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1. Beskrivning av styrmodellen 

Syftet med Gislaveds kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell är att säkerställa 

att de politiska viljeinriktningarna ska få genomslag i verksamheterna. Styrmodellen ska också 

bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen ända ut i det dagliga arbetet. 

Styrmodellen i sig är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. 

Det är vad man fyller styrmodellen med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar.  

 

Styrmodellen består av ett antal olika delar eller ”byggstenar”, som samverkar med varandra 

för att bilda en helhet, där planerings- och uppföljningsprocessen utgör den viktigaste. 

 

Styrmodellens ”byggstenar”  

 Gislaveds kommuns värdegrund 

 Vision  

 Finansiella mål 

 Personalpolitiska mål 

 Planeringsprocessen 

- Prioriterade områden 

- Inriktning 

- Nämndmål 

 Roll- och ansvarsfördelning 

 Uppföljning och årsredovisning 

 

Bilden nedan beskriver övergripande styrmodellen. Under våren fastställs de yttre 

begränsningarna för nämndernas budgetarbete genom beslut om ”Strategiskt styrdokument 

inför mål och budget”. Detta illustreras av den övre (blå) delen i bilden. Dokumentet fastställs 

av kommunfullmäktige. 

 

Värdegrunden, visionen, de finansiella och personalpolitiska målen samt de prioriterade 

områdena revideras inte årligen. De utgör tillsammans med planeringsförutsättningarna det 

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

 

Inriktningarna har ett kortare tidsperspektiv och syftar till att stegvis få kommunen att närma 

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

sätt möta de omvärldsfaktorer som kommunen står inför. 

 

Med beslutet om Strategiskt styrdokument som underlag bereder nämnder och styrelser Mål 

och budget för den kommande perioden. Nämnder/styrelsers uppgift är att beskriva hur 

inriktningarna ska genomföras och för övrigt ska verksamheten anpassas i samklang med de 

prioriterade områdena.  

  

Utblicken kommer därefter att fastställs av kommunfullmäktige i november månad och 

därmed är 2017 års budget i princip fastställd och nämnderna arbetar med detaljfrågor inom 

det strategiska styrdokumentets målbeskrivning.  
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Värdegrund 

Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma 
möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som 

tas.  

 

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

grund. I mötet med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 

 

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens 

mångkulturella profil. 

 

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

inte äventyrar möjligheterna för kommande generationer. 

Vision 

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till. 

 

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom 

att vi: 

 levererar en fungerande vardag för individen, 

 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk, 

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning, 

 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen. 
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FÖRVALTNINGARNAS OCH VERKSAMHETERNAS UPPGIFTER, 

VERKSAMHETSPLANER OCH ÖVERENSKOMMELSER 
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Följande begrepp är centrala i styrmodellen: 

 

Planeringsförutsättningar: 

 

Kartläggning och analys av den omvärld och 

närvärld som påverkar kommunens ekonomiska 

och verksamhetsmässiga utveckling. 

 

Vision: En tydlig bild av en önskad framtid för 

kommunen som geografiskt område. Ska inte 

uppnås det närmaste året utan avser ett längre 

tidsperspektiv. Vad vill vi med kommunen på 

sikt? 

 

Kommunstyrelsens ledningsidé: Ska tydliggöra vad kommunstyrelsen ska göra 

och för vem, i sin roll som styrnings- och 

ledningsorgan. För närvarande beskrivs det i 

styrdokumentet genom vad som anges i 

reglementet för kommunstyrelsen.  

 

Finansiella mål: Finansiella mål syftar till att visa kommunens 

ekonomiska ställning på lång och kort sikt. 

 

Personalpolitiska mål: Personalpolitiska mål syftar till att kunna följa 

upp vår största resurs, personalen.  

 

God ekonomisk hushållning: God ekonomisk hushållning uppnås  

 Med en effektiv verksamhet i enlighet 

med de prioriterade områdena 

 Med en stabil ekonomi där de finansiella 

målen uppnås 

 Av en attraktiv arbetsgivare som uppnår 

sina personalpolitiska mål 

 

Prioriterade område: De prioriterade områdena förtydligar visionen. 

 

Inriktning: Inriktningen är förväntningar eller krav på hur 

nämndernas tilldelade resurser ska riktas. De är 

framtagna utifrån 

planeringsförutsättningarna, visionen, 

kommunstyrelsens ledningsidé och de 

finansiella och personalpolitiska målen. 

 

 

 

 

 

I budgetarbetet utgår nämnderna från det strategiska styrdokumentet och arbetar med 

följande: 



6 

 

Uppgift:  Beskriver varför en verksamhet finns, vad den ska 

göra och för vem. Den ska kunna ge svar på följande 

frågeställning: 

 

”För vem eller vilka (målgrupper) ska vi lösa vilka 

situationer (behov) genom att göra vad (utbud) i 

samverkan med vem?” 

 

Nämndmål: Nämndmål är nämndens krav på verksamheten. De 

kan också beskriva hur nämnden avser att uppfylla de 

konkretiserade målen i det strategiska 

styrdokumentet. 

 

Styrmått: 

 

Mättal som är till för att se i vilken riktning vi är på 

väg. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kommunstyrelsens ledningsidé 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 

hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter. 
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3. Planeringsförutsättningar 

Möjligheterna till utveckling i Gislaveds kommun påverkas av vad som sker i resten av 

Sverige och världen. Planeringsförutsättningarna fungerar som en kartläggning och analys av 

den omvärld och närvärld som påverkar kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga 

utveckling.  

a. Bokslut 2015 

Resultatet för 2015 blev + 24,9 mnkr och det finansiella målet ”soliditet” uppnåddes ej för 

2015 men resultatmålet uppfylldes.  

Det finns många engångsfaktorer (reavinster, lågt fastighetsunderhåll, statsbidrag för 

flyktingverksamhet m m) som har skapat resultatet vilket gör att resultatet är svagt och 
åtgärder behöver vidtas för att klara de finansiella målen de kommande åren. 

 

Resultatet beror bl.a. på verksamhetskostnader (+28,3 mnkr), skatteintäkter (-10 mnkr), 

kapitaltäckning till Stiftelsen Gisleparken (-5 mnkr), pensionskostnader (-4,6 mnkr), reavinst 

(+2,9 mnkr), återbetalning AFA (+13 mnkr) samt lägre underhållskostnader fastigheter (+10 

mnkr). 

 

Nämndernas andel av ”verksamhetens nettokostnad” (tkr) 

Nämnd Nettokostnad Resultat 

Kommunstyrelsen -90 199 +2 665 

Räddningstjänst -30 132 +1 372 

Teknisk nämnd -40 429 +922 

Bygg- och miljönämnd -10 858 +447 

Socialnämnd -562 095 -1 121 

Fritidsnämnd -35 667 +1 956 

Barn & utbildningsnämnd -723 747 +3 327 

Kulturnämnd -27 861 +810 

Fastighetsnämnd +17 939 +17 939 

TOTALT 
 

- 1 503 050 

 

+ 28 316 

b. Hur påverkar 2015 års resultat det kommande budgetarbetet? 

