCFC, har ozonnedbrytande 
egenskaper och bidrar dessutom till växthuseffekten. HFC innehåller 
inte klor och bryter därmed inte ner ozon. HFC gaser bidrar däremot 
till växthuseffekten.
 Nämnden har en halvtidstjänst som energi- och klimatrådgivare 
på förvaltningen. Nämnden antog en plan för energi- och klimatråd-
givningen för år 2014. Genom energirådgivningen finns möjlighet att 
verka för en övergång till mer koldioxidneutral uppvärmning. I en 
framtida stadsplanering bör ytterligare uppmärksamhet ägnas åt 
möjligheten till biobränslebaserad när- och fjärrvärmeproduktion. 
Även möjligheterna att tillvarata överskottsvärme inom industrin 
måste beaktas.
 Bygg- och miljöförvaltningen väljer när det möjligt webbaserade 
utbildning för att spara tid, pengar och miljö.

Framtid

Det finns framtagna detaljplaner för att möjliggöra nybyggnation av 
villor i samtliga tätorter.
 En viktig uppgift som är att omarbeta detaljplaner med gamla eller 
inaktuella bestämmelser, vanligtvis industriändamål, där tidsbegrän-
sade lov för annan användning getts. Arbete med att möjliggöra en 
effektivare planeringsprocess ska genomföras under året.
 Fokus på arbetet med gestaltningsfrågor ska fortsätta då detta är 
ett av nämndens prioriterade mål samt något som starkt bidrar till en 
mer attraktiv kommun. Strävan efter god gestaltning och attraktiva 
miljöer ska prägla arbetet med såväl enskilda bygglov och detaljplaner 
som övriga utvecklingsprojekt.
 Energi- och klimatrådgivningen har bedrivits mycket aktivt under 
2014 och kommer även i fortsättningen ha mycket olika aktiviteter och 
rådgivning till privatpersoner, idrottsföreringar och företag.
 Bygg- och miljönämnden kommer att fortsätta arbetet kring en-
skilda avloppsanläggningar. Med all sannolikhet kommer ett stort antal 
tillståndsärenden att behöva handläggas. Handläggningen av ärenden 
kring markföroreningar och vindkraft fortgår och kommer även att 
under 2015 kräva ytterligare insatser. Parallellt med all händelsestyrd 
handläggning av ärenden, genomförs egeninitierade inspektioner på 
tillsynsobjekt.
 För att effektivisera och komprimera nämndens arkiv upphandlades 
under 2008 ett system för digital arkivering av bygglovshandlingar. 
Digitaliseringen innebär att ritningar och övriga handlingar skannas 
och arkiveras elektroniskt och inte i pappersformat. Under året finns 
planer på att bygglovshanteringen ska bli mer digital, dvs. all gransk-
ning och hantering av ärendet ska ske digitalt.
 Under året kommer alla verksamhetsprocesser att analyseras.

Intern kontroll

Internkontroll har genomförts enligt den beslutade internkontrollplanen 
för 2014. Inga avvikelser som föranleder några åtgärder har påträffats. 
Kontrollområden har varit delegationsuppdrag, redovisning delega-
tioner, uträkning och debitering av mät- och kontrolluppdrag, nybygg-
nadskartor, planuppdrag samt bygglovsavgifter samt efterlevnaden 
av personuppgiftlagen. Kontrollerna har skett genom stickprov och av-
stämningar. Leverantörsfakturor och löneunderlag granskas konti-
nuerligt och det ekonomiska utfallet av verksamheten följs upp varje 
månad varav delårsbokslut upprättas per 31 mars och 31 augusti. I 
samband med delårsboksluten följs också den årliga planeringen 
upp för att säkerställa att syftet med verksamheten bedrivs enligt 
uppställda mål.

Investeringsuppföljning – nämnden

I det pågående projektet för digitalisering av kommunens bygglovarkiv 
har till och med 2014 samtliga akter gåtts igenom, skanning är till stora 
delar gjord. Arbetet har under större delan av året utförts med hjälp 
av två projektanställda, som arbetat med arkivet. Då uppbyggnaden 
innebär att arkivhanteringen blir betydligt enklare i framtiden betraktas 
denna som investering. Arbetet är mycket omfattande och har tagit 
längre tid än planerat då kvaliteten på handlingarna är avgörande för 
framtiden. Projektet med digitalisering har avslutats under 2014 .
 Inköp av en totalstation (mätutrustning) till kart- och mätenheten 
har köpts in som planerat.
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Ordförande 2014: Bengt Petersson (C)
Ordförande 2015: Maria Gullberg-Lorentsson (M)
Förvaltningschef, tf: Lena Sundqvist
Andel av kommunens driftbudget: 37,3%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Intäkt 95 132 91 758 102 399 10 641

Kostnader -632 040 -650 384 -659 707 -9 323

Nettokostnader -536 908 -558 626 -557 308 1 318

Nettoinvesteringar -2 882 -8 236 -3 554 4 682

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Stab -15 022 -21 718 -17 900 3 818

Individ och  
familjeomsorg -105 745 -108 360 -112 059 -3 699

Vård och omsorg -304 273 -317 978 -313 392 4 586

Funktionshinder  
och stöd -111 868 -110 570 -113 957 -3 387

Totalt -536 908 -558 626 -557 308 1 318

Uppgift
På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose 
kommuninvånarnas behov av vård, omsorg och service enligt gäl-
lande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden 
har det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familje-
omsorgen, äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade, vård 
och stöd till långvarigt psykiskt sjuka, hälso och sjukvård, flykting-
frågor och integration.
 Socialnämnden har också uppgiften att leda och samordna de  
arbetsmarknadsåtgärder som ligger inom nämndens ansvarsområde, 
samt att leda och samordna samverkan med andra nämnder i syfte 
att skapa en helhetssyn i arbetsmarknadsfrågor.
 Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och mål-
sättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten.

Måluppfyllelse
Socialnämnden har under 2014 på ett strukturerat sätt arbetat med de 
konkretiserade mål som kommunfullmäktige har uppdragit till nämn-
den. Därutöver har socialnämnden fastställt ett antal mål som varit 
styrande för verksamheterna. Nämndmålen utgår från kommunens 
övergripande mål, de konkretiserade målen samt interna processer 
inom förvaltningen. En stor del av målen har uppnåtts under 2014 men 
ett antal mål har karaktären av att gälla under en längre period än ett 
år varför de inte kan anses uppfyllda i dagsläget. I de fall som målen 
inte har uppfyllts och de har en koppling till ekonomi redovisas ett 
överskott i den ekonomiska redovisningen. Socialnämnden anser 
därmed att man uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

Ekonomiskt resultat
Resultatet för 2014 för socialnämndens samlade verksamhet är totalt 
1 318 tkr. Det innebär en förändring i förhållande till helårsprognos 2, 
då det fanns ett förväntat resultat på -4 200 tkr.
 Staben redovisar en positiv avvikelse för 2014 med 3 818 tkr vilken till 
största del avser centrala anslag, som inte fördelats ut i organisationen. 
I budget för 2015 har anpassningar med totalt 3 700 tkr gjorts inom 
programområdet, varför överskottet redan är i anspråktaget. Medel 
för alkoholhandläggningen är från 2015 överfört till bygg- och miljö-
nämnden.

 Individ- och familjeomsorgen redovisar ett negativt resultat med 
3 699 tkr. Den stora negativa avvikelsen avser placeringskostnader 
inom vuxenområdet med över 8 000 tkr, medan de andra enheterna 
visar överskott. Trots ett varierat och omfattande stöd på hemmaplan 
är många brukare i behov av placeringar. Under året har också ett 
ovanligt stort antal LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) 
genomförts. Under 2015 planeras verksamhetsförändringar och pro-
jekt för att få ned de höga kostnaderna
 Verksamheten för barn och ungdom har även fortsättningsvis låga 
kostnader för placeringar, vilket leder till ett överskott enligt prognos. 
Personalsituationen har varit stabil till skillnad från många andra 
kommuner. Enheten för försörjningsstöd har, trots ökade kostnader 
för försörjningsstöd till flyktingar i kombination med ett väl utarbetat 
arbetssätt, kunna vända ett förväntat negativt resultat till positivt resul-
tat vid årets slut.
 Vård och omsorg redovisar ett prognostiserat överskott på 4 600 tkr. 
I detta ingår bl.a. medel för bemanning av nytt demenscentrum i södra 
kommundelen. Förändringen beräknas vara färdig tidigast hösten 
2015. Här redovisas också medel för förändring av kostverksamheten 
i Smålandsstenar.
 Vårdbostäderna inkl. hemtjänsten redovisar ett positivt resultat på 
900 tkr, jämfört med -5,5 mnkr för 2013. Några områden redovisar 
underskott främst, beroende på att alla anpassningar inte är slutförda. 
Vidare har ett ökat tryck på korttidsplatserna skett under året. För hem-
tjänstområdet har underskottet väsentligen minskat jämfört med år 
2013 (ca -7,5 mnkr år 2013 och -900 tkr år 2014) genom de anpass-
ningar/förändringar som har genomförts och fortfarande pågår inom 
området. Under 2014 har all hemtjänst samlats till ett område, delat på 
två områdeschefer. Färre outhyrda lägenheter inom vårdbostäderna 
ger en stabilare ekonomi både åt områden med vårdbostäder och 
hemtjänsten. Antalet utförda LOV-timmar (Lagen om valfrihet) har ökat 
från 252 tim/dag under 2013 till strax under 300 tim/dag i slutet utav 
2014. En översyn av kostnaderna inom hemtjänstområdet har också 
gjorts.
 Både rehabenheten och sjuksköterskeorganisationen redovisar 
ett underskott. Den del av det centrala överskottet som utgör buffert 
för KomHem (kommunala hemsjukvården) har fördelats ut till rehab-
enheten och sjuksköterskeorganisationen i 2015 års budget, för att på 
så vis täcka underskotten. Tillfälligt inhyrd personal har inte använts 
i någon större omfattning.
 För området funktionshinder och stöd redovisas ett underskott på 
3 387 tkr, vilket är ca 1,2 mnkr bättre än vad som beräknades i delårs-
bokslutet.
 Resultatet för enheten för bistånd och stöd visar ett underskott på 
1 122 tkr. En orsak är att det inte har gjorts någon anpassad uppräkning 
av ersättningsnivån till externa utförare, men underskottet beror också 
på ökade kostnader för privata LSS-utförare. Sammantaget innebär 
detta ett underskott om 1 900 tkr. En positiv avvikelse inom enheten är 
ej nyttjade resurser avseende anhörigstöd, ca 800 tkr. Dessa medel 
har tagits bort i budget för 2015, som en del av anpassningsbehovet. 
Vidare har vissa personalkostnader varit låga då personal har varit ut-
lånad till staben under första delen av året.
 Inom personlig assistans redovisas ett underskott med 3 100 tkr. 
Underskottet beror till största del på ökade kostnader inom LSS, en ut-
ökning av verksamheten gällande korttidsvistelse, ledsagning, avlösar-
service, kontaktpersoner och boendestöd och att budgeten inte har 
följt med det ökade behovet. Personlig assistans som ersätts från För-
säkringskassan (enligt Socialförsäkringsbalken) redovisar näst intill ett 
positivt resultat på 600 tkr. Kostnaden för de 20 första timmarna ser 
nu ut att vara i balans.
 Gruppbostäder och daglig verksamhet i kommunal regi redovisar 
tillsammans ett positivt resultat på 777 tkr där daglig verksamhet står 
för ett större överskott och gruppbostäderna för ett underskott.
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Personal

Antalet tillsvidareanställda inom socialförvaltningen den 1 november 
2014 var 963 personer (972 personer år 2013) och antalet visstidsanställ-
da var 57 personer (45 personer år 2013). Antalet tillsvidareanställda 
män har ökat med 9 personer till 69 st, vilket är mycket positivt även om 
andelen är mycket låg. Under 2014 har nämnden fortsatt med att kom-
petensutveckla personalen kring palliativ vård och chefsutveckling. 
Ett större antal personliga assistenter och medarbetare i korttids-
verksamheten har deltagit i YH-utbildningen till aktiveringspedagog. 
Samtliga verksamhetsledare inom funktionshinder och stöd har gått 
en högskoleutbildningen Arbetsledning – ledarskap och chefskap, 
7,5 hp.
 Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor är mycket stor. Detta kan 
på sikt påverka nämndens möjlighet att tillförsäkra brukarna en god 
och säker vård.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2011 2012 2013 2014

Sjukfrån-
varo

Total sjukfrånvaro 4,7 5,1 5,8 6,2

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av 
total sjukfrånvaro

43,4 47,2 55,9 57,3

Medarbe-
tarsamtal

Styrtal: Minst 90%  
av alla anställda ska  
ha medarbetarsamtal

Finns inget jämför-
bart resultat 91,0

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid

29,1 32,6 31,2 35,0

Andel män som  
arbetar heltid

78,3 73,5 65,0 58,8

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99%

47,3 45 46,2 45,1

Andel män som  
arbetar 75 – 99%

13,0 20,4 20,0 22,1

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75%

23,5 22,4 22,5 20,0

Andel män som  
arbetar mindre än 75%

8,7 6,1 15,0 19,1

Både den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron ökar vilket 
är allvarligt, även om ökningen inte är specifik för socialförvaltningen 
utan en generell trend. I Gislaveds kommun är socialförvaltningen en 
av de förvaltningar som har högst sjukfrånvaro. Fysiskt tungt arbete 
och det faktum att det är majoritet kvinnliga anställda inom förvalt-
ningen kan vara en del av förklaringen till att förvaltningen har sjukfrån-
varo som är högre än genomsnittet, då kvinnor generellt har högre 
sjukfrånvaro än män.
 Andelen kvinnor som arbetar heltid har stigit något vilket är gläd-
jande. Antalet män anställda i förvaltningen har ökat, men samtidigt 
har männens genomsnittliga sysselsättningsgrad sjunkit. Det beror 
på att antalet män har ökat inom vård och omsorg, där deltidstjäns-
ter fortfarande är vanligt förekommande. Förvaltningen har som mål 
att erbjuda anställda önskad sysselsättningsgrad.
 Glädjande är att 91 procent av medarbetarna har svarat att de har 
fått medarbetarsamtal med sin chef under året. Vad gäller de åter-
stående 9 procenten tycks det ofta finnas godtagbara förklaringar till 
att medarbetarsamtal inte har hållits, exempelvis har chefsbyte eller 
tillfällig sjukdom gjort att samtalet fått senareläggas.
 Inom programområdet vård och omsorg har man under året arbetat 
aktivt med att få ner sjukfrånvaron och särskilt långtidsfrånvaron. 
Trots detta har det skett en ökning för förvaltningen. Ett förvaltnings-
övergripande arbete måste göras under 2015 för att aktivt arbeta 
med långtidsfrånvaron.

Miljö

Under året har avfallshantering utifrån kommunens avfallspolicy och 
införandet av fastighetsnära insamling i kommunens verksamheter 
präglat miljöarbetet inom förvaltningen. I förvaltningen har hittills 19 
enheter/områden infört fastighetsnära insamling (i två av dessa gäller 
det del av verksamhet). Vad gäller inköp av ekologisk och rättvise-
märkt mat skedde en avsevärd förbättring under det första halvåret 
2014. Samtliga kök inom vård och omsorg uppnår nu målet, andelen 
ekologisk mat varierar mellan 27 och 38 procent för de olika köken. 
Bakgrunden till förbättringen är att samtliga verksamheter tog fram 
handlingsplaner för att uppnå målet.

