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 (- är ökad kostnad, + minskad kostnad, respektive år i förhållande till budget 2013) 

 

Kommunstyrelsen 

 
 tkr 2014 2015 2016 2017 

 Utvecklingsenhet     

A Gislavedsleden -50 -50 -50 -50 

B Kommunövergripande ÖP 100 150 250 250 

C Ökad hyra kommunhus  -1390 -1390 -1390 -1390 

      

 Kansli och info-enhet      

D Medborgardialog/demokratiberedning -180 -180 -180 -180 

E Val -800 0 0 0 

F Parlamentarisk kommitté   70 70  

      

 Ekonomienhet      

G Nytt ekonomisystem  -300 -200 -100 

H Utveckling av mål- och analyssystem -200 -200 -200 -200 

      

 Personalenhet      

I Medarbetarenkät -230 -300 -230 -300 

      

 IT-enhet      

J Medborgarinloggning  -160 -160 -160 

      

 Totalt -2 750 - 2 360 -2 090 -2 130 

 
Kommentarer: 
 

A .Gislavedsleden 

Efter att Gislavedsleden har rustats för framtiden behöver arbetet med marknadsföring och utveckling av nya 

boendemöjligheter förstärkas vilket beräknas öka kostnaderna med 50 tkr fr om år 2014. 

 

B. Kommunövergripande ÖP  

I 2013 års budget finns 250 tkr för att göra ny översiktsplan ÖP. Dessa kostnader minskar med 100 tkr år 2014 

för att upphöra helt år 2016. 

 

C. Ökad hyra kommunhus 

I och med att kommunhuset byggs om för 24 mnkr ökar hyran med 1,4 mnkr. 

 

D Medborgardialog/demokratiberedning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 maj 2011, § 157 att tillsätta en demokratiberedning och fastställa uppdrag 

samt arbetsformer. Kostnader för projektledare och omkostnader för aktiviteter budgeteras nedan utifrån 

fullmäktiges beslut.  

Under 2012 och 2013 kommer ett bra system för vår medborgardialog att byggas upp men också en förväntan 

om att vi använder oss av systemet framöver både från våra invånare men också från verksamheten. Vi ser 

redan nu att det kräver samordningsresurser för att det ska kunna genomföras på ett bra sätt och samordnas 

med kvalitetsarbetet i övrigt. Mot den bakgrunden är det nödvändigt att inrätta en tjänst för detta arbete fr om 

år 2014 och då ökar kostnaden med 180 tkr från nuvarande 320 tkr. 

 

E. Val 

År 2014 ökar kostnaderna för valnämnden med 800 tkr som följd av det under 2014 ska genomföras två val 

som valnämnden ska organisera och genomföra, val till EU-parlamentet och de allmänna valen. 

 

 

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

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

ersättningar till de förtroendevalda. Denna kostnad finns i budget 2013 och 2014 men upphör för åren 2015 

och 2016. 

 

G,H. Ekonomi/Mål- och analyssystem  

Nuvarande ekonomisystem är föråldrat (upphandlades i början av 1990) och det finns en bortre gräns för 

hur länge leverantören (Logica) har kvar denna version.  

Om systemet skall förändras bör inventering/förstudier påbörjas under 2015 (300 tkr) för att vara infört under 

2015/2016. Investeringsanslag finns år 2015. 

 

Mål- och analyssystem. För att arbeta effektivt med utveckling och analys av målstyrning krävs effektiva 

utdatasystem. Gislaveds kommun har systemen Stratsys och Qlikview vilka är effektiva i detta arbete men de 

behöver utvecklas för att anpassas till användarnas behov. Ökad kostnad år 2014 med 200 tkr. 

 

 

I. Medarbetarenkät 

Under 2010 har en medarbetarenkät genomförts bland anställda i Gislaveds kommun. Eftersom det är första 

gången enkäten har genomförts i Gislaveds kommun har förvaltningsledningen efterfrågat mer tid för 

effektuering av handlingsprogrammet, vilket innebär att ny enkät genomförs först hösten 2013. För att uppnå 

kvalitet i arbetet behövs också mer tid och resurser för det kommunövergripande arbetet med 

handlingsprogrammet.  Då implementeringsfasen för ledarskapspolicy och riktlinjer samt införandet av 

employer branding planeras till hösten 2012 och helåret 2013 behövs ytterligare medel för att täcka kostnader 

2013 men då något lägre än 2012 års budget, förslagsvis 300 tkr. 