Det underliggande svaga resultatet för 2015 (+24,9 mnkr som blir negativt om AFA samt ökade 

underhållskostnader utgår) kommer att påverka de kommande årens budgetarbete på så sätt att 

det blir nödvändigt med budgetanpassningar för att den goda grundekonomin kan kvarstå. 

Däremot innebär resultatet 24,9 mnkr att anpassningen inte behöver genomföras 

omedelbart.  

 

Nämndernas resultat för 2015 bedöms inte innebära någon justering av 2017 års ramar pga 

att 2015 års nämndresultat i huvudsak har uppstått som följd av 

kostnadsminskningar/intäktsökningar av engångskaraktär.  
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c. Svensk ekonomi och skatteunderlagsprognos (hämtat från SKL:s 

cirkulär 2016:51- Nytt cirkulär 2016-10-14) 

Konjunkturell balans för första gången på åtta år 

Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter stärkas 

in i nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag som är 

starkare än normalt. På längre sikt ser det inte lika ljust ut. Statens finansiella sparande 

fortsätter samtidigt att förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns samlade 

finansiella sparande motsvara 1,0 procent av BNP. Det ger ett visst utrymme för 

överföringar från staten till kommunsektorn. 

 

Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande 

produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den svenska ekonomin 

har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisens 

utbrott hösten 2008.  

 

Den relativt starka tillväxten har varit möjlig trots en svag utveckling i omvärlden. BNP på de 
främsta svenska exportmarknaderna ökade sammantaget med endast 1,8 procent respektive 

med 1,7 procent 2014 och 2015. Även i år beräknas tillväxten stanna vid 1,7 procent. Det är 

en utveckling som är väsentligt svagare än historiskt och anmärkningsvärd mot bakgrund av 

att konjunkturen förstärks och arbetslösheten i flera länder går ned. Den fortsatt svaga 

utvecklingen internationellt innebär att det inte blir någon större fart på svensk export. I år 

beräknas exporten (i kalenderkorrigerade termer) öka med 3,2 procent och nästa år med 

3,5 procent. Det är ökningar som ligger en bra bit under historiska genomsnitt, trots att den 

svenska kronan under de senaste åren försvagats med omkring 10 procent, vilket borde 

verkat stimulerande för svensk export. 

 

Det är i stället stark inhemsk efterfrågan som drivit på tillväxten i Sverige. Särskilt under de 

två senaste åren har inhemsk efterfrågan ökat mycket snabbt (2,9 respektive 4,0 procent 

2014 och 2015). Ökningstalen är en bra bit över historiskt genomsnitt och i år beräknas 

inhemsk efterfrågan växa ytterligare något snabbare. 

 

Utveckling sammanhänger till stor del med snabbt växande investeringar. Men den inhemska 

efterfrågan har under senare tid också drivits på av en ytterligt stark utveckling av offentlig 

konsumtion. Såväl statlig som kommunal konsumtion ökar kraftigt, inte minst i år, till följd av 

det stora antalet asylsökande. Trots att bedömningen av asylmottagandet och inte minst 

bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn väsentligt justerats ned.  

 

Migrationsverket räknar nu (i sitt huvudalternativ) med 34 500 asylsökande för i år mot 

100 000 i prognosen från februari. Prognosen för antalet ensamkommande flyktingbarn har 

justerats ned från 18 000 till 3 000. Även för kommande år har prognoserna för antalet 

asylsökande och ensamkommande flyktingbarn justerats ned. 

 

Färre asylsökande och färre ensamkommande flyktingbarn innebär att vår prognos för 

storleken på offentlig konsumtion har skruvats ned. Statens finanser blir av detta skäl 

väsentligt bättre än vad vi räknade med i april. För kommunsektorns del är bilden inte lika 

tydlig. Trots färre asylsökande och inte lika stora ökningar av befolkningen har kommuner 
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och landsting även i denna rapport uppenbara problem att få sina ekonomier att gå ihop åren 

bortom 2017. Förklaringen kan sökas i ett svagare skatteunderlag. 

Sedan finanskrisen 2008 har pris- och löneökningstakten varit väsentligt långsammare än 

under föregående åttaårsperiod. Trots att den svenska ekonomin nu nått konjunkturell 

balans är prisökningstakten en bra bit under de två procent som är satt som mål för 

penningpolitiken. Också löneökningarna är, för konjunkturläget, relativt blygsamma. Den 

genomsnittliga timlönen har ökat med 2,6 procent per år 2009–2015 enligt 

Konjunkturlönestatistiken. Vi räknar med att det definitiva utfallet 2016 hamnar nära 

genomsnittet för de senaste åren. Därefter antar vi att tilltagande brist på arbetskraft 

resulterar i successivt högre löneökningar. 

 
Vår prognos avser totala timlöneökningar, det vill säga både avtalsenliga och löneökningar 

utöver avtal. Även förändringar i arbetskraftens sammansättning påverkar utfallet. Syftet med 

prognosen är att tillsammans med förändringen av antalet arbetade timmar skatta 

lönesummans utveckling. Inte att skatta utfallet av kommande avtalsrörelse. 

 

Vår bedömning är att prisökningstakten fortsätter stiga framöver, men att inflationen 

beräknad med utgångspunkt från KPIF når 2 procent först en bit in på 2018. Därefter 

förutsätts inflationen beräknad på detta sätt ligga kvar på denna nivå. Utvecklingen av KPI 

kommer att skilja sig från detta till följd av efterhand allt högre räntor. Inflationen beräknad 

enligt KPI når 2018 upp i 3 procent och ligger under 2019 och 2020 kvar mellan 2½ och 3 

procent. 

För åren 2018–2020 har ingen egentlig prognos gjorts. Bedömningen för dessa år utgår i 

stället från antagandet om att den svenska ekonomin efter en kortare period av 

högkonjunktur återgår till konjunkturell balans. Det gör att tillväxttalen för BNP åren 2018–

2020 blir väsentligt lägre jämfört med åren 2015–2017 då konjunkturläget stadigt 

förbättrades. Utvecklingen åren 2018–2020 ligger mer i linje med hur BNP har utvecklats 

historiskt. 