Framtid

Socialnämnden ser både möjligheter och svårigheter i gjorda priorite-
ringar och omfördelningar av befintlig verksamhet för 2015 och utblicks
perioden. I likhet med föregående år vilar också 2015 års verksamhet 
i delar på intern omfördelning av resurser, vilka ska omhändertas i 
det kommande mål- och budgetarbetet för 2016 och framåt.
 Funktionshinderverksamheten kännetecknas av en ständig tillström-
ning av nya brukare som ansöker om insatser utifrån LSS (Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade). Specifikt för verksamheten 
är ett ofta livslångt behov, vilket innebär att brukare ska tillförsäkras 
goda levnadsvillkor. Redan vid ingången av 2015 syns ett behov av ca 
4 000 tkr för att klara nödvändiga behov.
 Inom vård och omsorg har det under ett par år tillbaka och en bit in 
i utblicksperioden varit möjligt att föreslå och genomföra anpassningar 
som följer lagar och förordningar. Under året har de beslutade anpass-
ningarna inom programområdet kunnat genomföras enligt plan, men 
det är en påfrestning för både organisation och personal. Så pass 
stora förändringar som har genomförts måste få tid på sig att ”sätta 
sig”. Förändringarna har också inneburit att tillgången till antalet plat-
ser i vård- och omsorgsboende har minskat, med följd att personer 
med beviljade bistånd har fått vänta på att få sina beslut verkställda. 
Då det är känt att antalet äldre kommer att öka finns det behov av att 
återställa resurser till personal för att bedriva verksamhet i nivå med 
efterfrågan.
 Ett nytt trapphusboende för personer med psykisk ohälsa är klart 
för inflyttning till den 1 september 2015. De nya resurserna som social
nämnden tilldelades år 2014, och de som finns sedan tidigare, kommer 
att disponeras för drift av verksamhet, för nytillkomna behov och behov 
som inte kan tillgodoses på boendet. Behoven kommer att kvarstå 
under utblicksperioden, då verksamheten förväntas hitta sina former.
 Under året har telefoni- och datahaverier varit ett stort problem i 
verksamheten, dvs. att brukare inte kunnat nå organisationen och att 
dokumentation m.m. inte varit tillgängligt för personalen, Problemen 
har utgjort ett stort arbetsmiljöproblem i hela organisationen. Efter 
sommarens haveri gjordes en rapportering enligt Lex Sarah till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg) eftersom situationen bedömdes 
utgöra risk för patienter och brukare. Överlag har organisationen stort 
behov av att stödfunktioner fungerar på ett optimalt sätt. Den teknis-
ka utveckling som organisationen står inför kommer inte att kunna 
genomföras om inte de kommungemensamma servicefunktionerna 
förstår omfattningen, uppdraget och behovet av organisering. När 
vård- och omsorg i större utsträckning utförs via tekniska hjälpmedel 
så uppstår det en patientsäkerhetsrisk varje gång support inte funge-
rar. Detta gäller även avsaknad av fibernät i lokaler och täckning i 
kommunen som helhet.
 När socialnämnden blickar framåt och förhåller sig till utblicksperio-
den, ser nämnden behovet av att till stora delar återställa gjorda gene-
rella anpassningar. Även om socialnämnden så långt som det är 
möjligt fortsätter att arbeta med egna anpassningar inom befintliga 
tilldelad ram, kommer detta inte att täcka de behov som redan idag är 
uppenbara såsom kostnader för lagstadgade insatser inom funktions-
hinderområdet och inom vuxenvården. Utifrån kommande behov, inom 
programområdena funktionshinder och stöd samt vård och omsorg, 
ser socialnämnden omfattande behov hos kommuninvånarna. Ytterli-
gare ett orosmoln handlar om befarade kostnader för försörjnings-
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stöd till de stora grupper som tas emot inom flyktingmottagningen 
och som kommunen endast i liten omfattning får statsbidrag till. De 
prioriteringar som gjorts av kommunfullmäktige, i utblick för 2016 och 
framåt samt de ytterligare anpassningar som aviserats inför 2016, 
gör att socialnämnden ser med oro på möjligheterna att långsiktigt 
täcka de behov som finns för de kommuninvånare som har de största 
behoven av insatser.

Intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete har skett i enlighet med den antagna 
kontrollplanen för 2014. Kontrollplanen omfattar nio kontrollmoment 
inom områdena behörigheter, ekonomi och personal. 5 st av kontroll-
momenten har bedömts ”helt uppnådda” och 4 st har bedömts ”delvis 
uppnådda”. Inget kontrollmoment har rödmarkerats, dvs. bedömts 
som ”ej uppnått”. Följande kontrollmoment är ”delvis uppnådda”: 
Hantering av egna medel/förmedlingsmedel, hantering av handkassor, 
lönehantering och anställningsbevis. De moment som har bedömts 
”delvis uppnådda” förs över till 2015 års internkontrollplan för fort-
satta åtgärder.

Investeringsuppföljning – nämnden

Socialnämndens investeringar visar ett överskott på 4 682 tkr. Av dessa 
utgörs 3 549 tkr av projekt med senare driftstart (gruppbostad social-
psykiatri, familjecentral Smålandsstenar, flytt av Svar/kultur till AMO 
och senare start av ombyggnation av demenscentrum söder [Haga-
gården, inventarier]). Resterande överskott utgörs av KomHem (hem-
sjukvården) +222 tkr, där lokalfrågan och möblering därtill m.m. inte är 
löst. Lokalfrågan i den södra kommundelen kommer att bli klar under 
våren 2015, samt +911 tkr av projekt inom:
• Larmsystem på särskilda boenden
• E-hemtjänst, ex. trygg nattlig omsorg
• Innovativa brukarhjälpmedel
• Nyckelhantering, ex. Mobilnyckel
• Arbetstekniska hjälpmedel, bl.a. sängar
• Övriga satsningar inom eHälsa

Förvaltningen har p.g.a. arbetet med budgetanpassningar under 2014 
inte hunnit slutföra alla projekt (se ovan). Arbete och upphandlingar 
pågår.
 Inom Programområde funktionshinder och stöd har det uppstått 
akuta behov inom korttidsverksamheten.
 Sålunda begär socialnämnden enligt ovan att överskottet på 4 682 
tkr förs över till 2015 års investeringsbudget.



52

NÄMNDSREDOVISNINGAR – FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande 2014: Maria Lorentsson Gullberg (M)
Ordförande 2015: Tommy Stensson (S)
Förvaltningschef: Kent Kruuse
Andel av kommunens driftbudget: 2,4%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Intäkt 13 097 12 547 13 007 460

Kostnader -48 000 -49 535 -48 179 1 356

Nettokostnader -34 903 -36 988 -35 172 1 816

Nettoinvesteringar -756 -6 082 -3 311 2 771

Programområden inom nämnden (nettokostnader) 

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Administration och 
nämnd -2 900 -2 850 -2 837 13

Anläggningar -24 366 -25 944 -24 643 1 301

Övrig fritids-
verksamhet -19 -101 -43 58

Föreningsstöd -7 618 -8 093 -7 649 444

Totalt -34 903 -36 988 -35 172 1 816

Uppgift
Fritidsnämndens huvuduppgift är att erbjuda kommuninvånarna goda 
förutsättningar för en positiv och meningsfylld fritid. Utbudet ska främja 
en positiv bild av Gislaveds kommun och göra kommunen attraktiv att 
verka och bo i.
 Fritidsnämnden ska på olika sätt stödja föreningars möjligheter att 
bedriva och kunna utveckla sina verksamheter. En prioriterad målgrupp 
är ungdomsverksamheten.
 Fritidsnämnden är också aktiva i samarbetet med föreningar, idrotts-
förbund, länets kommuner, yrkesföreningar inom verksamhetsområdet 
samt näringslivet. En tanke med samarbetet är att vara delaktiga i verk-
samhetens utveckling. Detta är ett effektivt sätt att omvärldsbevaka 
utvecklingen. En annan tanke är att tillsammans med våra föreningar 
förstärka ”Staden Gislaved” plats på kartan. Här spelar Gisle idrotts-
område en central roll.

Måluppfyllelse
Anläggningsnyttjandet är fortsatt mycket högt. Vissa anläggningar 
har klara ökningar medan några anläggningar minskar sitt nyttjande. 
Gymnastiksalar har en klar ökning och en förklaring torde vara passage-
systemet. Även en del sporthallar ökar och ligger på eller över målsätt-
ningen. Ishallen har däremot minskat nyttjande och detta beror i första 
hand på att ishockeyföreningen och Korpen har en minskad verksam-
het. När det gäller baden så kan noteras att Gislebadet når målsätt-
ningen medan Anderstorp och Smålandsstenar ligger klart under.
 Simkunnigheten når fortsatt inte fritidsnämndens mål för årskurs 2. 
Badmästarna är noggranna med att man ska kunna SIMMA och 
INTE TA SIG FRAM. Ett annat problem är att det är svårare med jäm-
förelser mellan skolområdena eftersom de nyttjar simhallarna olika. 
Några föredrar intensivundervisning och andra drar ut undervisningen 
över terminen. Varken Gislaved, Anderstorp eller Smålandsstenar 
når uppsatt mål för simkunnighet i årskurs 2.
 Standardhöjningen av anläggningar har inte blivit det planerade 
under året. Endast uppfräschningen av receptionen i Anderstorps 
sim- och sporthall har verkställts. Denna beräknas bli klar i början av år 
2015. I övrigt var det planerat att göra en förändring av receptionen i 
Gisle Sportcenter samt snygga upp väggarna i några sporthallar.
 Campingen fick drivas i egen regi den gångna sommaren. På grund 

av tidsbrist har det inte varit möjligt att få tag på arrendator till år 2015 
utan även detta år får cacmpingen skötas kommunalt.
 Fritidsnämnden är med i ett länsövergripande nätverk som arbetar 
med dopingförebyggande åtgärder.
 Fritidskontoret har genomfört 2 föreningsinformationer under året. 
På dessa träffar tas viktiga generella frågor upp.
 Stödet till föreningarna skrivs kontinuerligt upp med för att så långt 
möjligt realsäkra bidragen. Under året har några bidragsjusteringar 
gjorts för att få en högre verkningsgrad totalt på föreningsstödet.
 Större delen av fritidsnämndens investeringsprogram är genom-
fört. Speciellt noterbart är Trastenanläggningen ”Tillsammans” som är 
ett samverkansprojekt mellan fritidsnämnden, tekniska nämnden, 
BUN, fastighetsnämnden och Gislavedshus. Hela projektet höll sig 
klart inom givna budgetramar. Den planerade skateparken i Små-
landsstenar blev fördröjd då platsvalet orsakade oplanerade insatser. 
Här har flera medborgadialoger genomförts. Skateparken håller på 
att upphandlas och beräknas bli klar till våren 2015.

Utfall av kommuninvånarnas synpunkter i ”Tyck till-programmet”:
• Inkomna synpunkter/klagomål 97
• Avslutade 102 (inkl. ärende från del av 2013)
• Avslutade i tid 66
• Ej avslutade i tid 36
• Andel ej avslutade i tid 35,3%

Flest synpunkter/klagomål rörde:
– Hälsolyft 32 st
– Simhall 24 st
– Övrigt 16 st
– Elljusspår 10 st

Övriga områden inom fritidsnämndens verksamhetsområde fick 
några enstaka synpunkter. Noterbart att 1 synpunkt rörda VA-frågor.
 Fritidsnämnden anser sig i stort uppfylla de uppställda målen inom 
de angivna ekonomiska ramarna.
 
Ekonomiskt resultat
Det ekonomiska resultatet visar en hög positiv avvikelse. De externa 
intäkterna från de flesta anläggningarna ligger över budgeten. Detta 
trots att Hälsolyftet och B-hallen i Smålandsstenar inte fått någon 
intäkt alls under hösten då det varit stängt efter översvämningen.
 På kostnadssidan noteras flera avvikelser som sänkt kostnaderna. 
Personalskostnaderna hamnar totalt drygt 300 tkr under budget. 
Detta beror på ett antal olika delar och hårdast belastat har fritids-
kontoret varit. Här har 1 områdeschef haft nedsatt tjänst under lång 
tid och dessutom har den varit vakant under några månader.
 Osäkerheten i organisationen har inneburit att fritidsförvaltningen 
hållit kostnadssidan i extra, kanske alltför, hårda tömmar. Materialkost-
naden ligger drygt 700 tkr under budget. Vi har släppt lite på åtdrag-
ningen nu.
 I bokslutet har vi dessutom med kostnaderna för utredningen av 
förre arrendators konkurshärva samt rekrytering av ny förvaltnings-
chef. Dessa poster fanns inte budgeterade.
 Kapitalkostnaderna ligger 400 tkr under budget på grund av att 
investeringarna skett sent på året. Två investeringar har inte genom-
förts alls och kommer begäras bli ombudgeterade.
 I övrigt fanns ett antal mindre postar på plus- och minussidan som 
totalt ökade på resultatet något.

Personal

Fritidsförvaltningen har genomfört en personaldag med temat Intern 
Kommunikation. Syftet var att förbättra informationen i alla riktningar 
för att göra fler delaktiga.
 Fritidsförvaltningen har satt igång ett arbeta för att uppdatera gällan-
de Mål- och Ansvar. Syftet är att tydliggöra medarbetarnas uppgifter.
 Medarbetarsamtal har genomförts med all personal i stort. Enkäten 
som redovisas ger ingen bra bild eftersom den besvarats av väldigt 
få personer.
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 Fritidsförvaltningens sjuktal är bättre än föregående år. Några 
långtidssjukskrivningar försämrar dock resultatet.
 Fritidsförvaltningen har haft 2 pensionsavgångar som sammanlagt 
tjänstgjort mer än 50 år i förvaltningen.
 Rekryteringen av ungdomar på vakanta tjänster fortsätter. Ett pro-
blem är att få tag på färdigutbildade badmästare. Fritidsförvaltningen 
har i flera fall fått skicka nyanställda på korttidsutbildning i Borås.
 Fritidskontoret flyttade tillbaka till kommunhuset efter sommaren 
efter att ha varit utlokaliserade under många år.

Personalpolitiska mål

Utfall i % 2011 2012 2013 2014

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 5,1 6,4 5,7 4,2

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 50,7 67,6 72,5 69,8

Medarbe-
tarsamtal

Styrtal: Minst 90%  
av alla anställda ska ha 
medarbetarsamtal

Finns inget jämför-
bart resultat 75,0

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 70,0

Andel män som  
arbetar heltid 81,3

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 5,00

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0,0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 25,0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 18,8

Medarbetarenkäten hade låg svarsfrekvens, endast 12 av 40 personer 
svarade.
 Fritidsförvaltningens sjukfrånvaro har minskat. Fritidsförvaltningen 
har några långtidssjukskrivningar och detta påverkar resultatet negativt.

Miljö

Fritidsförvaltningens anläggningar ligger utlokaliserade över hela 
kommunen. Första prioritet är att samåka när det är möjligt.
 Fritidsförvaltningen för kontinuerliga diskussioner med fastighets-
kontoret i syfte att energieffektivisera. Belysningar kopplas till passage-
system så endast behöriga nyttjare kan tända ljuset. I Gislebadets lilla 
bassäng har det investerats i en UV-belysning i titaniumrör som inne-
bär att kloranvändandet kan minska med ca 75%.
 Fritidsförvaltningen använder bara skonsamma medel för rengöring 
i anläggningarna.
 Konstgräsplanen har miljögodkänd granulat.
 Fritidsnämnden prioriterar föreningars ansökningar som gäller olika 
former av energiinvesteringar.

Framtid

Fritidsnämndens viktigaste framtida uppgifter handlar om attraktion, 
hälsofrämjande åtgärder, ungdoms/breddverksamhet, funktionsenliga 
anläggningar och föreningsstöd. Verksamheten fokuserar på såväl 
kommuninvånarna som besökarna.

Attraktion
En ytterst viktig attraktion är det föreningsutbud som förekommer i 
kommunen året runt. Det gäller såväl elitmatcher som ungdomsturne-
ringar av olika slag, träningsläger eller rent av kommersiella marknader. 
Dessa evenemang ger inte bara våra kommuninvånare positiva upp-
levelser utan attraherar också många externa att besöka kommunen. 

Evenemangen är också positiva för delar av näringslivet samtidigt 
som de bidrar till att stärka många föreningars egna ekonomier. Ett 
sätt att stärka utbudet är att kommunen etablerar någon form av 
”Föreningsservice”, typ Destination Gislaved. Det ska räcka med att 
ringa ett nummer för att fråga om logi, lediga träningslokaler, mat, etc.

Hälsofrämjande åtgärder
Fritidsnämndens utbud bör och ska ha ett hälsofrämjande perspektiv. 
Utbudet ska stimulera till fysiska aktiviteter och bedrivas i drogfria 
miljöer.

Ungdoms- och breddverksamhet
Fritidsnämndens högst prioriterade målgrupp är ungdomar. Några av 
de viktigaste insatserna är föreningsbidragen, låga hallhyror och prio-
ritering vid halltidsfördelning. Det kommer bli viktigt framöver att hitta 
bra stödformer för den ungdomsverksamhet som inte bedrivs i före-
ningsregi. Även breddverksamhet är en angelägen sak att prioritera. 
Detta är en fråga som berör både attraktion och folkhälsa.