Delar av handlingsprogrammet innefattar permanenta lösningar i form av exempelvis utbildningsprogram så som 

ledarskapsprogram vilket ger en permanent ökad årlig kostnad för centrala utbildningar. Kostnaden för centrala 

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

 

Sammanfattningsvis uppgår kostnaden till 250 tkr år 2011, 500 tkr år 2012, 370 tkr år 2013, 600 tkr år 2014, 

670 tkr år 2015, 600 tkr år 2016 samt 670 tkr år 2017. 

 

J. Medborgarinloggning 

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

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

medborgarinloggning och kostnaden för detta system beräknas till 160 tkr fr om år 2015. 
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Räddningsnämnd 

 
 tkr 2014 2015 2016 2017 

A Driftkostnader fordon 37 -67 -170 -413 

 Totalt 37 -67 -170 -413 

 

Kommentarer: 
A. Driftkostnader fordon. 

Ökade kostnader för i huvudsak kapitalkostnader. Kostnaden motsvarar 76,68 % av den totala kostnaden vilket 

motsvarar andelen av räddningstjänsten för Gislaveds kommun. 

 

  

 

 

 

Teknisk nämnd 

 
 tkr 2014 2015 2016 2017 

A Industriområden -274 -274 -274 -493 

 Kapitalkostnader avseende 

övriga investeringar -238 -361 -595 -1 387 

B Toppbeläggning -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

 Totalt -1 512 -1 635 -1 869 -2 880 

 

Kommentarer: 
A. Industriområden 

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

industriområde med fördelningen baseras på följande: 

 Fållinge Nygård,  år 2013 

 Ljungryen, Broaryd år 2013 

 Hestra Ådalen år 2013, 2014 samt 2017 

 Norra industriområdet Reftele. År 2014 

 Nöbbele industriområde, år 2013 samt 2014.   

 

B. Toppbeläggning 

Återställning av 2013 års nerdragning av anslag till toppbeläggning. 

 

 

Bygg- och miljönämnd 

 
 tkr 2014 2015 2016 2017 

A Kapitalkostnader avseende 

investeringar 0 -84 -92 -112 

 Totalt 0 -84 -92 -112 

 

Kommentarer: 
A. Kapitalkostnader 

Ökade kapitalkostnader avseende investering för digitalisering av kommunens bygglovarkiv samt avseende 

anskaffning av mätinstrument. 
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Socialnämnden 

 
 tkr 2014 2015 2016 2017 

A Projektledare KOMHEM 171 171 171 171 

B Familjecentral -300 -300 -300 -300 

C AMO flytt Anderstorp -50 -50 -50 -50 

D Arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder 2013 950 950 950 950 

E Gruppledare AMO -324 -324 -324 -324 

F Familjecentral S-stenar -800 -800 -800 -800 

G Kök Smålandsstenar 250 250 250 250 

H Biståndshandläggare  -500 -500 -500 -500 

      

 Totalt -603 -603 -603 -603 

 

Kommentarer: 
A. Projektledare KOMHEM 

För det lokala arbetet inom kommunen har en projektledare på 0.75 tjänst anställd under 2012. Projektledaren 

arbetar vidare under 2013 års tre förstamånader varefter ordinarie verksamhet tar över uppdraget för fortsatt 

implementering och fr om år 2014 finns ingen kostnad för projektledaren och kostnaden minskar då med 

ytterligare 171 tkr. 

 

B. Familjecentral 

Familjecentralen i Gislaved förväntas vara i full drift fr om 2014. År 2013 finns 400 tkr avseende kostnader för 

viss personal. År 2014 tillförs ytterligare 300 tkr (varav 200 tkr är återföring av den sänkning som gjordes i 

budget 2013).  

 

D. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2013 

För år 2013 tillfördes 950 tkr för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av ökat anslag till KUL-projektet. 

Denna ökning återtas fr om år 2014. 

 

E. Gruppledare AMO 

Kommunstyrelsen finansierar 0,4 tjänst gruppledare på AMO under 2012. Då verksamheten har en helt annan 

volym idag jämfört med tidigare finns behov av av att detta fortsätter under 2013. 

Från 2014 krävs en gruppledare på heltid för att styra, administrera och bevaka alla aktiviteter i enlighet med 

kommunfullmäktiges mål och då ökar kostnaden med 324 tkr till totalt 540 tkr. 