 

Utsikterna för de offentliga finanserna ser betydligt ljusare ut nu än vad vi räknade med i 

april. Slutåret för beräkningarna är de offentliga finanserna mer än 1 procentenhet bättre än 

de beräkningar vi presenterade i april. Förklaringen återfinns i förbättrade statliga finanser i 

form av lägre utgifter. Merparten är lägre statlig konsumtion, men vi räknar också med lägre 

transfereringar till hushållen tack vare mindre volymer i arbetsmarknadsåtgärder samt ett 

lägre sjuktal. 
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Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BNP* 3,9 3,2 2,6 2,1 1,8 1,8 

Sysselsättning, timmar* 1,0 2,0 1,4 0,7 0,4 0,5 

Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,8 6,7 6,6 6,6 6,4 

Timlön, 

nationalräkenskaperna 
3,3 2,3 2,9 3,1 3,4 3,4 

Timlön, 

konjunkturlönestatistiken  
2,5 2,6 2,8 3,1 3,4 3,4 

Konsumentpris, KPIF-KS 0,6 1,2 1,6 1,9 2,0 2,0 

Konsumentpris, KPI 0,0 1,0 1,8 3,0 2,6 2,7 

Realt skatteunderlag 1,8 2,3 1,9 1,1 0,8 0,8 

 

 

Skatteunderlaget 

Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas här 

ovan och som presenteras utförligt i Ekonomirapporten, april 2016. 

År 2014 växte skatteunderlaget långsammare än det historiska genomsnittet. År 2015 tilltog 

ökningen väsentligt och den höga ökningstakten väntas bestå både i år och nästa år innan den 

avtar mot slutet av prognosperioden (diagram 1). Det är främst tre faktorer som förklarar 

varför det nu växer så mycket snabbare än under 2014. Framförallt handlar det om att 

utvecklingen på arbetsmarknaden medför större ökning av lönesumman. Indexeringen av 

inkomstanknutna pensioner ger också större ökning av pensionsinkomsterna och slutligen 

leder samspelet mellan pris- och löneökningar till en mer gynnsam utveckling av 

grundavdragen. Men dessutom bidrar ett par ändringar i skattelagstiftningen. År 2014 höll en 

höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget medan det 

fick en extra skjuts år 2015 av att avdragsrätten för pensionssparande då trappades ned. 

 
 

Förändring jämfört med SKL:s prognos från augusti 2016 

Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti (cirkulär 16:45) är skatteunderlagets 

ökning reviderad samtliga år från och med 2016, se tabell 2. 

Prognosen för 2016 är uppreviderad till följd av att vi nu räknar med en större ökning av 

arbetade timmar än i föregående prognos. Skatteunderlagstillväxten 2017–2019 är 

nedreviderad. Det är främst en konsekvens av nedjusterad timlöneutveckling. 
 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014–2020 

SKL okt 4,8 5,0 4,5 3,9 3,8 3,9 28,9 

Reg, sep  5,2 5,0 5,2 4,2 4,2 4,1 31,4 

ESV sep 5,0 5,2 4,6 4,1 3,9 3,8 29,7 

SKL, aug 4,8 4,8 4,6 4,1 4,1   

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 
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Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 

Både regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) har gjort en mer positiv tolkning än SKL 

av det preliminära taxeringsutfallet. 

Ekonomistyrningsverkets prognos för år 2016 bygger på lite större ökning av både arbetade 

timmar och timlöner än SKL:s, och visar därmed starkare skatteunderlagstillväxt i år. För 

åren framöver gör ESV och SKL en likartad bedömning av skatteunderlagets förändring. De 

bygger dock på olika bilder av arbetsmarknaden. SKL utgår från en mer positiv utveckling av 

arbetade timmar medan ESV förutsätter högre löneökningstakt. 

Regeringens prognos visar större ökning av skatteunderlaget än SKL:s vart och ett av åren 

2017–2020. En förklaring är att antalet arbetade timmar växer mer i regeringens prognos än 

i SKL:s alla åren utom 2018. De båda första åren räknar regeringen också med större 

lönehöjningar. År 2017 tilltar pensionsinkomsterna dessutom snabbare i regeringens 

prognos. 
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INTERNATIONELL NIVÅ 

Exempel: Barnkonventionen, 

Klimatöverenskommelse 

EU 

Exempel: Europa 2020 

SVERIGE 

Exempel: Sveriges nationella 

reformprogram 2013 

REGION JÖNKÖPING 

Exempel: Regional utvecklingsstrategi 

GISLAVEDS KOMMUN 

Exempel: Översiktsplan, Strategiskt 

styrdokument 

 

 

d. Strategiskt styrdokument i ett större perspektiv  

Det strategiska styrdokumentet är tillsammans med kommunens översiktsplan de två 

styrande dokumenten som beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmsta åren. 

Gislaveds kommuns utvecklingsarbete kan dock inte ses som isolerat från omvärlden. 

Kommunen är en del av en logisk kedja som börjar eller slutar med den internationella nivån. 

Det handlar om samverkan på flera nivåer för den gemensamma utvecklingen. 

 

För varje nivå finns det strategiska dokument (strategier, handlingsplaner m.m.) som 

tillsammans bildar en logisk kedja. I Europa är den mest övergripande strategin ”Europa 2020 

– En strategi för smart och hållbar utveckling för alla”, på nationell nivå finns exempelvis ”Den 

nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning” och på 

regional nivå finns en ”Regional utvecklingsstrategi”. De mål kommunen sätter relaterar till de 

mål och strategier som finns på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Detta 

för att säkra en hållbar utveckling i kommunen och i omvärlden. 
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e. Kommunens övergripande strategiska styrdokument 

I arbetet med att utarbeta en budget som leder i riktning med de prioriterade områdena 

samt konkretiserade mål är det av stor vikt att även de strategiska styrdokumenten beaktas. 

Det strategiska styrdokumentet tillsammans med kommunens översiktsplan är de två 

styrande dokumenten som beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmsta åren.  

 

I följande sammanställning beskrivs några av de strategiska styrdokumenten: 

 Översiktsplan ÖP, inkl det tematiska tillägget ”landsbygdsutveckling i strandnära läge 

(LIS)” 

 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010 – 2020  
 Mål- och strategi för gång- och cykelvägar 
 Kollektivtrafikstrategi 

 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet enligt LSO 

 Tillgänglighetsstrategi 

 Informationssäkerhetspolicy 

 Turismstrategi 

 Marknadsförsörjningsstrategi 

 Kommunal e-hälsa i vård och omsorg 

 Folkhälsostrategi 
 Skolplan 

• Strategi för ungdomsinflytande 

 Energistrategi och klimatstrategi 

 M m 

 

 

 

 

 

f. Omvärldsanalys 2013-2014  

Gislaveds kommun tar regelbundet fram en omvärldsanalys som löper på tio års sikt. 

Gällande omvärldsanalys är den som utarbetades under 2013. Syftet med omvärldsanalysen 

är att identifiera trender som kan vara av stor vikt för Gislaveds kommun som geografisk 

plats och som organisation, och som påverkar möjligheterna att nå kommunens vision och 

övergripande mål. Analysen presentera utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun 

och hur man eventuellt skulle kunna möta dessa trender.  