Funktionsenliga anläggningar
I kommunen finns ganska god tillgång på olika typer av idrottsanlägg
ningar. Nästan alla anläggningar är av äldre årgång. Behovet av under-
hållsinsatser är stort och åtgärder måste vidtas för att klara problemen 
med eftersatt underhåll och därmed undvika kapitalförstöring. Anlägg-
ningarna måste också standardhöjas för att klara tidens krav. Behovet 
av uppfräschning (upprustning) är mycket stort. Många anläggningar 
har också behov av moderna möteslokaler och cafeterior för att bli 
positiva mötesplatser. Dagens snabba teknikutveckling ställer också 
krav på att de förses med bredband. Detta skulle kunna utveckla både 
nyttjarnas och kommunens verksamheter.
 Satsningen på spontan/näridrottsplatser fortsätter. Dessa anlägg
ningar stimulerar främst barn och ungdomar till spontan fysisk aktivi-
tet och bidrar därmed till kampen mot passivitet. Ett positivt sätt att 
hitta nya former för spontanverksamheter är att utveckla samverkan 
med kommunens Utemiljögrupp. En aktuell idé är att etablera ”utom-
husgym” på några strategiska platser.

Föreningsstöd
Många föreningar har stora problem att rekrytera barn/ungdomar till 
sina verksamheter. Detta beror både på att barnkullarna blivit mindre 
samtidigt som konkurrensen från ”icke-föreningsaktiviteter” ökat. En 
kategori som är dåligt representerad i föreningslivet är invandrar-
ungdomar och speciellt då invandrartjejer. Detta samtidigt som tjejer-
nas andel av den totala verksamheten ökat de senaste åren. Här finns 
en stor potential att förbättra såväl medlemsrekrytering som integra-
tion. För att nå framgång i detta arbete är det viktigt att fritidsnämnden 
och föreningarna tar gemensamma krafttag.
 Ett annat stort och generellt problem är bristen på ledare och styrel-
sefunktionärer. Som ett exempel kan nämnas att flera av kommunens 
största föreningar den senaste 10-årsperioden varit utan ordförande! 
Bristen på verksamhetsledare är också påtaglig i en del föreningar 
och detta hämmar då föreningens möjlighet att kunna utveckla verk-
samheten på ett positivt sätt. Fritidskontoret jobbar aktivt med SISU 
m.fl. för att hitta olika uppslag och idéer för att göra föreningslivet mer 
attraktivt och därmed också göra det lättare att rekrytera vuxna som 
styrelsefunktionärer eller ledare.
 Det är väsentligt att ha ett starkt ekonomiskt stöd till föreningarna. 
Därför måste bl.a. bidragen inflationssäkras så de minst behåller sitt 
reala värde.
 Fritidsnämnden måste också tydligt betona att det är ungdoms- 
och breddverksamheten som prioriteras i första hand.
 Fritidskontoret kommer även framöver att fortsätta hjälpa och väg-
leda föreningar med ansökningar för att de ska kunna genomföra sina 
projektplaner med hjälp av externa finansiärer.
 I kommunen saknas en sporthall med acceptabel publikkapacitet. 
Initiativ måste tas för att tillskapa en sådan hall. Detta kan/måste ske 
genom bred samverkan med föreningar, näringsliv, m.fl.
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Intern kontroll

Fritidsnämnden beslutade enligt FN §78 – 13 att utse boknings/av-
bokningsrutiner samt statistikhantering som fritidsförvaltningens kon-
trollområden för år 2014. Uppföljningen visade att kontrollområdena 
fortfarande hade vissa brister. Fritidsnämnden beslutade därför att till 
2015 behålla dessa kontrollområdena ännu ett årkompletterat med 
personalrutiner som rör säkerhetsfrågor.
 Statistikhanteringen: Statistiken ifrågasätts om den är korrekt och 
trovärdig. Det finns flera möjliga felkällor och arbete pågår hela tiden 
med att eliminera dessa. Möjliga felkällor är lärares och föreningars 
rapporterande, folk som passerar kassan utan att registreras, kassa-
rapporteringen. Felkällorna bedöms ha minskat de senaste åren men 
insatser behövs för att ytterligare förbättra trovärdigheten i materialet.
 Bokning-/avbokningsrutiner: Åtgärder har vidtagits för att göra regel-
verket tydligt. Återstår att förankra innebörden hos all berörd personal. 
Detta är ett problem eftersom fritidsförvaltningen tillämpar decentrali-
serad bokning. Detta innebär hög service till allmänheten men svårare 
att få rutinerna att fungera.

Investeringsuppföljning – nämnden

Fritidsnämnden har genomfört planerade investeringar enligt budget 
med några undantag.
 Spontanidrottsplatsen på Gyllenforsskolan är klar men det saknas 
några mindre markarbeten.
 Skateparkens placering medförde att tidtabellen försköts. Projekte-
ring är klar, upphandling pågår och hela investeringen beräknas vara 
klar våren 2015.

Anläggningen ”Tillsammans” på Trastenområdet invigdes under hösten. Där finns nu bland annat lekplats, grillplats, näridrottsplats, parkour
bana och odlingslotter.
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Ordförande 2014: Inga-Maj Eleholt (C)
Ordförande 2015: Bo Kärreskog (S)
Förvaltningschef: Mats Spånberg
Andel av kommunens driftbudget: 46,6%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Intäkt 73 612 69 410 84 533 15 123

Kostnader -753 778 -778 476 -780 839 -2 363

Nettokostnader -680 166 -709 066 -696 306 12 760

Nettoinvesteringar -16 958 -17 019 -16 771 -248

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Förskola, peda-
gogisk omsorg,  
förskoleklass,  
fritidshem

-185 275 -194 908 -194 930 -22

Grundskola -279 389 -293 142 -288 816 4 326

Grundsärskola -11 137 -12 139 -11 289 850

Fritidsgårdar -2 970 -3 000 -2 753 247

Gymnasieskola -129 837 -130 392 -128 375 2 017

Gymnasiesärskola -4 497 -5 402 -3 908 1 494

Vuxenutbildning -14 707 -14 521 -13 306 1 215

Högskolan på  
hemmaplan -909 -868 -1 115 -247

Musikskolan -13 664 -14 054 -13 857 197

Nämnd och  
administration -9 941 -10 379 -10 153 226

Gemensamma 
verksamheter -27 840 -30 261 -27 804 2 457

Totalt -680 166 -709 066 -696 306 12 760

Uppgift
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter 
inom skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Skolväsendet om-
fattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxen-
utbildning, särskild utbildning för vuxna, undervisning i svenska för 
invandrare, och regleras i Skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar 
även för tillämpliga delar i motsvarande fristående verksamheter.
 Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, upp-
dragsutbildning inom gymnasieskolan samt eftergymnasial utbild-
ning såsom yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående högskole-
kurser samt därutöver uppdragsutbildning och liknande verksamhet 
för den kommunala organisationens behov.
 Nämnden ansvarar vidare för samhällsorientering enligt lagen om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197).
 Personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och 
utveckling av verksamheten ingår också i nämndens ansvarsområde.

Måluppfyllelse
Målfyllelsen inom verksamheterna varierar. Fler riktade insatser för 
att stärka elevernas måluppfyllelse har vidtagits under året. Särskilda 
satsningar sker inte minst genom kompetensutveckling av pedagoger.
 Under året har satsningen på lärplattor implementerats på samtliga 
grundskolor och förskolor i kommunen.

 Ett viktigt steg i att stärka undervisningens kvalitet och elevernas 
målfyllelse är införandet av karriärtjänster. Under året har 28 förste-
lärare utsetts och dessa finns representerade från årskurs 1 på grund
skolan till gymnasiet. Sammantaget finns det förstelärare på 16 skol
enheter.
 Under året beslutades att utveckla arbetssättet som bedrivs av 
Alternativ Skolmiljö (ASM) att successivt omfatta alla högstadieskolor. 
Behovet av att möta elever som riskerar att hamna utanför undervis-
ningen har ökat.
 Teamorganisationen har, förutom gymnasiet, koncentrerats till två 
geografiska områden.
 Elevhälsan har förstärkts under året för att möta ökande behov.

Positiva resultat där måluppfyllelsen är hög i förhållande till uppsatta 
mått redovisas bl.a. i följande delar:
•  Andelen elever som i slutet av årskurs 1 kan läsa minst 3 – 4 ord 

flytande.
•  Besöksfrekvensen på fritidsgårdarna har ökat med 14,3% jämfört 

med föregående år.
•  Andel elever på nationella program som avbrutit studierna under 

årskurs 1.
•  I elevenkäten för årskurserna 2, 5 och 8 svarar 88 – 92% att de 

känner sig trygga i skolan.
•  Jämförtalen dvs. meritvärde i årskurs 3 på gymnasiet ligger klart 

högre än uppsatta mål.
•  Andel elever på grundläggande vuxenutbildning och gymnasial 

vuxenutbildning som fullföljer kurs och når minst lägsta betygs-
nivån.

Negativa resultat där måluppfyllelsen är klart lägre än uppsatta mål 
är bl.a. följande:
•  Den ogiltiga frånvaron på högstadiet ligger klart högre och på 

gymnasiet mycket högre än uppsatta mål.
•  Andel elever i årskurs 9 som lägst uppnått betyget E i varje  

enskilt ämne i slutbetyget är 67,8%.

Andelen behöriga elever från grundskolan till ett nationellt gymnasie-
program har minskat till 78,3%.

Ekonomiskt resultat
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ett resultat för 2014 på 
12 760 tkr.

•  Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklass redo-
visar ett resultat på -22 tkr. Inom programmet startade i juni 2014 
omsorg på obekväm tid med tilldelad budget på 1 000 tkr. Verk-
samheten redovisar ett underskott på knappt -400 tkr. Inga lokal-
kostnader har belastat verksamheten.

•  Grundskolan redovisar ett resultat på drygt 4 300 tkr. Överskottet 
består framförallt av lägre kapitalkostnader på 2 200 tkr, post på 
1 300 tkr som kvarstår tack vare uteblivna hyreshöjningar, samt 
överskott på interkommunala intäkter och kostnader med 500 tkr.

•  Grundsärskolan redovisar ett resultat på 850 tkr. Överskottet be-
står till största delen av lägre personalkostnader med 575 tkr samt 
lägre materialkostnader med drygt 240 tkr. Inskrivningen i grund-
särskolan har stabiliserats.

•  Fritidsgårdar redovisar ett resultat med 247 tkr. Överskottet består 
till stora delar av lägre personalkostnader.

•  Gymnasieskolans program redovisar ett resultat på drygt 2 000 tkr. 
Gislaveds Gymnasium redovisar ett resultat på knappt 2 000 tkr. 
BUN-IT redovisar ett resultat med drygt 450 tkr. De interkommunala 
kostnaderna visar på ett underskott med -670 tkr. Underskottet 
beror på ökad kostnad för naturbruksgymnasierna.

•  Gymnasiesärskolan redovisar ett resultat på knappt 1 500 tkr. 
Överskottet fördelar sig på högre externa intäkter, främst inter-
kommunal ersättning med 440 tkr, lägre kostnader för material 
och tjänster, framförallt extern placering med 350 tkr samt lägre 
personalkostnader med drygt 650 tkr. Antalet elever har minskat 
från 32 till 29 under året.
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•  Vuxenutbildningen redovisar ett positivt resultat med drygt 1 200 
tkr. Överskottet förklaras av att intäkterna av riktade statsbidrag 
överstiger kostnaderna för den utökade verksamheten.

•  Högskolan på hemmaplan redovisar ett underskott med knappt 
-250 tkr. Underskottet beror på minskade statsbidrag för YH- 
utbildningar.

•  Programmet gemensamma verksamheter redovisar ett resultat 
på drygt 2 450 tkr. Ej utförda fastighetsåtgärder ger ett överskott 
med knappt 1 150 tkr, skolskjutsverksamheten redovisar ett över-
skott med drygt 800 tkr, samt övriga gemensamma verksamheter 
450 tkr.

Personal

Resultatet av de personalpolitiska målen är inom barn- och utbildnings-
förvaltningen relativt positiva. Särskilt positivt är att den totala sjukfrån-
varon har minskat och ligger under 4%, dvs. klart under det kommun-
gemensamma målet på 4,5%.
 Personalbehovet har varit relativt stabilt och i huvudsak har behörig 
personal kunnat rekryteras. En viss omflyttning har skett inom förvalt
ningen men framförallt har personal flyttat till närliggande kommuner. 
En ökad konkurrens om behörig personal börjar bli allt tydligare och 
kraven på behörighet och legitimation verkar kunna bli lönedrivande.
 Riktade kompetensutvecklingsinsatser har under året skett inom 
flera områden. Matematiklyftet som omfattar alla undervisande lärare 
i matematik har utökats till ytterligare skolor. Under året har flera work
shops, föreläsningar och GETT-mässa anordnats inför införandet av 
lärplattor och utvecklingen av lärande med stöd av digitala lärverk-
tyg. Inom förskolan har utbildningar för att utveckla den pedagogiska 
dokumentationen fortsatt och flera skolor och förskolor deltar i en 
processledarutbildning inom entreprenöriellt lärande. Under året på-
börjades också en analys- och ledarskapsutbildning för alla chefer 
inom förvaltningen. Inom ramen för kommunens chefsutvecklings-
program erbjuds erfarna chefer att delta i UGL.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2011 2012 2013 2014

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 3,2 3,8 4,3 3,9

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 39,2 49,2 48,7 50,0

Medarbe-
tarsamtal

Styrtal: Minst 90%  
av alla anställda ska ha 
medarbetarsamtal

Finns inget jämför-
bart resultat 82,0*

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 79,84 80,52 81,13 81,0

Andel män som  
arbetar heltid 93,97 93,21 94,41 96,1

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 14,27 13,85 13,58 14,1

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 0 0 1,3

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 5,88 5,6 5,3 5,0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 6,02 6,78 5,59 2,6

* Varav 61 procent av alla tillsvidareanställda har besvarat frågan.

Resultat
Av de 61 procenten som besvarat frågan om medarbetarsamtal så har 
merparten av dessa haft ett utvecklingssamtal med sin chef (82%). 
De återstående 18 procenten som inte haft utvecklingssamtal med sin 
chef anger i enkäten till övervägande del att deras chef haft svårt med 
att få tid över till utvecklingssamtal. En annan förklaring till ej genom-
förda medarbetarsamtal är sannolikt att lönesamtalen som planen-
ligt ska genomföras under våren bordläggs och blir istället av under 
hösten beroende på att löneavtalen förskjutits och därmed krockar 
dessa två samtal med varandra.

Team Swedish School Restaurants gästspelade och bjöd in till en kulinarisk smakupplevelse med sin meny inför den internationella tävlingen 
Culinary World Cup 2014. Lyndon McLeod från Gisle skolrestaurang representerade Gislaveds kommun. 
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Analys och slutsatser
Den totala sjukfrånvarons nedgång med 0,4 %-enheter kan delvis för-
klaras av att gymnasiet har haft en kraftig nedgång av sin personals 
sjukfrånvaro det senaste året. Gymnasiet är en stor verksamhet inom 
förvaltningen och deras sjukfrånvaro har en stor påverkan på den tota-
la andelen sjukfrånvaro inom förvaltningen. Långtidssjukfrånvarons 
ökning med 1,3 %enheter kan delvis förklaras av att det finns en del 
personal med svåra sjukdomar inom förvaltningen som drar upp sta-
tistiken. I övrigt är det svårt att finna klara orsaker till ökningen av lång
tidssjukfrånvaron.
 Andel heltidstjänster har ökat något för män medan andel är oför-
ändrad för kvinnor. Totalt har 83,4% av förvaltningens medarbetare 
en heltidstjänst.

Miljö

Verksamheterna följer kommunens resepolicy och vid resor med bil 
används bilpoolen när det är möjligt. På många områden finns cykel 
att låna vid resor inom orten.
 Miljöfrågor integreras i undervisningen i ett flertal ämnen. Hållbar 
utveckling som begrepp genomsyrar både läroplan och kursplaner 
och är en naturlig del av undervisningen.
 De flesta enheter har kommit igång med sopsortering men på någon 
enhet saknas fortfarande något sorteringskärl.
 Genomsnittet av ekologiska och rättvisemärkta livsmedel för samt-
liga enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen är 37% 2014. 
På en enhet inom barn- och utbildningsförvaltningen uppnås inte målet 
25% ekologiska och rättvisemärkta livsmedel.