 

F. Familjecentral Smålandsstenar 

Då en ny vårdcentral planeras i Smålandsstenar har frågan uppkommit om att där bereda plats för en 

familjecentral. Kostnaden är beräknad på en årsarbetare samt del av lokalkostnaden och läggs i utblicken från 

2014 med 800 tkr. 

 

G. Kök Smålandsstenar 

Socialnämnden har tagit beslut om en inriktning om att bygga ut tillagningsköket på Mariagården och att 

använda lokalerna i köket på Hagagården till annat.  Utredning pågår, men förändringen beräknas ge en 

kostnadsminskning med totalt 500 tkr fr om år 2014 för Smålandsstenars tillagningskök inom äldreomsorgen 

med halvårseffekt år 2013. Sammanfattningsvis blir besparingen år 2013 250 tkr och denna besparing ökar år 

2014 med 250 tkr till totalt 500 tkr. 

 

H. Biståndshandläggare 

Arbetsanhopningen för biståndshandläggarna har sedan flera år varit hög, vilket innebär att de har svårt att 

hinna med att göra de uppföljningar som krävs. Socialstyrelsen har nu kommit med en ny författning som börjar 

gälla den 1 januari 2014. Föreskrifterna innebär att alla insatser på särskilda boenden ska behovsbedömas och 

att uppföljningar kring hyresgästernas aktuella behov ska ske med regelbundenhet. För att uppfylla kraven anslås 

ytterligare 500 tkr år 2014 för att kunna anställa 1,0 biståndshandläggare. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 
 tkr 2014 2015 2016 2017 

A1 Ökad undervisningstid matematik -749 -749 -749 -749 

A2 Effektivisering nya gymnasieskolan 4 061 5 702 5 702 5 702 

B Grundbemanning förskolan -550 -1 100 -1 100 -1 100 

C Demografisk förändring förskolan 639 852 852 852 

D Efterfrågan fritidshem -830 -1 300 -1 300 -1 300 

E Demografisk förändring förskoleklass 438 599 745 745 

F Ökad pedagogtäthet förskola -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 

G Öppen fritidsverksamhet kvällstid -250 -500 -750 -1 000 

H Familjecentral -1 400 -2 100 -2 100 -2 100 

I Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2013 950 950 950 950 

J Demografisk förändring grundskolan 694 911 1 214 1 214 

K Likvärdighet skolbibliotek -300 -300 -300 -300 

L Förändrade regler LSS Gr -330 -330 -330 -330 

M Demografisk förändring gymnasieskolan 2 723 4 960 7 236 7 236 

N Demografisk förändring interkommunala elever 1 504 2 776 4 049 4 049 

O Förändrade regler LSS GY -945 -945 -945 -945 

P Kommunal vuxenutbildning -600 -600 -600 -600 

Q Lärararbetsplatser/Klassrum/Köksfunktioner  -285 -420 -555 -690 

R Hyra del av mötesplats Gisle -1 130 -1 130 -1 830 -1 830 

S Nordinskolan -80 -175 -2 425 -2 425 

T Införande av IKT-plan -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

U Lokalkostnader Anderstorp  -600 -1 200 -1 200 

V Lokalkostnader Smålandsstenar    -450 

W Gyllenforsskolans kök    -800 

X Ventilation/utemiljö/trafiksäkerhet/handikappanpassning -40 -80 -120 -160 

Y Oförutsedda lokalbehov o larm -100 -200 -300 -400 

Z Hyreshöjning materialåtervinning -50 -100 -150 -200 

Å Mobäcks förskola upphör  100 100 100 

Ä Barnomsorg obekväm arbetstid -500 -500 -500 -500 

Ö Kompetenshöjning pedagoger -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

      

 Totalt -9 430 -6 628 -6 805 -8 680 

 

 

Kommentarer: 
A 1-2  Ökad undervisning matematik/ effektivisering gymnasieskolan 

Kommunens skatteintäkter sänks år 2014 med 4 060 tkr avseende effektivisering av gymnasieskolan och 

motsvarande kostnadssänkning görs för Barn- och utbildningsnämnden. Denna sänkning ökar fr om år 2015 till 

5 702 tkr. 