 

Omvärldsanalysen utförs av en förvaltningsövergripande analysgrupp tillsammans med 

förvaltningscheferna och kommunstyrelsen och presenteras på den planeringskonferens som 

inleder arbetet med mål och budget varje år. 

 

I nuvarande omvärldsanalys presenteras 15 trender som delas upp i fyra områden: 

Framtidens samhälle, framtidens arbete och näringsliv, framtidens kommun och framtidens 

miljö. Trenderna återges här nedan. 
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Hela omvärldsanalysen så finns den att hämta på kommunens webbplats.  

 

 

g. Befolkningsprognos 2016-2030 

Prognoser och planering hänger oundvikligen ihop. Alla kommuner, alla verksamheter som 

kräver framförhållning, måste sia om framtiden, hur osäker en sådan förutsägelse än kan vara. 

En framtidsbild kan hämta inspiration från händelser runt omkring oss, som när vi håller utkik 

efter trender och tendenser i omvärldsbevakningen. Ett annat sätt att förbereda sig för 

framtiden är att arbeta med befolkningsprognoser. 

Genom att försöka förutspå storleken, sammansättningen och den geografiska fördelningen 

av kommunens framtida befolkning kan vi skapa bättre förutsättningar för att planera 

kommunens verksamhet. 

 

Folkmängden i Gislaveds kommun beräknas öka med 414 personer till år 2025. År 2015 var 

invånarantalet 29 272 och år 2025 väntas antalet uppgå till strax över 29 600 (samtliga 

uppgifter avser den 31/12 respektive år). I en utblick mot år 2030 förväntas folkmängden 

uppgå till omkring 29 100. I budgeten för 2017 och utblick 2018-2021 räknar kommunen 

med en befolkning på 29 500 invånare 

 

 

Förändringarna beror framförallt på variationer i in-utflyttningen. Tabellen nedan visar 

folkmängdsutvecklingen åren 2015-2025 för olika åldersgrupper. Utvecklingen visas även i ett 

linjediagram för prognosåren och med en utblick mot år 2030. 

Framtidens samhälle 

 Fler äldre 

 Ökad mångfald 

 Ökade samhällsklyftor och ökad ohälsa 

 Trygghetsbehovet ökar 

 Förändrat köpbeteende 

 Snabbare rörlighet och omställning 

 Ökade krav på kommunikationer 

 Ökade krav på boendet 

 

Framtidens kommun 

 Samhällsengagemanget byter karaktär 

 Samarbete och konkurrens mellan 

kommuner ökar 

 Kraven ökar på lättillgänglig 

information 

 

 

Framtidens arbete och näringsliv 

 Förändrade villkor för 

tillverkningsindustrin ger en förändrad 

arbetsmarknad.  

 Ökat rekryterings- och 

kompetensbehoven  

 

Framtidens miljö 

 Med ökat fokus på alternativa 

energikällor får miljöfrågorna allt större 

betydelse 
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År Folkmängd efter 

ålderklasser 
   Totalt 

 0-5 6-15 16-18 19-64 65-79 80+  

2015 2 024 3 631 1 116 16 652 4 215 1 634 29 272 
2016 2 074 3 717 1 108 16 615 4 287 1 633 29 432 

2017 2 123 3 814 1 142 16 565 4 316 1 643 29 603 
2018 2 175 3 899 1 191 16 519 4 340 1 661 29 784 

2019 2 169 3 963 1 212 16 408 4 342 1 724 29 818 
2020 2 161 3 963 1 214 16 280 4 403 1 728 29 749 

2021 2 136 4 067 1 223 16 154 4 425 1 757 29 763 

2022 2 130 4 072 1 235 16 075 4 417 1 812 29 739 
2023 2 117 4 075 1 270 15 949 4 425 1 885 29 721 

2024 2 098 4 089 1 282 15 886 4 378 1 975 29 708 
2025 2 075 4 094 1 285 15 824 4 372 2 041 29 691 
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Osäkerhet i prognosen vad gäller in- och utflyttning  
Gislaveds kommun har under en lång tid haft ett negativ flyttnetto, men Gislaveds kommun 

om än med ganska stora variationer från år till år. År 2005 var det 322 personer fler som 

flyttade från Gislaved än som flyttade till kommunen medan skillnaden tre år senare endast 

var 20 personer.  

År 2015 beräknas flyttnettot istället utgöras av ett inflyttningsöverskott på omkring 450 

personer, vilket ofrånkomligt skapar en viss osäkerhet kring det framtida läget. Hur länge 

kommer de nuvarande nivåerna av flyktingmottagandet att hålla i sig? Hur stor andel av rikets 

mottagande kommer Gislaveds kommun att stå för framöver? Och hur många av de som 

flyttar till Gislaved kommer bo kvar där under de närmaste åren? 
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4. God ekonomisk hushållning 

Vad är ”god ekonomisk hushållning” för Gislaveds kommun? Kommunallagen anger att 

kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska 

sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Vad ska kommunen göra? 

 ”För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning 

 För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning” 

 För personalfrågor skall anges de personalpolitiska mål som är av betydelse för en 

god ekonomisk hushållning” 

 

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska nå sin vision 

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

inriktningar för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för verksamheten 

är god ekonomisk hushållning.  

a. Finansiella mål 

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att de finansiella målen är 

följande: 

 Resultatnivån under femårsperioden 2017-2021 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 

mnkr per år 

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

2017-2021, som genomsnitt, finansieras till 100 % med egna medel.  

 

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

försämras. En försämrad ekonomi innebär mindre resurser till verksamheten. För att klara 

kommunen framtida pensionskostnader behöver resultatet vara lägst 30 mnkr.  

 

Finansiering.  Hur stor del av investeringarna som finansieras med egna medel visar hur 

stor del av tillgångarna som har finansierats med sparade skattemedel. Om denna finansiering 

är under 100 % tvingas kommunen låna mer till investeringarna och därmed ökar 

räntekostnaderna och en mindre del av skatteintäkterna kan användas till verksamheterna.  

 

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

linje med den kommunala redovisningslagen om god ekonomisk hushållning. 

b. Personalpolitiska mål  

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

följande personalpolitiska mål. 

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

o Utveckla processen kring lönebildningen 
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o Riktade medel för struktursatsningar 

o Alla medarbetare ska ha utvecklingssamtal 

Styrmått: 
 2017 ska minst 90 procent av alla anställda ha utvecklingssamtal. 

 Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 % 

 Att resultat av struktursatsningar under femårsperioden 2015-2019 ska 

medföra att medianlönerna inom respektive AID-kod ligger i nivå som 

medianlöner i kommuner och landsting i södra Sverige. 

  

 Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. 

Styrmått: 
 Samtliga nya tillsvidaranställningar anställs till en grundanställning på 100 

%.  

