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kommunstyrelsens ordförande har ordet

starkt resultat för framtiden!
 
Gislaveds kommun har fortsatt en stark ekonomi utan lång-
fristiga lån . Detta gör att vi kan lägga alla våra resurser på 
verksamhet . Verksamheten präglas av en hög kvalitet, är 
decentraliserad och finns över hela vår kommun . 
 
Det ekonomiska resultatet för 2011 om 39,2 mnkr gör att vi 
kan minska behovet av neddragningar av verksamheten de 
kommande åren . Att begränsningar måste göras beror på 
den ekonomsiska situationen i världen och på konjunkturen 
i Sverige . Ja, detta är en av nackdelarna till att den globala 
ekonomin hänger ihop: det som t ex händer i Grekland får 
följder även för Gislaved . 
 
Fördelarna med att ekonomin och världen hänger ihop är 
dock mycket större om vi bara tar tillvara på detta genom 
vår exportindustri . Till exportindustrin räknar jag även in 
turistnäringen . Här har vi i vår kommun otroligt bra förutsätt-
ningar att utveckla denna ännu mera . Gislaveds kommun 
ska fortsatt vara en stark industrikommun . Vi måste dock 
komplettera industrinäringen med fler tjänsteföretag, inom 
bl a handel och turism . Isabergsområdet i norra delen av 
kommunen har visat att det faktiskt går utveckla en verk-
samhet, som både attraherar besökare och som i och med 
det skapar ekonomisk omsättning och arbetstillfällen lokalt . 
Det finns så mycket inom detta område att utveckla . Jag 
tänker då främst på områdena kring våra helt fantastiska 
sjöar Bolmen och Fegen . De har idag en stor mängd turister, 
men vi behöver utveckla utbudet av aktiviteteter så att de vill 
stanna längre i området . 
 
En annan sak som också bygger attraktivitet är vår musik-
skola, som under året fått helt nya lokaler . Här har vi verk-

niclas palmgren (m)
Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd

ligen gjort saker i rätt ordning: först skapar vi en fantastiskt 
bra musikverksamhet, sedan skapar vi också bra lokaler till 
verksam-heten . Jag tror det bara är en tidsfråga innan vi har 
ytterligare en världsstjärna i musikvärlden som är ”uppfostrad” 
i vår 
kommun . Iréne Theorin, operasångerskan, som i och för sig 
började utbilda sig i mer vuxen ålder utanför musikskolan, 
kommer att sjunga Brynhilde i  Nibelungenring i Berlin . Det 
är Birgit Nilssons paradroll! 
 
De senaste årens befolkningsutveckling är en av vår kommuns 
stora utmaningar . För att vända den negativa trenden finns 
ingen enstaka enkel lösning utan här är det flera långsiktiga 
aktiviteter som krävs . Det är fyra viktiga områden som vi måste 
jobba mera med: näringsliv/arbetsmarknad, boendemiljöer 
och attraktivitet, infrastruktur samt kompetensutveckling 
och utbildning .  
 
Det är glädjande att Trafikverket under året påbörjat bygg-
nationen av förbifart väg 27 förbi Gislaved/Anderstorp . 
Ansträngningarna att få till stånd en arbetsplan för förbifart 
Smålandsstenar/Skeppshult samt en förstudie om 2+1 väg 
Gislaved – Smålandsstenar måste nu fortsätta . 
 
Sist men inte minst: Ett innerligt och stort tack till samtliga 
medarbetare i vår kommunala organisation och till alla för-
troendevalda, som var och en och på olika sätt engagerar 
sig för att utveckla vår helt fantastiska kommun!
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gIslaveds kommuns organIsatIon 2011

Kommunfullmäktige

Mandatfördelning
2010 - 2014

M  13
C   6
Fp  2
Kd   3
S   17
V  1
Mp  2
Sd   3
Kp   2

Ordförande
Agneta Karlsson (M)

1:e vice ordförande
Ulf Jiretorn (M)

2:e vice ordförande
Ingebert Magnusson (S)

Kommunstyrelse

Ordförande
Niclas Palmgren (M)