 

Däremot ökar kommunens skatteintäkter år 2014 med 749 tkr år 2014 avseende ökad undervisningstid i 

matematik. Den ökade skatteintäkten fördelas till Barn- och utbildningsnämnden fr om år 2014. 

Effekten på skatteintäkterna, som är en effekt av statligt beslut, skall avspegla sig i nämndens verksamhet och 

därmed förändringen fr om år 2014. 

 

B. Grundbemanning förskolan 

För år 2012 tillfördes 550 tkr vilket utökades med ytterligare 550 tkr i ram för 2013. År 2014 och 2015 utökas 

ramen ytterligare med 550 tkr per år. Denna ökning är gjord för att utjämna löneskillnaden mellan barnskötare 

och förskollärare. Avser ca 10 personer per år. 

 

D. Efterfrågan fritidshem 

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

inskrivningsgraden nästan kommungruppen och vara 70 % för 6-9 åringarna och 10 % för 10-12 åringarna. För 
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2015 och 2016 väntas en ökning med 1 % för resp. åldersgrupp. (Rikets inskrivningsgrad 2009 var 80 % för 6-9 

åringarna och 14 % för 10-12 åringarna). 

 

F. Ökad pedagogtäthet 

Nuvarande resurstilldelning per barn föreslås öka. Det avräkningssystem som införts till följd av nya regler om 

bidragsbelopp innebär att det inge längre uppstår ”luft” i organisationen under del av året som det gjorde 

tidigare. Detta har medfört att verksamheten blivit mer svårplanerad varför en högre personaltilldelning per 

inskrivet barn behövs för att utjämna variationer under året. Resurser för att öka den budgeterade 

personalresursen till 5,2 tjänst bör därför tillföras och därmed planeras att antalet inskrivna barn per 

årsarbetare kan minska från 5,65 till 5,43. 

 

 

G. Öppen fritidsverksamhet kvällstid 

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

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

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

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

integration 

 

H. Familjecentral 

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

kommunen att starta en familjecentral. Starten planeras till 2014. Här avsätts 1 200 tkr till detta ändamål.  

 

Sedan tidigare har det budgeterats 1 000 tkr för familjecentral i Gislaved men för år 2013 har detta anslag 

sänkts med 700 tkr för omföring till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  

2014 års ökning med 1 400 tkr innebär en återställning av 2013 års sänkning (700 tkr) och därmed finns det 

totalt 1 700 tkr till 2014 års verksamhet (300 tkr i 2013 års budget).   

2014 års anslag, 1 700 tkr, fördelas med 1 200 tkr till Gislaved och 500 tkr till Smålandsstenar. 

 

Fr om år 2015 ökar anslaget med ytterligare 700 tkr vilket fördelas till Smålandsstenar. Sammantaget innebär 

detta att år 2015 finns 1200 tkr för vardera Gislaved och för Smålandsstenars familjecentraler. 

 

 

K. Likvärdighet skolbibliotek 

Ökat anslag år 2014 för att möjliggöra en likvärdig resursfördelning mellan biblioteken. 

 

L. N. Förändrade regler LSS 

Statsbidragsreglerna för LSS innebär att statsbidragen ej går att användas till att finansiera personlig assistent m 

m och som följd av detta ökar kostnaderna med 330 tkr för grundskolan och med 945 tkr för gymnasieskolan. 

 

P. Kommunal vuxenutbildning 

En kommande ökning av behörighetskomplettering för elever som gått yrkesförberedande utbildning förväntas 

med början höstterminen 2014. 35 elever på yrkesprogrammen beräknas vilja komplettera för 

högskolebehörighet. 

 

Q. Lärararbetsplatser/Klassrum/Köksfunktioner 

Kapitalkostnader för dessa investeringar 

 

R. Hyra del av mötesplats Gisle 

I budget 2013 ingår 950 tkr som hyreskostnad vilket som följd av hyra av lokaler för restaurangprogrammet 

samt övriga kostnader ökar med 1 130 tkr till totalt 2 080 tkr år 2014. År 2016 ökar kostnaden med ytterligare 

700 tkr avseende lokaler för gymnasiets estetiska program. 

 

S. Nordinskolan 

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

som sker i samband med byggnationen. 