 Målet är att andelen anställda med grundtjänst 100 % ska öka i 

förhållande till andelen per 2014-11-01 som var 64,3 %.  
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5. Prioriterade programområden och inriktningar  

Inriktningar är förväntningar eller krav på hur nämndernas tilldelade resurser ska riktas. De 

är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna, visionen, kommunstyrelsens 

ledningsidé och de finansiella och personalpolitiska målen. 

 

(Understruken nämnd har ett sammanhållande ansvar i arbetet med denna inriktning). 

 

 

a. Barns lärande 

 
En god och trygg uppväxtmiljö för alla barn där barnperspektivet står i focus. Där vi 

prioriterar förebyggande verksamhet för barn och ungdomar 
 

 

Nr: Inriktning 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

1  Alla barn ska nå behörighet till 

gymnasieskolan. 

 Alla  

2  Prioritera förebyggande och 

främjande verksamhet för barn och 

ungdomar  

 Alla  
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b. Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 

 

Hela Gislaveds kommun ska leva. Kommunens miljöpåverkan ska minska. 

Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur är en förutsättning för utveckling av E- 

samhället 

 

Nr: Inriktning 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

3   Utveckla hemvården och det 

förebyggande arbetet för att skapa 

en bättre fungerande vardag  

 SN, KN, RN 

och FN 
 

4 Öppna för utökat samarbete med 

andra kommuner och organisationer 
 Alla  

5 Skapa förutsättningar för en 

fortsatt positiv 

befolkningsutveckling 

 Alla  

6 Främja ett ökat bostadsbyggande i 

tätort och på landsbygd 

 KS, BYM  

7  Öka medborgarnas digitala 

delaktighet 

 Alla  

8 Andelen ekologiska livsmedel ska öka 

till 45 % 2018   
 Alla  

9  Ökad samverkan och samarbete 

kring integration i och med 

civilsamhället samt öka kunskapen 

kring integration och mångfald. 

 Alla  
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c.  Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 

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

samverkan med näringslivet.  

Kommunen stödjer näringslivets behov av rörlighet för kompetens och transporter på ett 

hållbart sätt genom att utveckla infrastrukturen. 

 

 

 

 

 

Nr: Inriktning 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

10 Förbättra kommunens 

kommunikation och bemötande 

gentemot näringsliv och invånare. 

 Alla  

111 Skapa bättre förutsättningar så att 

fler människor med efterfrågad 

kompetens söker sig till privat och 

offentlig sektor i Gislaveds kommun 

 Alla  

12 Underlätta 

nyetablering/nyföretagande och ett 

expansivt företagande 

 BYM, KS  

13 Samverkan mellan skola och 

näringsliv ska intensifieras så att 

skolan erbjuder utbildningar till fler 

kompetenser näringslivet 

efterfrågar 

 BUN  
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6. Styrmått per prioriterat område  

För att underlätta för kommunfullmäktige att följa upp hur de prioriterade områdena uppnås 

är det av vikt att besluta om styrmått som ska ge denna information.  

 

Följande styrmått per prioriterat område ska användas av kommunfullmäktige under 2017: 

 

a. Barns lärande 
Målsiffran 2017 kan justeras efter resultatet vid terminsslut sommaren 2016. 
 

Styrmått 
Andel behöriga elever till något nationellt program (KKiK mått nr 19) 

 

 

 

 

Elever i åk 6 med godkänt betyg i alla ämnen, lägeskommun 
 

 

 

 

Andel elever som fullföljer gymnasiet (KKiK mått nr 21) 

 

 

 

 

Elevernas syn på skolan, år 8 (Genomsnitt av andelen elever som på en fyrgradig skala svarat stämmer helt och hållet och 

stämmer ganska bra (positiva svar) på de gemensamma enkätfrågorna om elevernas syn på skolan och undervisningen.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 
Styrmått 

Medborgarundersökningen NMI betygsindex skala 0-100. Gränsen för nöjd går vid 55 

 

 

 

Medborgarundersökningen  ”Hur stor andel av invånarna tycker att Gislaveds kommun är en 

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

 

 

 

 

 

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

84,4 % 80,5 90 % 81,9 % 90 %  

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

 80,2% 95 % 92 % 95 %  

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

74 % 70 % 75 % 76,8 % 88 %  

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

76 % 70 % 70 % 68 % 70 %  

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

57 57 60 Deltog ej 60 60 

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

55 % 57 % 56 % 57 % 57 % 58 % 
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Medborgarundersökningen  - upplever påverkan (KKiK mått nr 16) 

 

 

 

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?  (KKiK mått nr 

15) 

 

 

 

 

 

 

c. Företagsklimat och näringslivssamverkan 

Styrmått 

(Inga målvärde men viktigt att mäta för analysen) 

Placering i Svenskt Näringsliv ranking 

 

 

 

 

Placering i SKL:s undersökning- Insikten  

 

 

 

 

Index i SKL:s undersökning- Insikten 

 

 

 

Antal nystartade företag- antal/1 000 invånare (KKiK mått nr 34)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

41 % 44 % 45 % 44 % 45 % 45 % 

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

49 56  50 56 56 56  

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

87 67  98   

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

177   184   

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

59   60   

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

4,8 st 3,6 st  2,9 st   
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7. Uppdrag 

Till kommunstyrelsen 

Att utreda förutsättningar för en gemensam kostorganisation där särskilda utredningsdirektiv 

ska tas fram. 
 

 

8. Direktiv och preliminära ramar inför 2017 

Som grund för 2017-2021 års budgetarbete förutsätts att de finansiella målen uppfylls. Med 

beaktande av 2015 års resultat och de prioriterade områdena samt inriktningar för 2017 ska 

nedanstående direktiv gälla för 2017 års budgetarbete. 

 

Med detta styrdokument som grund ska respektive nämnd/styrelse utarbeta en budget för 

2017 samt utblick 2018-2021.  

 

Med det strategiska styrdokumentet som grund har nämnder/styrelser ansvar att utarbeta en 

årsbudget utifrån de mål och riktlinjer som anges i styrdokument.   

De ramar som ingår i detta styrdokument är gällande men beroende på förändringar i 

höstproposition och andra större faktorer kan ramarna förändras och därmed ändras i 

kommunfullmäktiges sammanträde i november månad. 

a. Antagande om pris- och löneförändringar 

I nuvarande Mål och budget 2016-2020 ingår 3,3 procent för löneökningar och 2,5 procent 

för inflation för år 2017. Det är troligt att 2017 års löneökning kommer att uppgå till 3,5 

procent (exkl lärarlönesatsning som finansieras med riktade statsbidrag) och att inflationen blir 2,4 

procent. Denna justering i förhållande till befintlig Mål och budget innebär en kostnadsökning 

med 1,9 mnkr. 