1:e vice ordförande  
Carina Johansson (C)

2:e vice ordförande
Marie Johansson (S )
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Stiftelsen Gisleparken
Stiftelsen Isaberstoppen

Kommunalförbund
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utbildningsnämnd
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Fastighetsnämnd
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niclas palmgren (m)
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befolknIngsutvecklIng/
arbetsmarknad/ekonomI
 
befolkningen fortsätter att minska
Under året minskade Gislaveds kommun i antalet invånare 
med 243 personer . Detta innebär att kommunen hamnar på 
en befolkningssiffra på 28 868 personer . Minskningen beror 
till största del på att det är fler som flyttar ifrån kommunen än
som flyttar hit samtidigt som födelsenettot är rekordlågt på 7 .  
 

Orter inom kommunen som under 2011 ökat något är Reftele, 
Broaryd och Smålandsstenar . Mest har Broaryd ökat med 5,2 % . 
De kommuner i länet som minskar är de likt Gislaved som inte har 
en rimlig pendlingstid till Jönköping, med undantag från Värnamo . 
Jönköpings kommun är den som ökar mest i länet .

arbetslösheten 
I januari 2012 låg arbetslösheten i kommunen på 8,8 % . 
Jämfört med länet och riket ligger kommunen högre . 
Länet ligger på 7,0 % och riket på 8,6 % . När det gäller 
ungdomsarbetslösheten ligger Gislaved på 22,3 % vilket 
är betydligt högre än länet och riket som ligger på 15,1 % 
respektive 19,1 % . För båda grupperna ligger kommunen 
näst högst i länet, bara Tranås har högre arbetslöshet . 
Sättet att räkna på antalet arbetslösa har förändrats under 
året och därför går det inte att jämföra . Det som går att 
utläsa att antalet arbetslösa totalt mellan 16 år och 64 år
är färre, men att det är fler i åldern mellan 16 år och 24 år .

1Antal arbetslösa personer och personer i program visas i andel 
procent jämfört med den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. 
2Antal arbetslösa personer och personer i program visas i andel 
procent jämfört med den registerbaserade arbetskraften 16-24 år. 

in ut

2001 1061 1321
2002 983 1 239
2003 1 091 1 167
2004 960 1 190
2005 992 1 311
2006 1 035 1 202
2007 1 090 1 124
2008 1 163 1 183
2009 984 1 167
2010 1 016 1 139
2011 994 1 237
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pendlingen ökar  
Under 2010 var det 3 080 personer som pendlade in till 
kommunen för att arbeta och 2 693 personer som pend-
lade ut från kommunen . Inpendlingen är oförändrad jäm-
fört med föregående år men utpendlingen har ökat med 
198 personer totalt . De största pendlingsorterna är 
Värnamo, Gnosjö, Hylte och Tranemo . Därefter kommer 
Halmstad och Jönköping som båda ligger något längre bort . 

ekonomI
 
Årets ekonomiska resultat för Gislaveds kommun uppgår 
till + 31,9 mnkr vilket motsvarar 2,1 % av skatteintäkterna .  
Förklaringen till resultatet är framförallt att nämndernas 
nettokostnader har blivit 7,8 mnkr lägre än budget samt 
ökade skatteintäkter . 

2011 års investeringsnivå uppgår till 78 mnkr . De största 
investeringarna under 2011 har varit musikskolan i Gislaved 
(12,5 mnkr), köp av Gisleparken (9,7 mnkr), konstgräsplan 
Gilsaved (5 mnkr) . 
 
Gislaveds kommun har inga långfristiga lån . 
Kommunalskatten för 2011 var 22,08 % . Genomsnittet i 
länet var 21,53 % och för riket (vägt medeltal) 20,87 % .