Framtid

Kraven på att upprätthålla och stärka en kvalitetssäkrad och kostnads-
effektiv verksamhet i linje med kommunfullmäktiges beslut är en ut-
maning. Skollagens krav på behörighet och legitimationskrav för 
förskollärare och lärare kräver särskilda insatser och lösningar. Kon-
kurrensen om framförallt de utbildade förskollärarna och grundskol-
lärarna har ökat, och en lönekonkurrens syns allt tydligare. Samtidigt 
krävs insatser för att förbättra måluppfyllelsen. Resultaten i grund-
skolan visar att elever vars föräldrar har en kortare utbildningsbak-
grund också är de elever som i genomsnitt har de lägsta meritvärdena. 
Sambandet mellan dessa bakgrundsfaktorer och bosättning är tydlig.
 Ambitionen att erbjuda alla anställda en heltidsanställning med väl 
fungerande arbetsorganisation och underlaget för att rekrytera be-
höriga pedagoger, prövar frågan om underlaget på verksamheternas 
enheter är tillräckligt. En översyn i vilken grad skolstrukturen kan för-
ändras för att stärka förutsättningarna att möta alla elevers behov och 
möjligheter till en god utbildning behöver också belysa dessa delar.
 Inom grundskolan kommer fortsatta satsningar på entreprenöriellt 
lärande, teknik och ett starkt fokus på att öka nyfikenheten på att lära 
vara viktiga delar i utvecklingsarbetet.
 Gislaveds Gymnasium har ett fortsatt uppdrag att erbjuda ett brett 
utbud av nationella program och inriktningarna på dessa. Elevminsk-
ningarna ställer skolan inför stora prov då det är viktigt att verksam-
heten håller hög kvalitet och är konkurrenskraftig. För att bibehålla 
bredden krävs ett stort mått av samordning inom skolan men också 
med närliggande kommuner. Gislaveds Gymnasiums profilering ska 
även i fortsättningen prioritera kultur, teknik och entreprenörskap.
 Gymnasiets utvecklingsområden de närmaste åren är Teknikcollege 
och starten av det fjärde året på Teknikprogrammet, näringslivskontak-
terna och elevernas delaktighet. Under 2015 kommer också arbetet 
med en ansökan om att få ingå i Vård- och Omsorgscollege pågå. 
Detta arbete sker i samverkan i GGVV, med regionen och socialför-
valtningarna, och omfattar både ungdomsgymnasiet och vuxenut-
bildningen.
 En utmaning är vilka eftergymnasiala utbildningar som är angelägna 
och möjliga att bedriva genom Högskolan på hemmaplan. Möjligheten 
att få godkända YH-utbildningar har visat sig innebära en allt för 
smal bas.

Intern kontroll

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-03-10, §24, att god-
känna intern kontrollplan 2014 inklusive tre särskilda gransknings-
områden. Som särskilda granskningsområden utsågs:
• Uttag av obetydlig kostnad för enstaka inslag
•  Mat i förskola och skola, kontrollpunkterna ”Andel ekologiska 

livsmedel ska uppgå till minst 25% på varje enhet” och ”Att mäta 
nöjdheten bland äldre elever och att mäta andelen ätande elever 
i olika åldrar”

• Bisyssla

I intern kontrollplan 2014 ingår 18 kontrollmoment. Uppföljningen visar 
att 8 kontrollpunkter har positivt svar (grön), 9 delvis positivt svar (gul) 
samt 1 kontrollpunkt negativt kontrollsvar (röd).
 Positivt kontrollsvar visas på följande kontrollpunkter: Anmälan och 
rapportering av kommunal delegation, återrapportering av rektors/
förskolechefs beslutanderätt (enligt skollag och förordningar) som 
överlåtitis till annan, rutiner för samtycke vid publicering av person-
uppgifter, information om bisyssla, manuell stämpling, att betalning 
sker i överensstämmelse med ingångna avtal och att inköpsavtal 
följs, uppföljning av uttag av obetydlig kostnad för enstaka inslag samt 
andel ekologiska livsmedel.
 Kontrollpunkter som delvis redovisar brister är följande: Behörig-
hetskrav inom förskola/skola, registerkontroll vid tjänstetillsättningar, 
behörighetsadministration vid avslutad eller byte av anställning, kris-
plan, skyddsrond, utrymningsövning, tillbudsrapporter vid olycksfall 
samt hot och våld, anmälan om kränkande behandling till huvud-
mannen samt nöjdheten bland äldre elever som äter skolmat.
 En kontrollpunkt visar negativt kontrollsvar och det är årlig uppdate-
ring av dokumenthanteringsplan.
 I det fortsatta arbetet kommer barn- och utbildningsnämnden att 
följa upp avvikande kontrollpunkter.

Investeringsuppföljning – nämnden

Barn- och utbildningsnämnden har för år 2014 beviljats ett investe-
ringsutrymme på totalt 17 019 tkr. Av nämndens totalt tilldelade inves-
terings nivå har 16 771 tkr förbrukats. Ingen ombudgetering sker av 
kvarvarande medel.

Barn- och utbildningsförvaltningen söker lärare, pedagoger och 
personal till en digital och framtidsinspirerad lärmiljö.
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Ordförande 2014: Solveig Davidsson (M)
Ordförande 2015: Ylva Samuelsson (S)
Förvaltningschef: Magnus Jonsson
Andel av kommunens driftbudget: 1,7%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Intäkt 3 963 3 900 4 074 174

Kostnader -27 711 -30 786 -29 486 1 300

Nettokostnader -23 748 -26 886 -25 412 1 474

Nettoinvesteringar -658 -3 357 -2 719 638

Nedsatt hyra med 428 tkr för Kulturplatån, försenad inflyttning.

Programområden inom nämnden (nettokostnader) 

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Nämnd och  
administration -2 115 -2 289 -2 064 225

Kulturverksamhet -20 269 -23 165 -21 980 1 185

Föreningsanslag -1 364 -1 432 -1 368 64

Totalt -23 748 -26 886 -25 412 1 474

Uppgift
Kulturnämndens uppgift är att med utgångspunkt i Gislaved kommuns 
kulturpolitiska program bedriva biblioteksverksamhet, allmänkulturell 
verksamhet, konsumentinformation, samt ge föreningsstöd.
 Biblioteken ger invånarna fri tillgång till kunskap, information och 
kultur genom att erbjuda olika typer av medier och programverksam-
het för både barn och vuxna.
 Konsumentinformationen sker genom direktrådgivning över tele-
fon, besök, e-mail och brev. Gymnasieelever och invandrarföreningar 
är prioriterade grupper.
 Gislaveds konsthall bedriver konst- och utställningsverksamhet för 
den konstintresserade allmänheten. Genom att erbjuda skolvisningar 
ges barn- och ungdomar möjligheter att ta del av konstutbudet.
 Kulturplatån är en plattform för alla som vill förverkliga sina kultu-
rella idéer och projekt. En viktig uppgift är att medverka till att ung-
domar får möjlighet att skapa och framföra sin egen musik, teater, 
dans, konst etc.
 Barnkulturen är integrerad i alla delar av verksamheten. Utöver verk-
samheten på biblioteken och kulturhusen, ges ett professionellt utbud 
av teater för elever i förskolan och grundskolan.
 Kulturmiljö- och kulturminnesvården ska vårda, bevara och 
levan degöra kommunens kulturella särart.
 Ideell sektor stöds genom verksamhetsbidrag till kulturföreningar 
och organisationer. Nämnden beslutar också om arrangemangs- och 
projektbidrag.

Måluppfyllelse
Kulturnämndens verksamhet och bidragsgivning ger förutsättningar 
för upplevelser, eget skapande och bildning. Biblioteken ska främja läs-
ning, eget skapande och intresset för självstudier och utbildning på alla 
nivåer. Detta uppnås genom läsfrämjande insatser och en utvecklad 
programverksamhet med möjligheter till möten mellan kommuninvå-
nare, artister, konstnärer och föredragshållare.
 Ett annat viktigt mål är att barn och ungdomar ska ges möjlighet att 
uppleva och vara delaktiga i kommunens kulturliv. Målet nås genom 
ett stort utbud av professionella kulturprogram och skapande verksam-
heter som vänder sig till att barn och ungdomar.
 För att bidra till att nå kommunen vision arbetar kulturnämnden lång-
siktigt med sin verksamhet. Inom samtliga verksamhetsområden pågår 
det projekt och verksamhetsutveckling vars genomförande omsluter 

flera år i långtidsbudgeten. Det största projektet är Mötesplats Gisle/
Glashuset/Kulturplatån, som i sig genererar flera andra delprojekt i de 
olika verksamheterna. Syftet är att implementera dessa projekt i den 
nya kreativa mötesplatsen efterhand som den färdigställs. Målet är 
att Gislaveds kommun ska vara synonymt med ord som kultur, kreati-
vitet, utveckling och öppenhet.
 Verksamheten har genomförts på sådant sätt att betydande steg 
har tagits mot uppfyllelse av de konkretiserade målen. Uppsatta mål 
för 2014 kan därför anses vara uppfyllda. Bokslutet visar en god mål-
uppfyllelse och att verksamheten har genomförts inom de ekono-
miska ramarna. Kulturnämnden anser sig därför uppfylla kravet på 
en god ekonomisk hushållning.

Ekonomiskt resultat
Bokslutet visar ett positivt ekonomiskt resultat på 1 474 tkr. Det är 
externa intäkter, 174 tkr, personalkostnader, 524 tkr, lokalhyror, 408 tkr 
och kapitalkostnader, 313 tkr, som skapar överskottet. De ökade in-
täkterna beror främst på ökad biljettförsäljning till Dansstudions och 
Teaterverkstans föreställningar och diverse tillfälliga statliga och regio-
nala bidrag. Vakanser på grund av sjukfrånvaro, en vakans som dans-
pedagog och lägre politikerarvoden är skälen till personalkostnadens 
överskott. Hela hyresöverskottet beror på att hyran för Kulturplatån 
blev lägre på grund av att inflyttningen i de nya lokalerna försenades 
med ett halvår. Kapitalkostnadsöverskottet uppstår på grund av att 
investeringarna för Kulturplatån och biblioteksverksamheten slutför-
des sent på året, samt att det återstår investeringar att göra inom 
konstområdet.
 Investeringarna under 2014 uppgår till 2 719 tkr och är fördelade mel-
lan biblioteken 101 tkr, Kulturplatån 1 748 tkr, konstinköp 803, tkr och 
Gislaveds konsthall 68 tkr. Investeringsbudgeten visar ett överskott på 
638 tkr. Av dessa medel kommer 604 tkr begäras ormbudgeterade 
till 2015 för pågående och kommande konstutsmyckningsprojekt.
 Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med 
en god ekonomisk hushållning.

Personal

År 2014 ökade kulturförvaltningen från 26 till 27 tillsvidareanställda. 
Den nya heltidstjänsten är inrättad på Kulturplatån från och med 1 
juli. Förvaltningen har satsat på kompetensutveckling och omvärlds-
bevakning under året i form av kurser, konferenser och studieresor. 
Även personalmöten har använts för kompetensutveckling. Nämnas 
kan ett seminarium om HBTQ och heteronormen inom ramen för jäm-
ställdhet, likabehandling och bemötande. Samtlig personal har vid 
något tillfälle under året tagit del av planerad kompetensutveckling.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2011 2012 2013 2014

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 3,5 2,5 7,3 9,6

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 73,1 10,9 73,0 70,5

Medarbe-
tarsamtal

Styrtal: Minst 90%  
av alla anställda ska  
ha medarbetarsamtal

Finns inget jämför-
bart resultat 95,0*

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 73,3 68,4 79,0 80,0

Andel män som  
arbetar heltid 80,0 71,4 85,7 85,7

Andel kvinnor som  
arbetar 75-99% 20,0 21,0 10,5 10,0

Andel män som  
arbetar 75-99% 20,0 28,6 14,3 14,3

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 6,7 10,6 10,5 10,0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 0 0 0 0

* Svarsfrekvensen var 68%.

NÄMNDSREDOVISNINGAR – KULTURNÄMNDEN
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Resultat
Kulturförvaltningens totala sjukfrånvaro uppgick 2014 till 9,6 procent. 
Det är en ökning med drygt 2 procent.
 Vad gäller långtidssjukfrånvaron så har denna sjunkit med 2,5 pro-
cent, från 73 procent 2013 till 70,5 procent 2014. Dock svarar långtids-
sjukfrånvaron fortfarande för majoriteten av den totala sjukfrånvaron 
i förvaltningen.
 Gislaveds kommun har antagit ett gemensamt styrtal vad gäller 
utvecklingssamtal, att minst 90 procent av alla tillsvidareanställda ska 
ha haft utvecklingssamtal med sin chef under året. En enkät skickades 
därför ut till samtliga tillsvidareanställda efter årsskiftet, för att få sta-
tistik kring denna fråga. Av samtliga tillsvidareanställda på kulturför-
valtningen så var det 68 procent som besvarade enkäten. Då svars-
frekvensen är relativt låg kan resultatet inte ses som helt tillförlitligt. 
Detta är en genomgående trend för majoriteten av kommunens förvalt-
ningar. Av de totala svarande så var det 95 procent av förvaltningens 
anställda som uppgav att de haft utvecklingssamtal under 2014.
 Vad gäller sysselsättningsgraden så har det skett en ökning vad 
gäller heltidsarbetande kvinnor. 2013 var det knappt 79 procent av 
kvinnorna som arbetade heltid, att jämföra med 80 procent år 2014. 
Andelen deltidsarbetande kvinnor har under året minskat med drygt 
en procent.
 Sysselsättningsgraden vad gäller männen i kulturförvaltningen är 
oförändrad mellan 2013 och 2014. Under året var 85,7 procent av 
männen heltidsanställda och 14,3 procent var deltidsanställda på 
minst 75 procent.

Analys och slutsatser
Ökningen som skett i kulturförvaltningens totala sjukfrånvaro kan 
härledas till ett antal upprepade fall av korttidsfrånvaro. Dessa är 
arbetsgivaren medveten om och rehabutredningar har upprättats.
 Orsaken till minskningen av långtidssjukfrånvaron beror på att en 
långtidssjuk arbetstagare avslutade sin anställning under 2014, då 
individen fick beviljat hel sjukersättning via Försäkringskassan.
 Den befintliga långtidssjukfrånvaron i förvaltningen har sin grund i 
såväl fysiska som psykiska orsaker.
 Förvaltningen har med råge uppfyllt målet angående att minst 90 
procent av alla anställda ska ha haft utvecklingssamtal under året. 
Totalt i förvaltningen är det två anställda, vilket utgör 5 procent, som 
inte haft sina utvecklingssamtal under 2014. I det ena fallet genom-
fördes samtalet strax efter årsskiftet då den anställde var åter i arbete 
efter sjukskrivning. I det andra fallet är det ett gemensamt beslut 
mellan den anställde och berörd chef att inte ha utvecklingssamtal 
på grund av omständigheterna i rådande långtidssjukskrivning.
 Under året har förvaltningen anställt en kvinna på heltid samt utökat 
en tidigare deltidsanställning till att bli en heltidsanställning, vilket är 
anledningarna till det höjda heltidsmåttet för kvinnor. Dessa om-
ständigheter är även anledningen till sänkningen av andelen kvinnor 
som arbetar deltid.

Miljö

Miljöarbetet i förvaltningen har innefattat programverksamhet på 
biblioteken och Gislaveds konsthall i form av föreläsningar och ut-
ställningar med olika miljöteman. Aktiviteter har även genomförts inom 
kulturmiljö. I största möjligaste mån sker resor kollektivt inom kommu-
nen, men även regionalt och nationellt. Inom ramen för konsument-
information har aktiviteter genomförts för att sprida kunskap kring 
sambandet mellan produkter och miljö.

Framtid

För kulturområdet, och för Gislaved kommun i sin helhet, är projektet 
som nu går under namnet Glashuset en viktig strategiskt satsning. 
Tillsammans med övriga verksamheter i området Gisle har projektet 
en avgörande bäring på till visionen 2040 och dess tre prioriterade 
områden. De resurser som kulturnämnden har tagit upp i sin utblick 
2016 – 2018 måste vara utgångspunkt för ett fortsatt genomförande. 
Nästa steg är projekteringen av etapp 2, som ska stå klart under 2017. 

Det behöver också tas beslut om hur de behov som berör kulturverk-
samheten i etapp 4 ska hanteras och när de kan genomföras. Paral-
lellt pågår ett arbete med etapp 3 som berör Stiftelsen Gisleparken 
och dess framtida roll.
 En grundläggande förutsättning för barns lärande är barnens läs-
förmåga. Ett av bibliotekens prioriterade områden är läsfrämjande 
insatser för barn och unga. Bibliotekslagen slår fast att folkbiblioteken 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Det utveck-
lingsarbete som biblioteket idag bedriver inom läsfrämjande insatser 
riktade mot barn, ungdomar och mot vuxna med annat modersmål 
än svenska, måste fortsätta och säkerställs inom utblicksperioden. 
Läsfrämjandearbetet påverkar såväl barnens resultat i skolan som 
möjligheterna till en fungerande integration.
 Smålandsstenars bibliotek är i stort behov av att förnya och byta 
ut sin inredning. Mycket av den befintliga inredningen är gammalt (ca 
30 år), slitet och inte alltid ändamålsenligt. En väl fungerande arbets-
miljö och en attraktiv miljö för besökarna är en förutsättning för att 
nå målen med verksamheten.
 Begränsade ekonomiska ramar i framtiden kan medföra att den 
positiva utvecklingen av kulturverksamheten i Gislaveds kommun 
avtar eller upphör helt. Vad det konkret innebär beror på vilka kultur-
politiska prioriteringar som kulturnämnden och fullmäktige beslutar 
om. I ett större och längre perspektiv kan försämrade förutsättningar 
för ett rikt kulturliv påverka uppfattning av Gislaveds kommun som 
en attraktiv kommun.