 

T. Införande av IKT-plan. 

Anskaffning av surfplattor till grundskolan och förskolan.  I budgetramarna för år 2013 tillfördes 5 000 tkr 

avseende driftkostnader för införande av surfplattor. Kostnadsökningen år 2014 med 5 000 tkr innebär att 2014 
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driftkostnad uppgår till totalt 10 000 tkr. Detta anslag ska även täcka kapitalkostnad avseende årliga 

investeringar som har anslagits på investeringsbudgeten. 

 

U. Lokalkostnader Anderstorp 

Anpassning för förskola och minskat elevunderlag (250 tkr i 2010 års nivå). Hyreskostnaden är beroende på 

vilka investeringar som kommer att göras vilket hanteras under Fastighetsnämnden och rubriken 

”Förskola/gruppboende” 16 mnkr. 

 

V.Lokalkostnader Smålandsstenar 

Anpassning för förskola och minskat elevunderlag .Hyreskostnad. 

 

W. Gyllenforsskolans kök 

Ökade hyreskostnader efter kökets ombyggnad. 

 

U.V.W.X.Y. I huvudsak kapitalkostnader 

 

C.E.J.M.N. Demografiska förändringar 

Förskolan: En viss minskning av antalet barn under planperioden. 

Förskoleklass: Elevantalet i förskoleklass minskar under 2014  med 15 elever och ytterligare 6 elever 2015 

och 5 elever 2016. 

Grundskola: Till år 2014 minskar elevantalet med 16 elever till 3 047, 2015 med 5 elever till 3 041, 2016 med 

8 elever till 3 032. 

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

ökar. Elevminskningen beräknas 2014 vara 40 elever, till 2015 33 elever och 2016 35 elever. 

Interkommunala elever: Bedömningen är att andelen elever i annan kommun/friskola kommer att ligga på 

25 %. Detta innebär att antalet elever i annan kommun/friskola minskar med 13 elever till 303 elever 2014. Till 

2015 minskar antalet med 11 elever till 292 och till 2016 minskar antalet med ytterligare 11 elever till 281. 

 
Ä. Barnomsorg obekväm arbetstid 

2013 års ram utökas med 500 tkr avseende införande av barnomsorg på obekväm arbetstid. Utöver detta 

anslag ska nämnden ansöka om maximalt statsbidrag. År 2014 utökas anslaget med 500 tkr till totalt 1 000 tkr. 

 

Ö. Kompetenshöjning pedagoger 

För att möta efterfrågan på en hög pedagogisk nivå inom kommunens skolor anslår 5 000 tkr fr om år 2014 

riktade till pedagogerna för kompetenshöjande åtgärder.. 
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Fritidsnämnden 
 tkr 2014 2015 2016 2017 

A Spontan/näridrottsplats -20 -40 -55 -75 

B Hälsolyft -32 -63 -93 -122 

C Anläggning Trasten -191 -187 -183 -179 

D Utomhus, maskiner och 

inventarier -29 -75 -73 -70 

E Bottensug simhallar  -13 -28 -27 

F Standardhöjande insatser 

idrottshallar -39 -77 -114 -151 

G Passagesystem i 

idrottshallar -25 -50 -73 -96 

H Brandlarm Rönneljung -50 -50 -50 -50 

I Åtgärder enl 

utredningsuppdrag 

simhallar   -700 -1 400 

 Totalt -386 -555 -1 369 -2 170 

 

Kommentarer: 
Samtliga driftförändringar är kapitalkostnadsförändringar som följd av de investeringar som ingår i 

investeringsbudgeten. 

 

 

 

Kulturnämnden 
 tkr 2014 2015 2016 2017 

A Bibliotek -216 -1 061 -1 085 -1 109 

B Kulturhuset Borgen -110 -160 -160 -550 

C Ungdomens kulturhus -600 -1 200 -1 200 -1 200 

D Föreningsanslag -100 -200 -200 -200 

E Mötesplats Gisle  -1 804 -4 052 -4 052 

F Konst i samband med 

byggnationer -14 -3 -6 -2 

 Totalt -1 029 -4 425 -6 697 -7 211 

 

Kommentarer: 
A. Bibliotek 

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

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

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

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

kvalitativ verksamhet som efterfrågas av kommuninvånarna. Kostnadsökningen under åren 2013-2017 avser 

kapitalkostnader för investeringar samt övrig verksamhet enligt utvecklingsplanen. Exempelvis förbättrad tillgång 

till medier genom ny teknik, utvecklad programverksamhet på biblioteksfilialerna, satsningar på aktiviteter och 

medier för barn, riktade satsningar mot nya målgrupper, etc. 