DIAGRAM.XLS2012-03-29
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fem år I sammandrag

      sammaställd 
 2007 2008 2009 2010 2011 redovisning -11
- Antal inv 31/12 29 330 29 380 29 212 29 111 28 868 28 868 
 
skattesatser % 
- Gislaveds kommun 21,08 21,08 21,58 21,58 22,08 22,08 
- Jönköpings läns landsting 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 
Skatteintäkt: kronor per invånare 41 053 42 566 43 948 45 929 48 101 
 
resultaträkning (mnkr) 
- Resultat 14 705 19 975 39 179 25 185 31 937 49 900 
- Resultat enligt balanskrav 13 435 17 252 39 179 24 042 30 143 
 
Investeringsvolym (mnkr) 120 928 106 500 127 701 92 998 78 444 92 200 
 
balansräkning 
-Anläggningstillgångar mnkr 925,7 968,7 1 031,9 1 060,9 1 055,0 1 763,1 
-Anläggningstillg . kr/inv 31 561 32 973 35 326 36 443 36 241 61 075 

- Omsättningstillgångar mnkr 140,9 148,9 164,4 135,5 148,6 203,6 
- Omsättningstillgångar kr/inv 4 804 5 067 5 627 4 655 5 043 6 994 

- Eget kapital mnkr 821,6 841,6 877,0 902,2 934,1 1 190,3 
- Eget kapital kr/inv 28 012 28 645 30 022 30 992 32 088 40 888 
 
- Avsättningar mnkr 29,2 29,0 29,5 33,4 34,3 59,8 
- Avsättningar kr /inv 995 987 986 1 147 1 178 2 054 

- Skulder mnkr 215,7 247,6 289,8 260,9 233,4 716,6 
- Skulder kr/inv 7 354 8 427 9 920 8 959 8 018 24 616 

fInansIella nyckeltal 

- Nettokostnad i % av skatteintäkter 99,3 % 98,9 % 97,3 % 98,2 % 97,9 % 94,6 % 

- Lånefinansieringsgrad 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 23,2 % 
 
- Soliditet i% (inkl pensionsskuld) 20,9 % 21,0 % 21,3 % 26,8 % 24,7 % 28,1 % 
- Soliditet i% (exkl pensionsskuld) 77,0 % 75,0 % 73,3 % 75,4 % 77,7 % 60,5 % 

fem år I sammandrag



vart gIck skattepengarna?
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år 2010 2011
Kommunalskatt 82,6 % 82,6 % 
Avgifter, hyror, försäljning 12,4 % 12,5 % 
Statsbidrag 4,8 % 4,7 % 
Räntor/avkastning 0,1 % 0,2 % 

så här fick kommunen sina pengar

år 2010 2011
Personal 64,4 % 64,3 % 
Köp av varor och tjänster 20,7 % 21,0 % 
Fastighetskostnader 5,3 % 5,1 % 
Olika bidrag/avgifter 5,1 % 4,5 % 
Avskrivning av anläggningar 4,1 % 5,1 % 
Övriga kostnader 0,5 % 0,1 % 

så här användes pengarna

 kronor
Äldreomsorg 21,82 
Grundskola 20,27 
Gymnasieskola 10,25 
Förskola/skolbarnomsorg 12,41 
Musikskola 0,90 
Individ- och familjeomsorg 6,51 
Bostadsanpassning 0,15 
Kultur- och fritidsverksamhet 3,48 
Väghållning 2,11 
Räddningstjänst 2,02 

några exempel till vad en 100-lapp i skatt 
användes under 2011

DIAGRAM.XLS2012-03-29
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vad tycker Invånarna om kommunen?
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Kommunen genomför varje år olika typer av brukar- 
och medborgarundersökningar för att ta reda på 
vad invånarna tycker om kommunen och dess verk-
samhet . Den mest övergripande undersökningen är 
Medborgarundersökningen som Statistiska centralbyrån 
genomför vartannat år . Syftet med medborgarundersök-
ningen är att ge svar på frågorna: Hur ser invånarna på 
kommunens olika verksamheter? Vilken uppfattning har 
invånarna om kommunen eller regionen som en plats att 
bo och leva på? samt Vilket inflytande tycker invånarna 
att de har på de kommunala besluten?
 