Intern kontroll

Internkontroll har genomförts enligt beslutad internkontrollplan. Inga 
avvikelser som föranleder några åtgärder har påträffats. Kontrollom-
råden har varit föreningsbidrag, inköp av media och konstsamlingen. 
Kontrollerna har skett genom stickprov.

Investeringsuppföljning – nämnden

Investeringarna under 2014 uppgår till 2 719 tkr och är fördelade mellan 
biblioteken 101 tkr, Kulturplatån 1 748 tkr, konstinköp 803, tkr och 
Gislaveds konsthall 68 tkr.
 Bibliotekens investeringar har gått till kopiator och möbler. Kultur-
platåns investeringar fördelas mellan musikrelaterad teknik, möbler i 
de offentliga utrymmena och kontoret samt ett publikt Mac-nätverk 
för digitalt skapande. Investeringarna inom konstområdet har bl.a. 
gått till att slutföra utsmyckningen på Åsenskolan i Anderstorp, Nordin-
skolan i Smålandsstenar samt sätta igång projektet med skulpturen 
”Den svenska tanten”, som ska placeras på Stortorget i Gislaved.
 Investeringsbudgeten visar ett överskott på 638 tkr. Av dessa 
medel kommer 604 tkr begäras ormbudgeterade till 2015 för pågå-
ende och kommande konstutvecklingsprojekt.

Kulturförvaltningen och dess olika verksamheter arbetade under val-
året med temat ”Konsten att påverka” (agera, uttrycka och gestalta).
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Ordförande 2014: Lars Erik Nyström (C)
Ordförande 2015: Lisbeth Åkestrand (M)
Förvaltningschef: Mikael Fröler
Andel av kommunens driftbudget: -0,4%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Intäkt 210 593 223 741 250 864 27 123

Kostnader -210 044 -223 741 -245 055 -21 314

Nettokostnader 549 0 5 809 5 809

Nettoinvesteringar -97 732 -129 084 -113 714 -15 370

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2013 2014 2014 2014

Administration -10 914 -11 383 -11 327 56

Hantverkare -68 190 128 -62

Fastighets-
förvaltning 7 119 8 806 13 245 4 439

Städning 2 995 2 000 3 385 1 385

Tvätt 187 100 9 -91

Fordonsservice 1 092 187 -99 -286

Transporter 138 100 468 368

Totalt 549 0 5 809 5 809

Uppgift
Fastighetsnämnden är en intern serviceorganisation som tillhanda-
håller lokaler och service till övriga nämnder i kommunen.
 Fastighetsnämnden svarar för att i de lokaler som kommunen äger 
ska den primära verksamheten (skola, omsorg, fritid, kultur m.m.) kunna 
bedrivas med tillräckliga ytor, en bra miljö samt med en service som 
överensstämmer med brukarnas förväntningar.
 Uppdraget ska genomföras rationellt och ekonomiskt. Dessutom 
ska fastigheterna underhållas så att kapitalförstöring undviks.
 Uppdraget innebär också att nämnden ansvarar för nybyggnad 
samt om- och tillbyggnad av kommunens skolor, förskolor, särskilda 
boenden m.m. för övriga nämnders behov.
 När lokaler blir överflödiga är det fastighetsnämndens ansvar att 
hitta andra hyresgäster till lokalerna eller avyttra fastigheterna.

Måluppfyllelse
Fastighetsnämndens roll i den kommunala organisationen medför att 
de kortsiktiga målen till stor del handlar om att genomföra investerings-
projekt, som oftast initierats av andra. Inför 2014 har nämnden dess-
utom några konkretiserade mål samt fastighetsnämndens egna mål-
sättningar.
 Inför 2014 var målsättningen att genomföra ombyggnaderna av 
Glashuset (Mötesplats Gisle), Kommunhuset, Nordinskolan samt till-
byggnad av nytt kök på Mariagården. Bland de konkretiserade målen 
fanns också att genomföra ombyggnaden av stationshuset i Smålands-
stenar till resecentrum. Men de anvisade resurserna är otillräckliga 
varför fastighetsnämnden tagit upp ytterligare medelanvisning inför 
budgeten 2015.
 Glashuset var klart till sommaren vilket var senare än tidplanen. 
Kommunhuset var klart för inflyttning i september och Nordinskolan 
hade slutbesiktning i december liksom Mariagårdens kök. Utöver dessa 
stora projekt har fastighetsnämnden även genomfört en rad mindre 
projekt. Bland annat Rönneljung sporthall i Reftele har fått ny värme- 
och ventilationsanläggning samt andra energibesparande åtgärder, 
Solbacka i Reftele har fått sina kyl- och frysrum renoverade.

 Insatserna avseende planerat underhåll på fastigheterna har inte 
genomförts som planerats delvis på grund av många och stora inves-
teringsprojekt. Det finns risk att det på sikt kan leda till kapitalförstöring 
vilket påverka måluppfyllelsen negativt.
 Ett annat viktigt mål är att klara verksamheten inom de ekonomiska 
ramar som ges av hyresintäkter och inkomster från serviceuppdrag. 
Eftersom verksamheten ger ett betydande överskott synes målupp-
fyllelsen god. Men frågan är om kvalité har varit tillräcklig. Fastighets-
nämnden gör regelbundet en enkätundersökning bland de interna 
hyresgästerna med attityderna till nämndens service. Svaren ges på 
en 9-gradig skala och medelvärdet vid enkäten 2014 var 6,46. Motsva-
rande värde 2013 var 6,59. En ny enkät kommer att göras 2015.
 De konkretiserade målen för fastighetsnämnden handlar i delvis om 
marknadsföring av kommunen, att implementera handboken om med-
borgardialog samt att beslut som avser barn och ungdomar ska utgå 
från barnkonventionen. Fastighetsnämnden är en serviceorganisation 
till andra nämnder och styrelser, som har relativt lite kontakt direkt med 
allmänheten. Nämnden förutsätter att beställare har huvudansvaret 
för marknadsföring, medborgardialog samt barnkonventionen.
 Andra konkretiserade mål avser miljö och energi. Under året har tre 
fastigheter (kommunhuset, Gislows dagcentral och Gyllengårdens 
förskola) anslutits till fjärrvärme. På Mariagårdens kök har en anlägg-
ning för att ta hand om det biologiska avfallet installerats. Hämtning av 
sorterade restprodukter har organiserats men inga nya sorterings-
stationer har byggts på fastigheterna. Vid Nordinskolan har solceller 
installerats som solavskärmning vid fönstren.
 Slutligen finns ett konkretiserat mål avseende att underlätta för 
ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Under sommaren har 
fastighetsnämnden anställt 47 ungdomar för att klara verksamheten 
under semesterperioden.

Ekonomiskt resultat
Resultatet för 2014, 5 809 tkr, är betydligt bättre än budgeterat.
 Både intäkter och kostnader överstiger budget. Men om man juste-
rar för interna omföringar av personalkostnader är kostnaderna lägre 
än budgeterat.
 Av intäkterna är det de interna som överstiger budget. Det beror på 
flera orsaker varav den främsta är ökade intäkter för fordonsservice 
på grund av att fler bilar kommer in i internleasingsystemet. Även intäk
terna från städning och intern service överstiger budget, medan interna 
hyror understiger budgeten.
 Bland positiva avvikelser är att städverksamheten har kunnat fort-
sätta att effektivisera verksamheten. Kapitalkostnaderna är betydligt 
lägre än budgeterat på grund av att de stora investeringarna inte var 
klara som beräknat och därmed aktiverades senare. Dessutom har 
kommunen börjat diskutera komponentavskrivning. Det har medfört 
att markvärden i anläggningsregistret har justerats vilket påverkat 
avskrivningarna som blir drygt 2 mnkr lägre.
 Förbrukningen av el, olja, biobränslen, gas och värme är lägre än bud-
geterat, 34,0 GWh jämfört med 36,7 GWh. 2014 var ett varmt år som 
motsvarar 85% (94% 2013) av ett normalår. Energikostnaderna är totalt 
lägre, ca 1,7 mnkr än budgeterat, men per kWh är kostnaden högre, 
ca 3 öre. Det är kostnaden för fjärrvärme som är högre än budgeterat.
 Kostnaderna för planerat och oplanerat underhåll ligger under ramen 
men när det gäller det planerade underhållet har inte alla åtgärder gen-
omförts medan det akuta underhållet överstiger den budgeterade nivån.
 Fastighetsnämnden har under sommaren 2014 drabbats av några 
händelser som kraftigt påverkat kostnaderna för skadegörelser och 
försäkringsskador. Vid ett inbrott i Lundåkersskolan gjordes skade-
görelse för ca 700 tkr och efter ett skyfall i Smålandsstenar drabbades 
flera fastigheter men Sporthallen värst. Där uppgår kostnaderna 2014 
för återställande av lokalerna också till ca 700 tkr. Även under 2015 
tillkommer kostnader.
 Fordonsservice täcker inte sina kostnader utan redovisar ett under-
skott på ca 92 tkr exklusive täckningsbidrag för den gemensamma 
administrationen. Orsaken är i huvudsak att ett antal bilar körs för lite. 
En översyn av bilarna i poolen har initierats underhösten 2014. Det 
kom mer sannolikt att medföra en minskning av antalet fordon och ett 
förbättrat resultat 2015 och 2016.

NÄMNDSREDOVISNINGAR – FASTIGHETSNÄMNDEN
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 Fastighetsnämnden har under året investerat för ca 113,7 mnkr var-
av huvuddelen utgörs av några få projekt. Fem projekt står för 88% av 
investeringarna. De största investeringarna har avsett ombyggnaden 
av kommunhuset, 36,6 mnkr, och om-och tillbyggnaden av Nordin-
skolan, 36,4 mnkr. I om och tillbyggnaden av Glashuset/Mötesplats 
Gisle är investerat 13,5 mnkr under 2014. Investeringen vid Mariagår-
dens kök har uppgått till 9,6 mnkr och satsningen på ny ventilation, ny 
värmeanläggning samt energibesparande åtgärder på Rönneljung 
sporthall har kostat 4,1 mnkr.
 När samtliga kostnader bokförts slutredovisas projektet och under 
2014 har fastighetskontoret slutredovisas 73 projekt. Dessa var bud-
geterade till ca 156,9 mnkr och totala kostnaderna uppgick till ca 
154,4 mnkr.

Personal

Den 1 november 2014 hade fastighetsförvaltningen 117 tillsvidarean-
ställda. Det är en ökning av 5 tillsvidareanställda jämfört med 2013, 
då motsvarande siffra var 112 tillsvidareanställda.
 Räknat i årsarbetare så hade förvaltningen förra året 113,82 års-
arbetare att jämföras med 115,19 år 2013. Detta innebär att andelen 
årsarbetare har minskat med någon procent och stöder den trend 
som kan ses, att andelen årsarbetare stadigt minskat sedan 2007, 
då andelen låg på 126,76.

Personalpolitiska mål 

Utfall i % 2011 2012 2013 2014

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 5,1 6,4 5,7 5,3

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 48,6 65,1 57,4 57,8

Medarbe-
tarsamtal

Styrtal: Minst 90%  
av alla anställda ska  
ha medarbetarsamtal

94,0

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 48,68 48,61 47,22 54,2

Andel män som  
arbetar heltid 91,3 91,48 92,5 93,3

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 35,52 31,94 34,72 29,2

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 6,52 6,38 7,5 4,4

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 15,78 19,44 18,6 16,7

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 2,17 2,12 0 2,2

Resultat
Den totala sjukfrånvaron för fastighetsförvaltningen är i stort sett 
oförändrad under de senaste uppmätta åren. Från 2013 till 2014 skedde 
dock en marginell minskning, från 5,7 procent till 5,3 procent.
 Vad gäller långtidssjukfrånvaron har det däremot skett en marginell 
ökning från 2013, då långtidssjukfrånvaron låg på 57,4 procent i jäm-
förelse med 2014 då den hamnade på 57,8 procent.
 Gislaveds kommun har antagit ett gemensamt styrtal vad gäller 
utvecklingssamtal, att minst 90 procent av alla tillsvidareanställda ska 
ha haft utvecklingssamtal med sin chef under året. En enkät skicka-
des därför ut till samtliga tillsvidareanställda efter årsskiftet, för att få 
statistik kring denna fråga. Av samtliga tillsvidareanställda på fastig-
hetsförvaltningen så var det 63 procent som besvarade enkäten. Då 
svarsfrekvensen är relativt låg kan resultatet inte ses som helt tillförlit-
ligt. Detta är en genomgående trend för majoriteten av kommunens 
förvaltningar. Av de totala svarande så var det 94 procent av fastig-
hetsförvaltningens anställda som uppgav att de haft medarbetar-
samtal under 2014.

 Det kan konstateras en betydande ökning av andelen kvinnor som 
arbetar heltid inom förvaltningen, 51,90 procent 2014. Detta är 4,68 
procent fler än 2013. Som en konsekvens av detta har andelen del-
tidsarbetande kvinnor minskat under året.
 Vad gäller andelen heltidsarbetande män så har även den ökat 
med knappt 1 procent, från 92,5 år 2013 till 93,3 procent år 2014. 
Andelen män som har en sysselsättningsgrad om 75 procent eller 
lägre har minskat med knappt 1 procent, och uppgår nu till 6,6 procent.

Analys och slutsatser
Minskningen av såväl den totala sjukfrånvaron som långtidssjukfrån-
varon är så marginell att det är svårt at dra några slutsatser kring 
detta. Förvaltningen arbetar dock aktivt med att i ett tidigt skede 
hantera sjukfrånvaro i ett förebyggande syfte så att dessa inte går 
vidare till långtidssjukskrivningar.
 Fastighetsförvaltningen uppfyller mycket väl kommunens gemen-
samma styrtal att minst 90 procent av alla tillsvidareanställda ska ha 
haft utvecklingssamtal. Förvaltningen lägger mycket tid till planering 
av dessa samtal samt även genomförandet. För enheterna verksam-
hetsservice (lokalvård) samt fastighetsdrift befinner sig merparten 
av de anställda på annan ort än chefen, vilket kräver att extra tid av-
sätts för att uppnå målet. Vid årsskiftet hade ett fåtal inte fått sina 
utvecklingssamtal men dessa genomfördes under januari 2015.
 Ökningen av andelen heltidsarbetande kvinnor är en konsekvens 
av olika anledningar. Dels erbjuder förvaltningen heltidstjänster vid 
vakanser i större omfattning än tidigare. Man har också upplevt ett 
ökat tryck bland de anställda kring att arbeta heltid, och fler anmäler 
intresse om högre sysselsättningsgrad.
 Dessa förändringar, både från arbetsgivaren såväl som persona-
lens håll, kan vara på grund av kommunens beslut att aktivare arbeta 
med heltidsfrågan kommande år. Utöver detta styr även förvaltning-
ens uppdrag möjligheterna till heltidstjänster. Fastighetsförvaltning-
en är en serviceorganisation vars verksamhet baseras på uppdrag. 
Under året som gått har antalen uppdrag minskat i omfattning, del-
vis då övriga förvaltningar väljer att jobba med egna kombitjänster 
och då säger upp uppdrag för att utföra samma uppgifter i egen regi.

Miljö

Fastighetsnämndens mål avseende miljö avser till stor del energi 
samt hantering och sortering av avfall.
 Under 2014 har fastighetsnämnden fullföljt ombyggnaden av kom-
munhuset som innebär en övergång från direktverkande el till fjärr-
värme baserad på biobränsle. Dessutom är gamla fönster utbytta till 
nya energieffektiva. Nybyggnaden av Nordiskolan är genomförd och 
under 2015 kommer de gamla byggnaderna L1 och L2 att rivas. Där har 
också solceller installerats som solavskärmning vid fönstren.
 Gislows dagcentral och Gyllengårdens förskola har anslutits till 
fjärrvärmen.
 I Rönneljung sporthall har en ny ventilationsanläggning med värme-
återvinning och en ny värmepumpsanläggning installerats. Byggnaden 
har dessutom tilläggsisolerats och försetts med ny belysning.
 I samband med nybyggnad av kök på Mariagården och ombyggnad 
av kyl- och frysrum på Solbacka har värmeåtervinning på kylanlägg-
ningen installerats. Vid Mariagården när även en anläggning för att ta 
hand om det biologiska avfallet installerats.