 
Trots att kommunen inte kompenseras av staten för inflationsförändringar (den s.k. 

”statsbidragspåsen” är nominellt oförändrad) är respektive nämnd och styrelse kompenserad 

med 2,4 procent (exklusive löneökningar). Detta förfaringssätt är det tydligaste men kräver 

samtidigt ett aktivt arbete med bland annat givna inriktningar. 

 

Anslaget för löneökningar ligger på kommunstyrelsen för att fördelas till respektive nämnd 

när avtalsrörelsen är klar under 2017.  

 

Inflationskompensationen fördelas till respektive nämnd i ramberäkningen. 

b. Pensionskostnader  

Enligt beräkningar kommer kommunens pensionskostnad för år 2017 att blir ca 99 mnkr, 

vilket är den nivå som ingår i nuvarande Mål och budget 2016-2020 för år 2017.  
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c. Skatteförändringar  

Kommunens skatteintäkter för 2017 var beräknade till 1 614 mnkr i Mål och budget 2016-

2020, vilket var baserat på 29 000 invånare. Enligt senare beräkningar baserade på 

kommunförbundets cirkulär 2016:51 har skatteintäkterna ökat till totalt 1 642 tkr. 

Förändringen beror framförallt på: 

 Förbättrad skatteunderlagsutveckling +13,0 mnkr (fler invånare) 

 Ökad inkomstutjämning + 31 mnkr (rikets invånare har högre skattekraftsutveckling än i 

Gislaved) 

 Regleringsbidrag +2,9 mnkr  

Nuvarande beräkning av 2017 års skatteintäkter baseras på 29 500 invånare och att 

skattesatsen är oförändrat 22:13 procent.  

 

Skatteintäkterna är en av de mest osäkra faktorerna, eftersom de är beroende av 

samhällsutvecklingen. En sänkning av rikets skatteintäkter slår mycket hårt mot respektive 

kommun. Intäkterna minskar direkt medan verksamhetens kostnader kvarstår. 

 

Länets skattesatser 2016     

Vaggeryd Lägst 21,19 

Jönköping  21,34 

Tranås  21,41 

Vetlanda  21,51 

Värnamo  21,52 

Mullsjö  21,84 

Sävsjö  21,92 

Aneby  22,09 

Gislaved  22,13 

Habo  22,17 

Nässjö  22,19 

Gnosjö  22,24 

Eksjö högst 22,26 

Länet  21,83 

Riket   20,70 

d. Ränteeffekter och avskrivningar  

Kommunens räntekostnader och avskrivningsnivåer var i Mål och budget 2016-2020 

budgeterade till totalt 81,4 mnkr för år 2017. Dessa nivåer förändras något för 2017 års 

budgetförutsättningar vilket i sin tur baserades på en investeringsnivå på 186 mnkr år 2017. 

Ökningen dämpas genom övergången till komponentavskrivning. 

Enligt bokslut 2015 uppgick räntor och avskrivningar till 82 mnkr.  

e. Demografiförändringar 

De demografiförändringar som redovisades i avsnitt 3.7 måste beaktas i fördelningen av 2017 

års budgetramar. Utifrån kostnad per barn, gymnasieelev o.s.v. omfördelas 2017 års ramar 

enligt nedanstående tabell (mnkr). Ett minskat anslag till verksamheten innebär att det står 
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minustecken framför beloppet. Ett minustecken på totalnivån innebär att kommunens 

resultat förbättras med detta belopp. 

 

 

 

 
 

 (- är minskad tilldelning) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Äldreomsorg 0,0 0,4 0,8 1,3 1,9 

Förskola/DBV/Förskoleklass 0,0 2,1 4,3 4,6 4,4 

Grundskola Åk 1-3 0,0 -0,4 -1,7 -2,8 -3,4 

Grundskola Åk 4-6 0,0 1,1 1,7 0,9 -0,6 

Grundskola ÅR 7-9 0,0 0,7 0,5 0,7 1,7 

Gymnasieskola 0,0 -0,9 -0,1 0,8 0,3 

      

Totalt 0 3,1 5,5 5,5 4,3 

 

För budget 2017 ska därmed nämndernas ramar utökas med 3,1 mnkr som följd av 

demografiska förändringar. Utöver ovanstående förändring finns 3,0 mnkr år 2017 som följd 

av att befolkningen beräknas uppgå till 29 500 invånare. Dessa är inte fördelade ännu. 

 

f. Vårpropositionen 

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016 
Den 13 april presenterade regeringen 2016 års vårändringsbudget för 2016 (2015/16: 99) 
och 2016 års ekonomiska vårproposition (2015/16:100). Vi sammanfattar de förslag inom 

olika områden som berör kommunerna åren 2016–2020. Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKL) egna kommentarer skrivs i kursiv stil. 

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2016–

2020. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några 

satsningarna: 

 Satsning på skollokaler med 100 miljoner år 2016. 

 Anslaget för ersättningar för särskilda kostnader för nyanlända ökas med 80 miljoner till 

140 miljoner. 

 Regeringen avsätter 40 miljoner för sfi och svenska som andra språk. 

 

Inga större förändringar presenteras i vårpropositionen. De förändringar som sker är inom 

de riktade statsbidragen framförallt inom skolområdet.  

Bl a 

Riktat statsbidrag för specialpedagogik minskas 

Statsbidraget för fler anställda i lågstadiet minskas 

Renovering av skolor och utemiljö senareläggs 

Förstärkt satsning för fler behöriga sfi-lärare 

 

 

Regeringen har informerat, vid sidan av Vårpropositionen, att en satsning om 10 miljarder 

kommer till kommuner och landsting från år 2017. Pengarna till kommunsektorn kommer 
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dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet dvs. i 

kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och 

nyanlända. 

Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 

procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får 

kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent. Beräkningen är preliminär och 

kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 2017. 
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g. Höstpropositionen 

Statsbidrag från höstpropositionen är ännu inte fördelade 

 

9. Justeringar  

Nedan presenteras justeringar av grundramen.  

a. Bokslutsjusteringar 0 mnkr 

b. Justering av utblick 2017 + 27,3 mnkr 

Denna justering avser enbart en sänkning av den i utblicken ingående anpassningen med -40 

mnkr. Anpassningen är sänkt med 27,3 mnkr till totalt -12,7 mnkr (se punkt 3 nedan). 

c. Allmän justering -12,7 mnkr  

Kommungemensam (+3,6mnkr) 

 Anslag till kommunfullmäktiges oförutsedda höjs med 0,6 mnkr till totalt 1,5 mnkr. 

 Anslag till kommunstyrelsens oförutsedda höjs med 3,0 mnkr till totalt 3,5 mnkr. 