Ur medborgarundersökning kan det till exempel noteras 
att medborgarna tycks vara relativt nöjda med kommunen 
som plats, livsmiljön, arbetsmöjligheterna och fritids-
aktiviteterna . Däremot är man mindre nöjda med utbild-
ningsmöjligheterna, kommunikationerna och tryggheten 
i kommunen . 
 
Kommunens verksamheter får något lägre betyg jämfört 
med genomsnittet för de 128 kommuner som deltagit 
i undersökningen under hösten 2010 och våren 2011 . 
Skolans verksamhet, räddningstjänsten och vatten- och 
avloppsverksamheten uppskattas särskilt . Däremot får 
området gator och vägar sämre betyg .
 
Deltagarna i medborgarundersökningen får också ta ställ-
ning till inflytandet i kommunen . Här är betygen generellt 
sett lägre än för de andra två områdena . Bäst betyg får 
området information och kontakt och sämst betyg får 
området påverkan . Enligt den modell som SCB använder 
sig av i medborgarundersökningen är det också området 
påverkan som kommunen främst behöver satsa på om 
man vill höja sitt helhetsbetyg .
 
Barn- och utbildningsnämnden undersöker varje år elev-
ernas inställning till grundskolan . Elevernas skola 2011 

visar bland annat att en majoritet av eleverna är nöjda 
med skolan, men att nöjdheten sjunker med ökad ålder . 
Undersökningen visar också att mobbning fortfarande 
förekommer på skolorna .  
 
Ungdomars drogvanor och ungdomars hälsa har också 
undersökts .
 
Med undantag av rökning ligger pojkarna genomgående 
högre i droganvändning än flickorna . Olika skolor utmärker 
sig negativt vad gäller olika droganvändning . T ex uppges 
snusning vara vanligare på en skola medan en annan skola 
ligger högst i användning av alkohol . 
 
Det är vanligare att eleverna upplever föräldrarna som mer 
förbjudande till tobak än till alkohol . Man kan också utläsa 
att i de fall ungdomarna upplever att föräldrarna förbjuder 
dem att dricka alkohol så dricker också ungdomarna i 
mindre grad .
 
Pojkarna i kommunen sticker ut vad gäller alkohol-
användning då nästan 60% av pojkarna i årskurs 9 
uppger att de konsumerar alkohol regelbundet . Läns-
snittet ligger på 50% .
 
Flickorna i kommunen mår i genomsnitt sämre än länets 
och rikets flickor . Det visar sig främst som huvudvärk, 
ont i magen eller att känna sig nere .
 
Fritidsnämnden har gjort en undersökning bland kommun-
ens föreningar och där bättre och fler utbildningstillfällen 
för funktionärer samt bättre och fler träningstider var det 
föreningarna behöver mest för att utvecklas . Svårigheter 
med att få fler att ta en styrelsepost är också ett
problemområde .



God ekonomisk hushållning innebär för kommunen att: 
•	 Verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de över-
 gripande målen .
•	 De finansiella målen uppnås .
•	 Som en attraktiv arbetsgivare uppnås de personal-
 ekonomiska målen .

Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten sam-
ordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemen-
samma mål . Helhetssynen är nödvändig för att nämnderna 
i sin verksamhetsplanering ska ta ansvar för den samlade 
kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna 
kärnverksamhetens behov och intressen . 
 
För att samordna och ge ett utökat stöd för verksamheten 
har gemensamma definitioner samt en styrmodell för eko-
nomi- och verksamhetsstyrning utvecklats .  
 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att kommun-
fullmäktige har antagit en vision, övergripande mål, 
finansiella mål, samt personalekonomiska mål. För 
2011 års verksamhet har dessa delar kompletterats med 
konkretiserade mål.

visionen skall beskriva vad kommunfullmäktige vill uppnå 
på längre sikt . Visionen skall vara ett redskap för styrning 
av den kommunala verksamheten . 
Kommunen har en vision som är en ledstjärna för hur vi vill 
att kommunen skall utvecklas . Visionen skall vara styrande 
för budgetarbetet . 
 