Den största driftförändringen sker år 2015 då personalkostnaderna ökar med 500 tkr. 

 

B. Kulturhuset Borgen 

Kulturhuset Borgens mål är att vara en konstinstitution med en given plats i det lokala samhället. Samtidigt ska 

Kulturhuset Borgen presentera ett konstprogram på nationell och internationell nivå, vilket ska göra den till en 

självklar destination för både den lokala, regionala och nationella konstpubliken. För att nå dit krävs satsningar 

på utökade öppettider och utställningsresurser.  

 

Att införa utställningsersättning till utställande konstnärer är en av flera förutsättningar för att Borgen på allvar 

ska kunna knyta svenska och internationella konstnärer av hög kvalité till sin verksamhet. Införandet av 

utställningsersättning påbörjades under 2012 och fortsätter i steg 2 under 2013. För att förbättra 

förutsättningarna att producera utställningar utökas anslaget med 50 tkr/år 2014 och 2015.   



 10 

 

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

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

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

till 60 tkr.    

 

Konstverksamheten i Borgen kommer att flyttas till en ny konsthall i Mötesplats Gisle. Det sker tidigast år 

2017.  Med en ny konsthall bör öppettiderna utökas under hela året för att öka tillgängligheten för både 

skolorna och allmänheten. 390 tkr till en konsthallsassistent på heltid. 

 

C. Ungdomens kulturhus 

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

verksamheten som arbetar med ungdomarna.  

2014 sker det i ett första steg med en tjänst. Ytterligare en tjänst tillkommer år 2015.  

 

Arbetet går bl.a. ut på att handleda och vara mentor för ungdomar som vill genomföra projekt/arrangemang, 

samordna ungdomskultur-verksamheten, aktivt samverka med andra kommunala verksamheter och 

civilsamhället, samt söka upp ungdomar i deras vardagsmiljöer för att lyssna och genom dialog skapa bättre 

förutsättningar delaktighet och inflytande. 

Ett annat viktigt skäl till utökningen av personalen är behovet av en större tillgänglighet till den verksamhet som 

ska bedrivas i Mötesplats Gisle. 

 

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

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

verksamhetsresurserna.  

 

D. Föreningsanslag 

Bidragen till kulturföreningar och studieförbund har legat på en oförändrad nivå under flera år. Mindre 

justeringar har genomförts, men med ett ökande antal föreningar och organisationer riskerar bidragen att 

urholkas. Ett annat och lika viktigt syfte är att inleda den utveckling av föreningsbidragen som kulturnämnden 

tidigare har beslutat om, men ännu inte genomfört. Nya bidragsregler kommer att gälla från och med 2013 och 

får genomslag i budgeten under utblicksperioden. 

 

E. Mötesplats Gisle 

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

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

andra förenings- och fritidsaktiviteter kan ges plats. 

 

Idag bedrivs en bred verksamhet för ca 300 barn och ungdomar inom dans, teater, musik, webbradio och 

studioverksamhet i ungdomens kulturhus. Den verksamheten kommer att bli basen i Mötesplats Gisles öppna 

verksamhet. 2014 års kostnadsökning avser driftkostnad för del av året, 2015 avser driftkostnad för hela året. 

Här råder det dock en osäkerhet om exakta hyresnivåer. Budgeten fr.o.m. 2016 är en uppskattad kostnad för 

helårsdrift. Kostnadsökningen som sker 2017 är tänkt för den sista etappen av projektet, då salongen för 

scenkonst och konsthallen kommer att byggas. Det är möjligt att vissa av dessa kostnader flyttas till kommande 

år. 

 

De upptagna kostnaderna är en första beräkning av kulturnämndens del i byggnaden och verksamhetsrelaterade 

inventarier. Det är viktigt att poängtera att siffrorna kan komma justeras. Detta är att betrakta som en 

preliminär uppskattning. 

 

2015 års hyreshöjning avser ungdomens kulturhus och hyreshöjningen som görs år 2016 avser lokaler för dans. 

Ytterligare hyresökningar kan komma att ske utanför planperioden beroende på när i tiden etapp 4 av 

mötesplats Gisle genomförs. 

 

F. Konst i samband med byggnationer 

Kompensation för internränta för konstnärlig utsmyckning. Investeringsanslag finns i Kulturnämndens 

investeringsbudget. 
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