Energistatistik för kommunens fastigheter
Fastighetsnämndens energistatistik bygger på verklig förbrukning i 
nämndens fastigheter, dvs. utan att normalårskorrigering görs, efter-
som vi inte har enbart energi för uppvärmning specificerad. Bruksel 
(hyresgästernas förbrukning) i huvuddelen av våra fastigheter ingår 
också i nyckeltalen. Undantagen är där vi har externa hyresgäster.
 Totalt har förbrukningen i kommunens fastigheter minskat till 175 
kWh/m² från 185 kWh/m² 2013. 2014 var varmare än ett normalår, 85%, 
och även varmare än 2013 som var 94% av ett normalår.
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Framtid

Fastighetsnämndens verksamhet, som intern serviceorganisation, är 
i hög grad beroende på övriga nämnders verksamhet och planer.
 Behovet av lokaler är relativt stabilt och fastighetsnämnden har för-
valtat drygt 210 000 m2 de senaste åren med relativ liten andel tomma 
lokaler. Men befolkningen minskar och födelsetalen sjunker. Under 
2014 diskuterades antalet platser inom särskilt boende och det har 
medfört några förändringar på Östergården och Hagagården. Barn- 
och utbildningsförvaltningen utreder förskolorna i Anderstorp och 
grundskolorna i Gislaved. Simhallarna är i stort behov av upprustning 
och fritidsnämnden har ett uppdrag att kraftigt sänka driftskostna-
derna. Förr eller senare kommer det att påverka lokalbehovet i kommu-
nen. Fastighetsnämnden måste hitta andra hyresgäster vilket kan med-
föra behov av ombyggnader som kräver ökade anslag till investeringar 
i fastigheterna. Det kan vara svårt att hitta någon annan användning 
för fastigheterna och marknadspriset vid en försäljning kanske inte 
täcker det bokförda värdet vilket resulterar i reaförluster. Sista alterna-
tivet är att riva byggnader.
 Även nämndens verksamhetsservice påverkas av andra nämnders 
beslut. Effektiviseringen av städverksamheten kommer sannolikt att 
vara nödvändigt även kommande år. Men nu har vi nått en nivå där 
ytterligare besparingar kommer att påverka kvaliteten.
 Det finns också en oroande tendens att förvaltningarna tar hem 
städning för att kombinera med andra uppgifter för att skapa heltids-
tjänster. I den situationen synes kostnaden för förvaltningarna inte ha 
någon avgörande betydelse liksom synen på städning och lokalvård 
som en profession som behöver utveckling och kompetenstillskott. 
Det kan i sämsta fall orsaka en övertalighet på inom fastighets för-
valtningen.
 Energifrågorna är alltid aktuella och kommer att bli ännu mer bety-
delsefulla i framtiden både av ekonomiska skäl och av miljöskäl. 
Därför är det viktigt att investeringsmedel kan avsättas för energi-
besparande åtgärder även i framtiden.
 Under 2014 har komponentavskrivning aktualiserats. Ett första steg 
har tagits som innebär att nya investeringar delas upp i komponenter 
med olika avskrivningstid. Inom något år kommer även redan gjorda 
inventeringar att delas upp. Det kommer att påverka framtida kapital-
kostnader och interna hyror. Men även i hög grad finansieringen av 
byggnadernas underhåll. Huvudparten av underhållet kommer att bud-
geteras via investeringsbudget som reninvestering. Processen kom-
mer att medföra en betydande arbetsinsats för fastighetsnämnden.
 

Glashuset Gislaved invigdes i slutet av september och verksamheterna för Kulturplatån (f.d. Ungdomens kulturhus) har kommit igång.

Tusentals nyfikna invånare kom för att se de nya lokalerna som stod 
klara för etapp 1. Om- och tillbyggnad fortsätter i etapperna 2 till 4.

Intern kontroll

Nämnde beslutade i oktober 2013 om en ny kontrollplan. Av beslutade 
20 kontrollmoment är endast 12 helt genomförda. Två punkter är inte 
kontrollerade och övriga sex är delvis genomförda.

Investeringsuppföljning – nämnden

Fastighetsnämnden har under året investerat för ca 113,7 mnkr varav 
huvuddelen utgörs av några få projekt. Ombyggnaden av kommun-
huset och Nordinskolan har varit de största projekten under året med 
en förbrukning på ca 36,5 mnkr vardera. I Mötesplats Gisle/Glashuset 
har fastighetsnämnden lagt ca 13,5 mnkr under 2014. Tillbyggnaden av 
Mariagårdens kök har kostat 9,6 mnkr. Ombyggnaden av Rönneljung 
sporthall i Reftele har kostat 4,1 mnkr.
 När samtliga kostnader bokförts slutredovisas projektet och under 
2014 har fastighetskontoret slutredovisas 73 projekt. Dessa var bud-
geterade till ca 156,8 mnkr och totala kostnaderna uppgick till ca 
154,4 mnkr.
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RESULTATRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1 47 799 43 393

Verksamhetens kostnader 2 -39 183 -34 393

Avskrivningar -5 462 -5 529

Verksamhetens nettokostnader 3 154 3 217

Finansiella intäkter 0 15

Finansiella kostnader -3 154 -3 232

Resultat före extraordinära poster 0 0

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 9 905 8 404

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL
 
Årsarbetare 15,3 15,3

Leverad vattenmängd tm3 2 199 2 039

Såld vattenmängd tm3 1 400 1 441

Behandlad mängd avloppsvatten tm3 4 383 3 653

Kostnad kr/m3 21,50 20,05

Antal vattenmätare 6 873 6 860

Kostnadstäckningsgrad 100% 100%

BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2014 2013

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 115 788 108 517

Maskiner och inventarier 60 87

Pågående investeringsprojekt 4 172 2 728

Summa anläggningstillgångar 120 020 111 332

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 2 198 2 263

Fordringar, VA-kollektivet 6 456 0

Övriga fordringar 5 249 2 539

Summa omsättningstillgångar 13 903 4 802
 
Summa tillgångar 133 923 116 134

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner och  
liknande förpliktelser 0 0

Summa avsättningar 0 0
 
SKULDER

Långfristiga skulder 4 133 344 114 540

Skuld till VA-kollektivet 0 1 238

Kortfristiga skulder 5 579 365

Summa skulder 133 923 116 134
 
Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder 133 923 116 134

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter Bokslut Bokslut
tkr 2014 2013

VA-intäkter 45 802 39 622

varav reglering mot VA-kollektivet 6 955 2 261

Anläggnings- och anslutningsavgifter 0 2 228

Upplösning av anläggnings/ 
anslutningsavgifter 15 0

Hyror och arrenden 36 28

Övriga intäkter 1 946 1 261

Summa verksamhetens intäkter 47 799 43 139

Not 2 Verksamhetens kostnader Bokslut Bokslut
tkr 2014 2013

Löner och sociala avgifter -7 169 -6 464

Material och tjänster -19 842 -15 804

Lokaler -4 893 -4 617

GS personal -3 112 -3 330

Övriga kostnader -4 166 -4 180

Summa verksamhetens kostnader -39 180 -34 393

Not 3 Materiella anläggningstillgångar Bokslut Bokslut
tkr 2014 2013

Mark 1 713 1 713

Fastigheter för affärsverksamhet 233 640 221 385

ack avskrivningar affärsverksamhets-
fastigheter -119 565 -114 581

Maskiner och inventarier 100 1 561

ack avskrivningar maskiner och inventarier -40 -1 474

Summa avskrivningar 115 788 108 604

Not 4 Långfristiga skulder Bokslut Bokslut
tkr 2014 2013

Långfristig skuld till kommunen 132 766 114 540

Anläggningsavgifter, inkl. ack upplösning 472 0

Investeringsbidrag, inkl. ack upplösning 106 0

Summa verksamhetens intäkter 133 344 114 540

Not 5 Kortfristiga skulder Bokslut Bokslut
tkr 2014 2013

Semesterlöneskuld 344 292

Övriga kortfristiga skulder 235 64

Summa kortfristiga skulder 579 356
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Verksamhet
Under 2014 har fokus varit att förbättra säkerheten på renvattnet.
 Ett flertal akuta ledningsarbeten har gjorts under året för att minska 
risken för dagvattenöversvämningar. Gröna vägen, Södergatan och 
Gislegatan i Gislaved, Parkgatan och Hemvägen i Smålandsstenar m.fl.
 Ett flertal vattenläckor inträffade under året. Ledningsnätet börjar bli 
gammalt och slitet och behöver därför förnyas med snabbare takt. 
Bland annat har Reftele, Anderstorp och Burseryd haft större vatten-
läckor.
 Den mycket våta hösten och vintern medförde att mängden tillskotts-
vatten till avloppsreningsverken var relativt hög. Den totala mängden 
behandlat avloppsvatten var högre än året innan.
 Den levererade mängden vatten 2014 uppgick till ca 1 400 tm3 i 
kommunen och den producerade mängden 2 199 tm3. 
 Mängden avloppsvatten till reningsverken uppgick till ca 4 383 tm3 
under 2014. 

Ekonomi
Underskott om 7 694 tkr regleras mot vatten och avloppskollektivets 
fond (UB 2014-12-31 = -6 456 tkr). Utfallet beror på ett beräknat under-
skott på 3 500 tkr, ökade kostnader för bl.a. relining av ledningar och 
lägre intäkter för fakturerade anslutningsavgifter samt ändrad redo-
visningsprincip av dessa anslutningsavgifter.

Investeringar
Tallberga vattenverk har genomgått en totalrenovering under 2013 
och 2014.
 Gislaveds vattenverk har byggts om och nya renvattenpumpar och 
UVfilter ska installeras under 2015. Larm och säkerhet har också upp
daterats. Den gamla elcentralen har rivits och en ny har byggts upp för 
att få plats med nya filter och rördragningar. Dessutom har backventiler 
bytts ut under året. En ny vattentäkt är under framtagning i Gislaved, 
en ny brunn har provpumpats och gett något höga halter på bl.a. järn. 
Två nya brunnar ska borras 2015.
 Utbyte av vatten och avloppsledningar har gjorts på Idungatan/
Tranbärsgatan i Gislaved. Det har varit ett reinvesteringsprojekt där 
både gata och VA har förnyats. 
 Servisledningar har bytts ut på Anderstorpsvägen i Gislaved.

Vatten och avlopp är självfinansierande genom VAtaxan. Alla kostnader bärs alltså av de invånare i Gislaveds kommun som är anslutna till 
VA. Kostnaderna för att försörja invånarna i en kommun med vatten och avlopp varierar kraftigt beroende på en rad faktorer.



65

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHETER – RENHÅLLNING

RESULTATRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1 21 090 18 075

Verksamhetens kostnader 2 -20 714 -17 671

Avskrivningar -318 -438

Verksamhetens nettokostnader 57 -34

Finansiella intäkter 16 122

Finansiella kostnader -74 -88

Resultat före extraordinära poster 0 0

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 1 363 2 016

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

Antal sophämtningar 254 434 254 929

Kostnadstäckningsgrad 100% 100%

BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2014 2013

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 2 346 2 470

Maskiner och inventarier 165 310

Pågående arbeten 3 331 2 016

Summa anläggningstillgångar 5 842 4 795
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Fordran, Gislaveds kommun 12 863 14 687

Övriga fordringar 1 851 963

Summa omsättningstillgångar 14 714 15 650
 
Summa tillgångar 20 556 20 446

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

AVSÄTTNINGAR   

Avsättning Mossarpstippen 18 784 18 784

Summa avsättningar 18 784 18 784
 
SKULDER

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 1 772 1 662

Summa skulder
 
Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder 20 556 20 446

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter Bokslut Bokslut
tkr 2014 2013

Intäkter renhållning 19 462 17 759

varav reglering mot renhållningskollektivet -109 -1 240

Försäljning skrot, återvinning 1 521 1 544

Försäljning verksamhet koncernföretag 98

Övriga intäkter 9 12

Summa verksamhetens intäkter 21 090 18 075

Not 2 Verksamhetens kostnader Bokslut Bokslut
tkr 2014 2013

Löner och sociala avgifter 292 220

Material och tjänster 15 470 13 634

Lokaler 68 50

GS personal 2 675 2 745

Övriga kostnader 2 209 2 140

Summa verksamhetens kostnader 20 712 18 787

Not 3 Materiella anläggningstillgångar Bokslut Bokslut
tkr 2014 2013

Mark 20 20

Avfallsanläggningar 6 772 6 772

ack avskrivningar -4 492 -4 321

Maskiner och inventarier 5 037 5 037

ack avskrivningar maskiner och inventarier -4 871 -4 726

Transportmedel 48 0

ack avskrivningar -3 0

Pågående arbeten 3 331 2 016

Summa avskrivningar 5 842 4 798

Verksamhet
Mängden hushållsavfall till förbränning har jämfört med 2013 ökat 
med 0,8% (61 ton) och för 2014 uppgått till 7 282 ton. Det är det bränn-
bara avfallet som lämnas vid ÅVC som står för denna ökning (63 ton). 
Mängden besökare som lämnar material till återvinning vid kommu-
nens återvinningscentraler ligger på en hög nivå.
 Under 2014 har Gislaveds kommun deltagit i utredningen kring sam-
verkan med 6 andra kommuner i västra delen av Jönköpings län och 
där också tagit fram förslag på hur utökad källsortering av matavfall 
och annat hushållsavfall ska kunna ske.
 Övervakningssystemen på våra återvinningscentraler har inneburit 
färre antal skadegörelser/stölder.
 En strategi för hur Gislaveds kommun ska hantera gamla nedlagda 
deponier har under året arbetats fram och redovisats för länsstyrelsen.

Ekonomi
Utfall för renhållningen 2014 blev överskott med 109 tkr varav 17 tkr är 
ränta på fonderade medel. Orsak till överskottet är i huvudsak mins-
kade kostnader för omhändertagande av material vid återvinnings-
centralerna.
 Tillgängliga medel för återställning av Mossarpstippen och Renhåll-
ningskollektivets medel uppgår till totalt 20 556 tkr.

Investeringar
1,3 miljoner kostar den nya överbyggnaden över omlastningsanlägg-
ningen för hushållsavfall som togs i drift under april 2014. Byggnaden 
har dock lett till minskad nedskräpning och att ett torrare avfall levere-
ras till behandling. Detta har också kunnat konstateras genom vikt-
kontroller.
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Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2014 2013

Rörelsens intäkter 162 030 162 824 167 651

Rörelsens kostnader -144 460 -121 919 -144 992

Rörelseresultat 17 570 40 905 22 659

Finansiella intäkter 590 1 300 951

Finansiella kostnader -11 500 -10 252 -11 837

Resultat före skatt 6 660 31 953 11 773

Bokslutsdispositioner 1 000 -1 000 -1 000

Skatt -1 685 -6 845 -2 388

Årets resultat 5 975 24 108 8 385

Investeringar, tkr 10 755 12 253

Nettoomsättning, tkr 162 824 167 651

Soliditet, % 29,6 25,4

Likviditet, % 103 69,0

Antal lägenheter 2 575 2 575

Antal lokaler 137 133

Vakansgrad 6,8 6,3

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2013

Anläggningstillgångar 465 977 473 589

Omsättningstillgångar 38 599 34 579

Summa tillgångar 504 576 508 168
  

Eget kapital 131 855 121 010

Obeskattade reserver 12 155 11 155

Avsättningar 3 171 3 059

Långfristiga skulder 320 169 326 860

Kortfristiga skulder 37 226 46 084

Summa eget kapital och skulder 504 576 508 168

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 286 285

Verksamhet
Den 1 januari 2014 fanns det 107 lediga bostäder. Den 1 januari 2015 
var motsvarande siffra 74. Den 1 januari 2014 höjdes bostadshyrorna 
med 2,0%. Fr.o.m. den 1 april 2015 höjs de med 1,35%. Kostnaden för 
underhållsarbeten har under året varit 36 mnkr. I slutet av året på-
börjades en nybyggnation av 26 lägenheter och några kommersiella 
lokaler på Köpmangatan i Gislaved. Byggnationen är uppdelad i två 
etapper. Rivning av Ågatan 52 i Anderstorp har påbörjats.