Kommunstyrelsen (-1,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -1,0 mnkr 

Socialnämnden (-8,3 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -8,3 mnkr 

Barn- och utbildningsnämnden (-3,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -3,0 mnkr 

Kulturnämnden (-0,3 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,3 mnkr 

Tekniska nämnden (-2,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -2,0 mnkr 

Bygg- och miljönämnden (-0,5 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,5 mnkr 

Fritidsnämnden (-0,9 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,9 mnkr 
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Räddningsnämnden (-0,3 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,3 mnkr 

 

d. Budgetjustering som följd av inriktningar. 0 mnkr 

Inriktningarna ska ses som en generell övergripande styrning av respektive nämnds 

verksamhet och ekonomisk fördelning inom den tilldelade ramen. Merparten av dessa mål 

ska som regel inarbetas i respektive nämnds befintliga ram men i vissa fall tillskjuts medel. 

Under denna rubrik kommenteras de inriktningar som innebär ekonomiska 

budgetjusteringar.  

Ingen kompensation för år 2017. 

e. Tidigare beslut för inarbetning i budget. + 0,79 mnkr (netto). 

Kommunstyrelsen (-1,07 mnkr) 

 KSAU 2015-04-08 § 127 För inrättande av säkerhetsstrateg omfördelas 0,43 mnkr 
från räddningsnämnden till kommunstyrelsen. 

 KF 2016-02-25 § 39 1,5 mnkr överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden 

avseende digitala larm. 

 

Räddningsnämnden (-0,43 mnkr) 

 KSAU 2015-04-08 § 127 0,43 mnkr omfördelas från räddningsnämnden till 
kommunstyrelsen avseende säkerhetsstrateg. 

 

Fritidsnämnden (+0,79 mnkr) 

 KF 2016-02-25 § 34 Föreningen Anderstorp Simhall övertar driften av simhallen 

under våren 2016 och effekten för 2017 års driftram blir att fritidsnämndens ram ska 

höjas med 790 tkr. 

 

Socialnämnden (+1,5 mnkr) 

 KF 2016-02-25 § 39 Medel för införande av digitala larm tillförs för år 2016 med 1,5 
mnkr vilket även ska vara ramhöjande med samma belopp för år 2017. Omfördelas 

från kommunstyrelsens ram. 
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f. Förändringar - effekter av fattade beslut 

 Beslut om t ex kontaktcenter och bemanningsenhet har justerats för 2016 och dess 

effekter för 2017 är nu fördelade.  En del justeringar mellan nämnder har gjorts. 

Effekter av kommunstyrelsens omorganisation till de delar som är genomförda har 

fördelats om. Tilläggsanslag för övertagande av verksamhet från Gisleparken, beslut 

om finansiering av GNAB. 

Kommungemensam (+ 1,5 mnkr) 

Kommunfullmäktige har beslutat att förvärva aktierna i GNAB och därigenom få ett helägt 

bolag och helt finaniserat av kommunen. Kommunens näringslivsverksamhet och turism- 

besöksnäringen flyttas till GNAB. Merfinanseringen för kommunen blir 1,9 mnkr som 

belastar kommunstyrelsens förfogande. 

 

Kommunstyrelsen (-3,6 mnkr) 

Kontakcenter finansieras nu helt av nämnderna och den sista ramjusteringen görs. Beslut om 

att inrätta en bemanningsenhet har fattats, den kommer att finansieras av framförallt med 

resurser från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, men också sänkt peoh bidrar. 

Effekt kontaktcenter +1,66 mnkr 

Effekter bemanningsenheten +1,9 mnkr 

Effekt sänkt peoh +1,1 mnkr 

Effekt KSF omorg. -8,1 mnkr 

GNAB -1,7 mnkr 

Sänkt internränta/hyra -0,134 mnkr 

 

Räddningsnämnden (-0,18 mnkr) 

Effekt kontaktcenter -93 tkr 

Effekt sänkt peoh -30 tkr 

Effekt KSF omorg +161 tkr 

Sänkt internränta/hyra -224 tkr 

Barn- och utbildningsnämnden (-4,9 mnkr) 

Effekt kontaktcenter -0,5 mnkr 

Effekter bemanningsenheten -0,6 mnkr 

Effekt sänkt peoh -0,5 mnkr 

Justering mellan BUN och Kultur -0,169 mnkr 

Sänkt internränta/hyra -3,344 mnkr 

Tekniska nämnden (+3,5mnkr) 

Effekt kontaktcenter- 230 tkr 

Effekt sänkt peoh – 30 tkr 

Effekt KSF omorg +4,89 

Rättning inflation 0,4 mnkr 

Sänkt internränta/hyra -1,516 mnkr 
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Socialnämnden (-4,96 mnkr) 

Effekt kontaktcenter -0,49 mnkr 

Effekter bemanningsenheten -1,27 mnkr 

Effekt sänkt peoh -0,5 mnkr 

Effekt KSF omorg -1,34 mnkr 

Sänkt internränta/hyra -1,393 mnkr 

Fritidsnämnden (-0,82 mnkr) 

Effekt sänkt peoh- 12 tkr 

Övertagande av verksamhet från Gisleparken +0,33 mnkr 

Sänkt internränta/hyra -405 tkr 

 

Kulturnämnden (+0,87 mnkr 

Effekt sänkt peoh -13 tkr 

Övertagande av verksamhet från  Gisleparken +1,085 mnkr,  

Justering mellan BUN och Kultur +0,169 mnkr 

Sänkt internränta/hyra -366 tkr 

Bygg- och miljönämnden 1,62 mnkr) 

Effekt kontaktcenter -0,323 mnkr 

Effekt sänkt peoh- 17 tkr 

Effekt KSF omorg +1,97 mnkr 

Sänkt internränta/hyra-17 tkr 

 

g. Fördelning av välfärdspengarna 

Regeringen har informerat, vid sidan av Vårpropositionen, att en satsning om 10 miljarder 

kommer till kommuner och landsting från år 2017. Pengarna till kommunsektorn kommer 

dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet dvs. 

dels i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal 

asylsökande och nyanlända. 

 

Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 

procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får 

kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent. Beräkningen är preliminär och 

kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 2017. Tanken är att andelen för 
asylsökanden och nyanlända ska fasas ut och 2021 enbart räknas på befolkning. Gislaveds 

kommun kommer (fortfarande preliminärt) att få 32, 6 mnkr. Kommunfullmäktige har 

beslutat fördela pengarna enligt nedan:  

 

 Kommunstyrelsen (7,0 mnkr) varav 2 mnkr är ramhöjande 

 Barn- och utbildningsnämnden (9 mnkr) 

 Tekniska nämnden (1,0mnkr) 

 Socialnämnden (7,0 mnkr) 

 Fritidsnämnden (0,5mnkr) 

 Kulturnämnden (0,5mnkr) 

 Bygg- och miljönämnden (0,6mnkr) 
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h. Anpassning ca 1% - 16,3 mnkr 

För att klar de finansiella målen krävs anpassningar av de ekonomiska ramarna för 

nämnderna för 2017 med 1 %. Kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden är 

undantagna. Anpassningen är fördelad enligt nedan: 

 

Kommunstyrelsen (-0,8 mnkr) 

Räddningsnämnden (-0,3 mnkr) 

Barn- och utbildningsnämnden (-8,0 mnkr) 

Tekniska nämnden (-0,4 mnkr) 

Socialnämnden (- 6,0 mnkr) 

Fritidsnämnden (-0,3 mnkr) 

Kulturnämnden (-0,3 mnkr) 

Bygg- och miljönämnd (-0,1mnkr) 

 
Fastighetsnämnden (-0,1 mnkr) 

 

 

i. Beslut kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen  

Fortsättning av arbetet att tillskapa praktikplatser för ensamkommande 18+. (+0,2 mnkr) 
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Sammandrag 

Sammanställning av rampåverkande förändringar enligt ovan.  
 

 

Åtgärd mnkr 
Överg 

/fin 

KS 

inkl  

ÖF Räddn. Teknisk 

nämnd 
B o M 

Social Fritids 
BUN 

Kultur- 

Fastig-

hets-

nämnd Summa 

  nämnd nämnd nämnd nämnd 
 

Budget 2016 

0,8 99,5 3,2 32,2 40,1 11,4 572,3 34,7 744,2 30,8 -0,2 1 569 (avtal -16 ej 

fördelat) 

Löneökning 3,5 

%  
29,9                     29,9 

Löneökning 

2016 

helårseffekt   0,3 
  

0,1 0,2 0,1 4,4 0,1 3,5 0,1   8,9 

för 2017   

Inflation 2,4 %   1     -0,1 -0,2 2,5 0,5 4,8 0,4   8,9 

Demografi-

justering 
3           -0,1   6,8     9,7 

Befintlig utblick    -1,6   -0,2 -1,7 -2 -5,4 0,1 -5,6 0,5 0 -15,9 

Justering av 

utblick 2017 inkl 

tidigare 

demografi 

  2   0,3 4,1 2 18,9 2 10,2 2 0 41,5 

Allmän justering 0,6 2   -0,3 -2 -0,5 -8,3 -0,9 -3 -0,3 0 -12,7 

Inriktning                       0 

Tidigare beslut   -1,07   -0,43     1,5 0,79       0,79 

Förändring effekter 1,5 0   0 0,2 -0,2 -2,1 0,3 -1,6 1,2 0 -0,7 

Välfärdspengar   7     1 0,6 7 0,5 9 0,5   25,6 

Anpassning   -0,8   -0,3 -0,4 -0,1 -6 -0,3 -8 -0,3 -0,1 -16,3 

Ram 2017 35,8 108,3 3,2 31,6 41,6 11,2 585,8 37,8 760,8 35 -0,3 1 648,7 

Ovanstående ramar kan komma att justeras avseende interna kostnader/intäkter. Dessa justeringar kommer ej att påverka 

nämndernas handlingsutrymme. 
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Nämnd Nettodriftbudget (mnkr) 

År 2015 2016 2017 

Kommunstyrelse 92,1 99,5 108,3 

Överförmyndaren 3,2 3,2 3,2 

Räddningsnämnd 31,5 32,2 31,6 

Teknisk nämnd 41,2 40,1 41,6 

Bygg- och 

miljönämnd 

11,3 11,5 11,2 

Socialnämnd 559,3 572,3 585,8 

Fritidsnämnd 37,6 34,7 37,8 

Barn- och 

utbildningsnämnd  

727,1 744,2 760,8 

Kulturnämnd 28,7 30,8 35 

Fastighetsnämnd 0 -0,2 -0,3 

Totalt 1 531,1 1 568,3 

 

1 615,0 
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a. Investeringsbudget  

Enligt Mål och budget 2016-2020 uppgår den totala investeringsnivån för 2017 till 132,5 mnkr 

(inkl 2,5 % inflation). Efter förändringar där effekter av komponentavskrivningar och 

investeringsmedel inom fördelningen av välfärdsmiljonerna är ramen för 2017 satt till 173 

mnkr 

 

Investeringsramen fördelas enligt följande: (inkl. 2,5 procent inflation) mnkr:  

 

 
mnkr Maj okt 

Kommunstyrelsen 11,6 0,4 

Räddningsnämnden 0,8 4,9 

Tekniska nämnden, skattefinansierat 24,1 28,3 

Bygg- och miljönämnden 0,2 0,0 

Socialnämnden 3,9 4,0 

Fritidsnämnden 7,2 6,2 

Barn- och utbildningsnämnden 15,0 13,5 

Kulturnämnden 5,0 3,4 

Fastighetsnämnden 64,7 117,4 

TOTALT 132,5 172,9 

   

Taxefinansierade investeringar 10,6 19,8 

 

 

• Ks - flyttar fram nytt ekonomisystem till 2018-2019 

• Fastighetsnämnden - ombyggnad Hus C- Åsenskolan, till förskola, minskar från 10 

mnkr till 3 mnkr 2018. Under perioden, med ev. ombudgeteringar från 2016 är 

investeringen för Hus C 20 mnkr 

• Fastighetsnämnden – Johan Orre, ombyggnad till förskola, framflyttat till 2018-

2019. Med ev. ombudgeteringar från 2016 är investeringen för Johan Orre 26 mnkr  

• Fastighetsnämnden - Om- tillbyggnad sporthall, med ev ombudgeteringar från 2016 

och med en förflyttning av 7 mnkr från 2017 till 2018 är den totala investeringen 25 

mnkr 

• Kulturnämnden - tidigare planerad etapp 3 i Glashuset - 15,050 mnkr borttaget, 

investeringsnivån för dansstudio är minskad från 4, 2 mnkr till 2,050 mnkr. 

• Fastighetsnämnden - tidigare planerad etapp 3 i Glashuset – Med eventuella 

ombudgeteringar från 2016 är investeringsnivån för dansstudio minskad från 36 mnkr 

till 20 mnkr
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b. Resultat 2017 

Med de skatteförändringar, inflationsförändringar, ramförändringar m.m. som presenterats i 

detta dokument kommer inte det finansiella målet på +30 mnkr som ett genomsnitt för 

perioden 2016-2020 att uppnås om nuvarande resultat i utblick 2017-2020 bibehålls för åren 

2018-2020. 

 

 

 

RESULTATBUDGET 
(mnkr)   År 2017 
   

Ram 2017  -1 649,5 

Pensioner/kapitalkostnader  79,5 

Avskrivningar  

  

-85 

 

Verksamhetens nettokostnad  -1 654,8 

    

Skatteintäkter 

Finansnetto   

1 674 

3 

   

   

Årets resultat  21,8 
   

   

   

 

 

 

 

 