Ekonomi
Stor del av resultatet beror på återläggning av tidigare nedskrivningar 
med 16,7 mnkr.
 Omsättningen har minskat med 2,9%. Detta beror på extra ordinära 
försäljningar under 2013. Kostnaderna har minskat med 4,3% främst 
beroende på att uppvärmningskostnaderna varit lägre än 2013. 2014 
var ett betydligt varmare år än 2013. Lån har amorterats med 6 545 tkr. 
Räntekostnaderna är lägre. Övergång till nya årsredovisningslagen för 
(K3) bolag har pågått under året.

AB GISLAVEDSHUS

Ordförande: Ingrid Josefsson (KD)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Stanley Guldmyr
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Personal

2014-12-31 2013-12-31

Personalkostnader, tkr 20 698 19 774

Tillsvidareanställda 37 38

Omräknat till heltidstjänster 36,25 37,5

Sjukfrånvaro, % 1,75 5,64

Miljö
Bolaget är certiferat för miljö enligt ISO 14001:2004, för kvalitet enligt 
ISO 9001:2008 och arbetsmiljö enligt AFS 2001:1. Externrevisionerna 
2014 visar att bolaget lever upp till de krav som ställs.

Framtid
Arbetet med upprustning av rekordårens bostäder kommer att fortsät-
ta. Även arbetet med energibesparande åtgärder är angeläget även 
kommande år. Under 2014 ser det ut som befolkningsutvecklingen 
varit positiv. Om den trenden fortsätter och det går att få ekonomi i ny-
byggnation så har bolaget god beredskap för nybyggnation.
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GISLAVEDS INDUSTRILOKALER AB

Ordförande: Markus Lewintus (M)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Mikael Fröler
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Verksamhet
Bolagets syfte är att främja lokalförsörjningen för industrier och hant-
verk, servicenäringar och offentliga behov inom Gislaveds kommun.
 Under 2014 firade bolaget 50årsjubileum vilket uppmärksammades 
med öppet hus i samarbete med hyresgästerna den 17 maj. Bolaget 
bidrog med ett större bidrag till Gisledagarna vilket gjorde det möjligt 
att erbjuda en gratiskonsert i torgparken med Gislaveds Symfoni-
orkester förstärkt med solister.
 Bolaget äger fastigheten Munin 19 som är bebyggd med 6 637 kvm 
BRA (bruksarea) och innehåller 17 olika lokaler. Den uthyrningsbara 
ytan är 6 517 kvm LOA (lokalarea). Vid årsskiftet 2014/2015 var alla 
lokaler uthyrda.
 Bolaget har förvärvat depåbyggnaden samt några mindre byggna-
der vid Anderstorps motorbana. Utöver lokaler för banans behov finns 
även lokaler för Anderstorps motor gymnasium. Hyresgäst är Värmdö 
Tekniska Utbildningar AB.

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2014 2013

Rörelsens intäkter 2 800 2 764 2 736

Rörelsens kostnader -2 150 -1 955 -2 087

Rörelseresultat 650 809 649

Finansiella intäkter 200 121 198

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat före skatt 850 930 847

Bokslutsdispositioner 0 -30 -104

Skatt 0 -221 -149

Årets resultat 0 679 594

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 2 764 2 736

Soliditet, % 88,3 87,0

Vakansgrad

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2013

Anläggningstillgångar 2 029 5 232

Omsättningstillgångar 11 964 8 188

Summa tillgångar 13 993 13 420
   
Eget kapital 10 631 10 003

Obeskattade reserver 2 386 2 356

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 976 1 061

Summa eget kapital och skulder 13 993 13 420

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Ekonomi
Bolaget redovisar ett överskott på 679 tkr. 

Framtid
Bolaget har de senaste åren i stort sett haft alla lokaler, i fastigheten 
Munin 19 uthyrda. Med förvärvet av depåbyggnaden i Anderstorp ökar 
innehavet av lokaler avsevärt. Motorsportsgymnasiet och A-Ringen 
disponerar hela ytan varför bolaget inte kan erbjuda lediga lokaler till 
nya hyresgäster. Efterfrågan på lokaler varierar över tiden och bolaget 
behöver några lediga lokaler för att kunna svara upp mot behov när 
de uppstår. Industrilokaler kommer därför att bevaka marknaden för 
att eventuellt göra ytterligare förvärv.
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A-RINGEN AB

Ordförande: Niclas Palmgren (M)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Anders Simfors
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Verksamhet
Bolaget är ägare till fastigheten Lövås 8:5, Anderstorps motorbana, 
som används för både tävlingar, träningar och utbildningar inom bil- 
och mc-sport. Anläggningen har sedan 2006 varit utarrenderad till 
Anderstorps Motorbana AB, AMAB. På fastigheten bedrivs även skol-
verksamhet genom ett externt utbildningsföretag som hyrt lokaler av 
AMAB. Arrendatorn har också svarat för uthyrningen av anläggningen 
för andra typer av evenemang, t.ex. Affärsracet. Underhåll på arrende-
stället har utförts och bekostats av arrendatorn.
 Eftersom AMAB har sagt upp sitt arrende har förhandlingar förts 
med Anderstorp Racing Club under hösten 2014 och klubben tillträdde 
som ny verksamhetsutövare den 1 mars 2015. Samtidigt har kommu-
nen genom sitt industrifastighetsbolag, Gislaveds Industrilokaler AB, 
köpt depåbyggnaden och de småstugor som upp förts och ägts av 
AMAB.
 Under året har det visionsarbete för översikts- och detaljplanering, 
som påbörjades under 2013, avslutats genom att tre olika arkitektföre-
tag redovisat sina idéer kring den framtida användningen av motor-
baneområdet och området norr och väster om denna. Styrelsen har 
därefter beslutat att avbryta detaljplanearbetet för området väster om 
banan och inrikta detaljplaneringen mot det nuvarande motorbane-
området, som också ska möjliggöras för industriverksamheter sam-
tidigt som ett planprogram ska utarbetas över det från planarbetet 
undantagna området. 

Ekonomi
Bolaget redovisar ett underskott med 120 tkr. 
 Merparten av kostnaderna för visionsarbetet belastade 2013 men 
uppdragens slutredovisning m.m. har belastat 2014 med knappt 100 
tkr. Totalkostnaden för visionsarbetet uppgår till ca 300 tkr. 
 Övriga kostnader avser 85 tkr för den internationella besiktning 
som gjorts för att behålla banans tävlingsstatus, Grade2.
 Avskrivningar och räntekostnader uppgår till 141 tkr.

Resultaträkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2013

Rörelsens intäkter  292 294

Rörelsens kostnader  -332 -435

Rörelseresultat  -40 -141

Finansiella intäkter  3 11

Finansiella kostnader  -83 -129

Resultat före skatt  -120 -259

Bokslutsdispositioner  0 0

Skatt  0 0

Årets resultat  -120 -259

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 292 294

Soliditet, % 22,0 22,0

Likviditet, % 151 133

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2013

Anläggningstillgångar 10 252 10 310

Omsättningstillgångar 835 1 084

Summa tillgångar 11 087 11 394
  

Eget kapital 2 438 2 559

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 8 102 8 019

Kortfristiga skulder 547 816

Summa eget kapital och skulder 11 087 11 394

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Personal

2014-12-31 2013-12-31

Personalkostnader, tkr 75 130

Tillsvidareanställda 1 1

Miljö
Miljöförutsättningarna för verksamheten regleras av ett miljötillstånd 
som utfärdats av Miljöprövningsdelegationen i Linköping och i vissa 
delar överprövat av Miljödomstolen i Växjö. Tillståndet innehåller krav 
maximalt buller vid närliggande bostäder som har varit svåra att upp-
fylla, eftersom motorsport i sig är en bullrande verksamhet. I egen-
skap av ny verksamhetsutövare har ARC för avsikt att begära om-
prövning eller ansöka om ett nytt tillstånd med, för verksamheten, 
mer ”förmånliga” villkor.

Framtid
Bolaget har av Bygg- och miljönämnden beställt en detaljplan över 
området i syfte att säkerställa för motorsport och industriverksamhet. 
Utgiften uppskattats till ca 375 tkr. Eftersom utgifterna ses som en in-
vestering i mark kommer dessa inte att bli föremål för avskrivning utan 
bedöms höja värdet på anläggningen. Detaljplanarbetet beräknas bli 
påbörjat under våren 2015 och vara klar tidigast 2016. Eftersom en 
kommunal detaljplan kan överklagas i flera nivåer kan det ta flera år 
innan detaljplanen vinner laga kraft.
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STIFTELSEN ISABERGSTOPPEN

Ordförande: Mikael Eriksson (M)
Antal ledamöter: 11
Verkställande direktör: Louise Söderlund
Stiftare: Gislaveds kommun 90,74%, Gnosjö kommun 9,26%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2014 2013

Rörelsens intäkter 43 321 31 088 42 232

Rörelsens kostnader -36 029 -34 204 -39 179

Rörelseresultat 7 292 -3 116 3 053

Finansiella intäkter 25 143 98

Finansiella kostnader -900 -686 -909

Resultat före skatt 6 417 -3 659 2 242

Bokslutsdispositioner 0 0 577

Skatt 0 0 0

Årets resultat 6 417 -3 659 2 819

Investeringar, tkr 5 341 3 938

Nettoomsättning, tkr 31 088 41 297

Soliditet, % 51,0 56,6

Antal gästnätter 81 137 80 276

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2013

Anläggningstillgångar 65 162 66 415

Omsättningstillgångar 5 571 3 741

Summa tillgångar 70 733 70 156
   
Eget kapital 36 066 39 725

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 25 400 22 668

Kortfristiga skulder 9 267 7 763

Summa eget kapital och skulder 70 733 70 156

Ställda säkerheter 17 000 17 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Isaberg Mountain Resort är en sport och fritidsanläggning som erbju-
der utomhusupplevelser året runt. Unikiteten ligger i den vackra natur-
upplevelsen i naturreservatet i form av roliga aktiviteter som tillfreds-
ställer en bred målgrupp. Vi erbjuder bl.a. skidåkning, vandring, MTB- 
cykling, kanot och kajakpaddling och höghöjdsbana. Vi erbjuder också 
guidade aktiviteter, hotellboende, camping, restaurang, älg park och 
fastighetsuthyrning. Den kommunala ekonomin ska inte belastas utan 
stiftelsens kostnader skulle täckas genom hyror och avgifter. Stiftelsens 
eventuella vinst ska återinvesteras för utveckling av anläggningen. 
Isaberg har under de senaste två åren blivit en mer gäst och service-
inriktad anläggning med stort fokus på målgruppen barnfamiljer. Vi ska 
vara jordnära, innovativa och ska ge gästen berikande naturupplevel-
ser och möten året runt. Verksamheten är mycket väderkänslig.

Ekonomi
Resultatet är en återspegling av den tyvärr korta vintersäsong vi upp-
levde. Skidanläggningen var öppen 19 jan – 28 feb och hade ca 60 000 
besökare. 
 Den fina sommaren 2014 har vägt upp resultatet lite grann och som
marmånaderna redovisar ett positivt resultat. Satsningen i utbyggnad 
av höghöjdsbanan, MTB-cykling, konferensrenoveringar och parke-
ring har givit anläggningen mer intäkter genom framförallt fler gäster 
och attraktivitet. Beläggningen i stugbyn maj – aug har ökat med 11% 
jämfört med förra året som ansågs vara en fin sommar. Ca 60% av 
gästerna kommer från utlandet; danskar, tyskar, holländare och frans-
män etc. Investeringar har gjorts i utökad pumpkapacitet, nytt ställverk 
och busshållsplats till skidanläggning. Renoveringar sker utvändigt 
av centralbyggnad, restaurangdel och personalutrymmen.

Personal

2014-12-31 2013-12-31

Personalkostnader, tkr 11 152 12 796

Tillsvidareanställda 16 15

Omräknat till heltidstjänster 16 14 

Sjukfrånvaro, % 1,09 0,91

Miljö
Målet är att under 2015 få igång sopsortering på anläggningen. I övrigt 
jobbas det ständigt med att driva en hållbar besöksnäring över tid.

Framtid
Planen med att bygga ett sportcenter och utveckla aktivitetsutbudet 
fortsätter under 2015. Detta ska påbörjas så snart vi vet att vi har vin-
tern med oss. Vi fortsätter renovera stugorna och förhoppningen är 
att vid årsskiftet har det hunnit renoverat ytterligare ett 20-tal stugor. 

KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER
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STIFTELSEN GISLEPARKEN

Ordförande: Staffan Sjöblom
Antal ledamöter: 7
Föreståndare: Lars Villefrance-Damgaard
Stiftare: Gislaveds kommun, Föreningen Folkets Park och Folkets Hus i Gislaved

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2014 2013

Rörelsens intäkter 6 027 7 040 4 537

Rörelsens kostnader -5 682 -7 017 -4 689

Rörelseresultat 345 23 -152

Finansiella intäkter 0 1 1

Finansiella kostnader -77 -32 -42

Resultat före skatt 268 -8 -193

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 0 0 -193

Investeringar, tkr 545 1 220

Nettoomsättning, tkr 3 661 2 438

Soliditet, % 0,0 0,0

Likviditet, % 68,0 63,1

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2013

Anläggningstillgångar 1 815 1 481

Omsättningstillgångar 4 575 2 705

Summa tillgångar 6 390 4 186
  

Eget kapital  -1 8

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 6 391 4 178

Summa eget kapital och skulder 6 390 4 186

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Gisleparken drogs igång 3 oktober och hade under hösten evenemang 
riktat till ungdomar under 18 år och även nattklubb för 18+. Det var 
ett blandat utbud av dansband, housemusik och populärmusik. 

Ekonomi
Det är ett mödosamt, kostsamt och tidskrävande arbete att locka till-
baka gästerna till Gisleparken efter två års uppehåll. 
 Samlingslokalen med tillstånd för 1 250 gäster är den största i kom-
munen och lämpar sig väl för både stora och små evenemang. Köket 
som delas med restaurangskolan är toppmodernt, geografiskt ligger 
parken rätt, nära till sporthall, ishall, bibliotek och fem minuters prome-
nad från centrala Gislaved. Varumärket ”Gisleparken” är inarbetat och 
välkänt i hela landet. Och framförallt finns det en vilja hos både stiftel
sens styrelse och Gisleparkens personal att skapa ett nöjescentrum 
med ett brett utbud av program/aktiviteter för olika åldersgrupper och 
intresseområden.
 Årets underskott hamnade på 3,1 miljoner kronor.

Personal

2014-12-31 2013-12-31

Personalkostnader, tkr 2 844 1 938

Tillsvidareanställda - 2

Omräknat till heltidstjänster 8 4

Miljö
Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och 
uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet. 

Framtid
Kommunstyrelsen har tillsatt en utredning om Gisleparkens framtid. 
Det är många frågor som ska utredas och förhoppningsvis ska detta 
vara klart senast 30 juni 2015.
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STIFTELSEN TORGHUSET

Ordförande: Helén Sveningsson (M)
Antal ledamöter: 7
Föreståndare: Anette Josefsson
Stiftare: Gislaveds kommun 75%, föreningar och privatpersoner 25%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2014 2013

Rörelsens intäkter 6 027 5 620 5 966

Rörelsens kostnader -5 692 -5 089 -5 351

Rörelseresultat 335 531 615

Finansiella intäkter 0 5 9

Finansiella kostnader -335 -258 -422

Resultat före skatt 0 278 202

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 0 278 202

Investeringar, tkr 0

Nettoomsättning, tkr 3 620 3 967

Soliditet, % neg

Likviditet, % 123

Antal besökare 36 826 33 906

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2013

Anläggningstillgångar 5 447 5 877

Omsättningstillgångar 1 500 1 636

Summa tillgångar 6 947 7 513
   
Eget kapital -5 769 -6 047

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 11 500 12 500

Kortfristiga skulder 1 216 1 060

Summa eget kapital och skulder 6 947 7 513

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga arrangemang. 
 Under året har lokalerna fyllts av studiecirklar, konferenser, förenings-
möten, mässor, teaterföreställningar, konserter, föreläsningar, utställ-
ningar, barn och ungdomsaktiviteter, filmvisning, opera och balett. 
Turistbyrån har varit öppen 10 veckor. Vi har även haft förtidsröstning 
samt röstning på valdagen i lokalerna.

Ekonomi
Intäkterna för bl.a. bion har minskat något. Likt över hela landet. 
 Konferensbiten med intäkter för lokaler, mat och service ökar men 
intäkter för hyra av lokal när man även vill ha catering har minskat.
 Intäkter för entréer har minskat. Vi har p.g.a. en vattenskada i juli 
månad, haft stora salen stängd fram till december. En del bokningar 
och arrangemang har fått ställas in.
 P.g.a. ovädret kraschade även servern. Kostnaderna ligger som en 
fordran, 283 tkr i bokslutet, eftersom skadan ännu inte är reglerad.
 Inga stora investeringar är gjorda under året. 
 Fasta kostnader för uppvärmning, belysning, renhållning osv. har 
minskat något. Under året har kommunen installerat en gaspanna i 
huset. Från februari köps gas direkt från Eon och inte längre från 
kommunen.
 Räntekostnaderna har minskat. Det finns två lån på sammanlagt 
11 500 tkr hos Kommuninvest. Under året har lånet amorterats med 
1 000 tkr. 
 Hyreskontrakt finns med Swedbank till 20151231. Gislaveds kom
mun/Musikskolan, Uponor Infra, NBV och UTMTSmast har löpande 
kontrakt. Ett kontor är ledigt.
 Sponsring under året för bl.a. Ungdomsfestival och reklam har 
minskat något. Vi känner ett mycket stort stöd från både företag och 
kommunen samt föreningslivet när det gäller vår verksamhet.

Personal

2014-12-31 2013-12-31

Personalkostnader, tkr 2 063 2 045

Tillsvidareanställda 15 16

Omräknat till heltidstjänster 4 4

1 föreståndare 100%, 3 medarbetare 75%, 13 timanställda på bion 
samt 1 timanställd städpersonal.

Miljö
Avfall sorterar vi så mycket som möjligt. Vi försöker att handla av våra 
lokala företag i kommunen. Under året har vi gått med i Returpack dit 
det skickas returflaskor och burkar.

Framtid
Satsningen på biografen fortskrider. 
 Vi kommer från 2015 att visa all svensk film med svensk text, om 
möjligheten finns. 
 Vi kommer också att investera i en trapphiss i stora salen. Stor och 
kostsam investering men självklar och nödvändig. 
 När det kommer till underhållet så vet vi att den kostnaden kommer 
att öka. Vi försöker ha en enkel investeringsplan varje år och därmed 
underlätta budgeteringen för utgifterna. Det handlar ju om priorite-
ringar och tid. För oss är en investering inte bara en kostnad i kronor 
utan även i tid. Därför händer det att investeringarna läggs på is för att 
något annat kommer emellan. Vi försöker tänka klokt och att använda 
sunt förnuft.
 Torghuset är en stor samlingsplats i bygden. Vi jobbar fortsatt med 
att nå ut till alla företag och föreningar så att de är medvetna om vilka 
möjligheter här finns.
 Vårt motto är fortfarande samarbete och service. Det tror vi är det 
som gäller och i det ligger vår framtid.

KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER
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GISLAVED ENERGI AB

Ordförande: Åke Birgersson (FP) 
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Joacim Cederwall
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2014 2013

Rörelsens intäkter 110 152 107 047 113 211

Rörelsens kostnader -98 995 -96 744 -107 069

Rörelseresultat 11 157 10 303 6 142

Finansiella intäkter 86 89 96

Finansiella kostnader -1 831 -1 652 -1 361

Resultat före skatt 9 412 8 740 4 877

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 -1 927 -1 082

Årets resultat 9 412 6 813 3 795

Investeringar, tkr 16 020 57 858

Nettoomsättning, tkr 105 162 111 143

Soliditet, % 49,9 47,5

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2013

Anläggningstillgångar 210 355 206 099

Omsättningstillgångar 28 865 32 754

Summa tillgångar 239 220 238 853
   
Eget kapital 119 302 113 462

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 23 469 21 577

Långfristiga skulder 78 869 76 057

Kortfristiga skulder 17 580 27 757

Summa eget kapital och skulder 239 220 238 853

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Verksamheten i bolaget omfattar distribution av el inom delar av Gisla-
veds kommun. I dotterbolaget Gislaved Energiring AB bedrivs produk-
tion och handel med el och värme samt gatubelysning i hela Gislaveds 
kommun. Bolaget erbjuder även energitjänster, entreprenader och 
serviceavtal. Dotterbolaget Gislaved Energi Vindkraft AB ska bedriva 
produktion samt försäljning av energi. Bolaget äger 15% av aktierna 
i intressebolaget Klämman Vind AB. 

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster för koncernen uppgick till 8 740 tkr. 
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 5 778 tkr 
vilket är 191 tkr över budget. Gislaved Energirings resultat efter finan
siella poster uppgick till 2 963 tkr vilket är 862 tkr under budget. Mins-
kad efterfrågan på el och värme, främst beroende på en ovanligt hög 
medeltemperatur under hela 2014 har påverkat resultatet negativt.
 Utdelning till Gislaveds kommun föreslås ske med 1 724 550 kr.

Personal

2014-12-31 2013-12-31

Personalkostnader, tkr 11 146 11 639

Tillsvidareanställda 17 18

Omräknat till heltidstjänster 16 16

Sjukfrånvaro, % 3,34 6,89

Miljö
Bolagen är certifierade enligt ISO14001 och har arbetat vidare med 
miljöfrågor under verksamhetsåret. En uppföljande revision har genom-
förts med bra resultat. Koncernen arbetar fortlöpande med åtgärder för 
minskad energianvändning, genom samverkan med Gislaveds kom-
mun för energieffektivisering av gatubelysningen i kommunen. Utbygg-
naden av fjärrvärmenätet i Gislaved beräknas ge minskade koldioxid-
utsläpp med ca 3 500 ton per år fr.o.m. 2014, jämfört med tidigare. 
 Bolagen arbetar även vidare med att inköpt elkraft ska vara förny-
bar samt att öka andelen biobränsle i koncernens värmeanläggningar. 
Under 2014 har samtliga konsumentkunder ursprungsmärkt förny-
bar el utan extra kostnad. 

Framtid
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fortsätter. Gislaved Energi AB 
kommer att fortsätta genomföra investeringar som stärker leverans-
säkerheten i elnätet. Koncernen kommer under 2015 att arbeta vidare 
med kompetensutveckling, en strävan mot ständiga förbättringar. En 
målsättning är att utveckla en organisation där medarbetarna upp-
muntras till att ta egna initiativ och känner ett stort engagemang, där 
man får och vill ta ansvar för verksamheten. 
 Under 2015 kommer koncernen att arbeta vidare med utveckling av 
energitjänster, bl.a. erbjudanden att uppföra lösningar för laddning av 
elfordon till intressenter inom Gislaveds kommun. 
 Gislaved Energiring AB fortsätter under 2015 med planering för en 
vidareutveckling av fjärrvärmeverksamheten. En anläggning för rök-
gaskondensering kommer att upphandlas och anslutas till pannanlägg-
ningen i Mossarp under hösten 2015. Anläggningen höjer effekten i 
pannanläggningen med ca 25% samt ökar verkningsgraden.
 En av bolagets målsättningar är att öka andelen egenproducerad 
Naturel genom nyinvesteringar i vindkraft, vattenkraft och på längre 
sikt kraftvärme. 
 Bolaget planerar att fortsätta utveckla nya energitjänster som ska 
leda till en effektivare energianvändning för bolagets kunder.
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GISLAVED NÄRINGSLIV AB

Ordförande: Morgan Ryhman
Antal ledamöter: 7
Verkställande direktör: Anders Ahlström
Ägare: Gislaveds kommun 50%, Gislaveds Näringslivsråd 50%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2014 2013

Rörelsens intäkter 1 811 9 055 12 483

Rörelsens kostnader -1 811 -9 041 -12 392

Rörelseresultat 0 14 91

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 0 -6 -7

Resultat före skatt 0 8 84

Bokslutsdispositioner 0 9 -21

Skatt 0 -15 -14

Årets resultat 0 2 49

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 9 055 12 483

Soliditet, % 11,9 16,3

Likviditet, % 113,9 119,9

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2013

Anläggningstillgångar 0 9

Omsättningstillgångar 4 075 2 984

Summa tillgångar 4 075 2 993
   
Eget kapital 437 435

Obeskattade reserver 60 69

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 3 578 2 489

Summa eget kapital och skulder 4 075 2 993

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Syftet med Gislaved Näringsliv AB, nedan kallat bolaget, verksamhet är 
att på en av ägarna gemensamt formulerad grundsyn verka för närings-
livets utveckling inom Gislaveds kommun och för kommunens arbete 
med näringslivsbefrämjande åtgärder. Bolaget ska då verka för kompe-
tensutveckling samt genomföra projekt vars syfte är att utveckla infra-
struktur, tillgänglighet och attraktivitet för befintliga och tillkommande 
företag.
 Under året har bolaget avslutat tre för framtiden viktiga projekt, 
Yrkeslyftet, Framtids centrum och Automation för regional konkurres-
kraft. Vår Science Park nod, arbetet med nyföretagande och innova-
tioner, fram till december 2013 har projektet startat 79 nya företag. 
Av nämnda antalet företag startades 9 st under 2013.
 Samarbetet kring transport/logistik, med Hallands hamnar och före
tagen i kommunens södra del, har utvecklats positivt med bl.a. nya 
aktörer på spåret.
 Den av bolaget framtagna behovsanalysen kring gymnasieskolans 
teknikprogram har utvecklats vidare och ett nytt program med ett fjärde 
år är nu på plats. 
 Totalt under 2014 har 107 nya företag registrerats i kommunen, vilket 
kan betecknas som det sämsta resultatet under den senaste 10-års-
period. Förutom konjunkturen kan detta tillskrivas den låga aktivitet vi 
haft inom vår Science Park nod. Antalet konkurser har varit 35 st vilket 
betecknas som sämre mot ett normalår. 

Ekonomi
Omsättningsmässigt minskade verksamheten med 3,5 miljoner mot 
föregående år. Orsaken till minskningen är att antalet projekt minskat 
under 2014. Totalt omsatte bolaget drygt 9 miljoner kr.
 Kostnadsmässigt har året präglats av återhållsamhet då bolaget 
varit under finansierat. Inga större investeringar har gjorts utöver normal 
verksamhet. Årets resultat blev 1 812 kr.

Personal

2014-12-31 2013-12-31

Personalkostnader, tkr 4 349 4 157

Tillsvidareanställda 12 12

Omräknat till heltidstjänster 7 7

Sjukfrånvaro, % 0,26

Framtid
Ett fungerande samhälle kräver fungerande strukturer inom näringsliv, 
arbetsmarknad och skola/kompetensutveckling.
 Tittar vi på varje enskild struktur i hittar vi en gemensam nämnare 
och det är en undermålig infrastruktur vad gäller vägar, kollektivtrafik, 
järnvägar och IT. Utöver nämnda fokusområden är Automation och 
den gemensamma satsningen på Gnosjöregionens Näringslivsråd 
strategiskt viktiga projekt.

KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovis-
ning (RKR) vilket innebär att:
•  Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekono-

miska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäk-
terna 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. 

Förändrade redovisningsprinciper
Från och med 2013 tillämpas RKR 18 Redovisning av intäkter. Rekom-
mendationen innebär att statsbidrag till anläggningstillgångar och an-
slutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångens 
nyttjandeperiod. 
 Omklassificeringen av statsbidrag innebär att anskaffningsvärdet för 
anläggningstillgångar samt ackumulerade avskrivningar ökat och att 
en motsvarande skuld redovisas bland långfristiga skulder.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not 
till respektive post i resultaträkningen.
 Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekom-
mande och överstiger 5 mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens 
realisationsvinster. 

INTÄKTER
Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på SKL:s 
decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter bok-
slutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari som 
pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos. Slutavräkningen 
för 2014 har förändrats från 7 kr per invånare till -33 kr, vilket motsvarar 
-1,1 miljoner kr.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag tas fr.o.m. 2013 upp som en förutbetald intäkt och 
redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anlägg-
ningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reduce-
rade det bokförda värdet. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp 
periodiseras fr.o.m. 2014 på samma sätt. 

KOSTNADER
Löner m.m.
Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende decem-
ber men som utbetalas i januari har inte periodiserats. Ej uttagen 
semester tillsammans med övertid har periodiserats.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Investeringar 
Exploateringstillgångar är bokförd som materiella anläggningstill-
gångar. Detta beroende på svårigheten at bedöma tidpunkten för av-
yttring, enligt rekommendation ska exploatering hanteras som omsätt-
ningstillgång.
 Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde.

Avskrivningstider t.o.m. 2014:
Konst 0 år
Mark och saneringsfastigheter 0 år
Inventarier 3 – 10 år
Transportmedel 5 – 10 år
Fastighetsinventarier 10 – 20 år
Byggnader 20 – 50 år
Affärsfastigheter 20 – 33 år
Vattenledningar 33 år

Avskrivningar investeringar fr.o.m. 2014:
Mark, fjärrvärmeanslutning, konst 0 år
Mark, byggnad och tekniska anläggningar 10 – 60 år 
Maskiner 3 – 20 år
Transportmedel 5 – 20 år
Inventarier 3 – 20 år
Byggnadsinventarier 3 – 20 år
Affärsfastigheter 20 – 33 år
Vattenledningar 33 år

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas på samtliga tillgångar. Fr.o.m. 2012 sker av-
skrivningen från den tidpunkt tillgången tas i bruk tidigare påbörjades 
avskrivningarna första januari oavsett ianspråktagande.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nytt-
jandeperiod om minst 3 år klassificeras som en anläggningstillgång om 
beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre vär-
de har satts till ett halvt basbelopp. 
 Under 2014 har det gjorts en översyn av anläggningsregistret. De 
fastighetsanläggningarna som tidigare inte har haft markvärde har 
nu fått det. Rutinerna för komponentavskrivningar har diskuterats 
och det har tagits fram fler komponenter för fastighetsanläggningar. 
Reglerna har tillämpats på de fastighetsinvesteringar som avslutats 
under 2014. Under 2015 kommer det utredas om reglerna för kompo-
nentavskrivningar ska tillämpas på fastighetsinvesteringar gjorda 
före 2014. Under året kommer det även tas fram komponenter för 
anläggningarna inom vatten, avfall och gata.

Förråd
Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är be-
räknade enligt RIPS 07. 

Avsättningar
Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendationen 
om att nuvärdesberäknas. Kostnaden för att återställa deponi är så 
osäker i sig att därtill att nuvärdesberäkna den med en osäker ränta.

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell leasing. Avtalen 
avser främst leasing av bilar och maskiner. Avtalstiderna är mellan 3 
till 5 år. Det pågår en inventering av fastighets hyresavtal.

INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Personalkostnader
Arbetsgivaravgifter m.m. har interndebiterats förvaltningarna i samband 
löneredovisningen. Den överensstämmer med Sveriges Kommuner 
och Landstings rekommendation. Det tas även ut ett påslag på löne-
summan från förvaltningarna för att täcka gemensamma kostnader 
som t.ex. Kommunhälsan, Facklig verksamhet.

Kapitalkostnader
Räntan beräknas med nominell metod 2,9% på bokfört värde vid årets 
början. På årets investeringar har ränta tillgodoräknats fr.o.m. anskaff-
ningsmånaden. 

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmeto-
den med proportionell konsolidering. Den omfattar förutom kommunen, 
AB Gislavedshus, Gislaved Energi AB och Stiftelsen Isabergstoppen. 
Övriga företag i koncernen har en omsättning och omslutning som 
understiger 2% av kommunen skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens samman-
sättning. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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ORD OCH BEGREPP

Anläggningskapital 
Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar.

Anläggningstillgångar 
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella 
(mark, byggnader, maskiner m.m.) eller finansiella (aktier, andelar m.m.).

Avskrivningar 
Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad 
utifrån förväntad ekonomisk livslängd.

Eget kapital 
Visar hur stor del av tillgångarna som ej finansierats med skulder.

Kortfristiga skulder/fordringar 
Sådant som förfaller inom ett år.

Likviditet 
Ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. Visar omsättnings-
tillgångar i relation till kortfristiga skulder.

Nettoinvesteringar 
Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Omsättningstillgångar 
Tillgångar som inte är anläggningstillgångar. T.ex. förråd, fordringar, 
kortfristiga placeringar, kassa och bank.

Rörelsekapital 
Den del av eget kapital som med kort varsel kan användas. Omsätt-
ningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Soliditet 
Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Andelen eget kapital 
av totala tillgångarna.

Kapitalkostnader 
Består av två delar, avskrivningar och intern ränta.

Finansiella intäkter 
Intäkter som kommer från placerade medel, t.ex. ränta på bankkonto.

Finansiella kostnader
Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader 
för pensionsförvaltningen.

Avsättningar 
Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sanno-
lik till sin förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp 
eller till den tidpunkt den ska infrias.
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