•	 I kommunen 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 kommunen  är ingenting omöjligt . Samarbete och 
 ömsesidigt förtroende gör Gislaved till en kommun 
 där steget är kort från tanke till handling . Kan du säga  
 det, så kan du göra det . 
•	 I kommunen kan vi konsten att förvåna . Från en industri 
 som servar framtiden med kunnighet och klipskhet 
 till en kulturverksamhet utöver det vanliga . Här får  
 du nytta av din nyfikenhet . 
 
övergripande mål skall tydliggöra inom vilka delområden 
som arbetet ska inriktas för att visionen på sikt skall 
uppnås . 
 
De övergripande målområdena är: 
•	 Infrastruktur och kommunikationer 
•	 Trygghet, säkerhet och folkhälsa 
•	 Uppleva och göra 
•	 Bygga och bo 
•	 Barn och utbildning 
•	 Demokrati och dialog 
•	 Miljö och energi 
•	 Näringsliv och arbetsmarknad 
•	 Omsorg och stöd 
 
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 pensions-
kostnader m m . 

•	 Resultatnivån under femårsperioden 2011-2015 ska
 uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år . 
•	 Soliditeten (exkl . pensionsskuld) för perioden 2011-2015
 ska, som genomsnitt, inte vara lägre än 73 % .

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

De personalekonomiska målen är: 
•	 Sjukfrånvaron i kommunen ska under perioden
 2011-2015, som ett genomsnitt, understiga 5 % . 
•	 Av total sjukfrånvaro ska andelen korttidsfrånvaro inte
 vara över 2009 års siffra (42 %) som ett genomsnitt 
 under perioden 2011- 2015 . 
•	 Andelen anställda utan registrerad sjukfrånvaro ska öka
 från 2009 års nivå (51,2 %) under perioden 2011-2015 .

Arbetet på nämndsnivå utgår sedan från att utföra givna 
inriktningar utifrån givna ekonomiska ramar . I detta plane-
ringsarbete gör respektive nämnd en verksamhetsbudget 
som beskriver verksamhetens uppgift, vad den skall göra 
och för vem . Även på nämndsnivån utarbetas mål för verk-
samheten utifrån de övergripande målen .

ekonomI och verksamhetsstyrnIng I gIslaveds kommun
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För att ge en bild av det arbete som har genomförts i 
kommunens olika verksamheter för att uppnå de över-
gripande målen redovisas här några av dessa för respek-
tive övergripande mål . Samtliga beskrivningar finns redo-
visat i respektive nämnds bokslutsrapport som finns att 
hämta på kommunstyrelseförvaltningen .

Infrastruktur och kommunIkatIoner
 
detta övergripande mål innebär att
•	 Kommunen ska ha en god infrastruktur för vägar, 
 järnvägar samt IT- och telekommunikation . 
 
•	 Kommunen ska skapa förutsättningar för med-
 borgarna att kunna färdas på ett tryggt och miljö-
 vänligt sätt . 
 
•	 Kommunen ska ha en väl fungerande kollektivtrafik,
 som är oberoende av admini strativa gränser, samt
 ett väl utbyggt system av gång- och cykelvägar .
 
har genomförts genom att….
•	 Gång-	och	cykelvägar	har	byggts	ut	med	1	080	meter. 
 
•	 Under	året	har	ett	samarbete	påbörjats	för	att	räddnings-
 nämndens handläggare skall ha bättre delaktighet i plan- 
 och bygglovsärende genom bl a  tillgång till ärende-
 hanteringssystemet CASTOR.
 
•	 Kommunstyrelsen	har	en	ständigt	aktiv	dialog	och	
 bevakning av kollektivtrafiken tillsammans med grann-
 kommuner, länstrafikbolag och myndigheter för att på 
 bästa möjliga sätt samordna buss- och tågtrafik.
 Kommunstyrelsen har påbörjat utredning om närtrafik, 
 vilket kan var en alternativ möjlighet till ”tågpassning”.

trygghet, säkerhet och folkhälsa
 
detta övergripande mål innebär att
•	 Kommunen	ska	erbjuda	en	fysisk	miljö	som	skapar
 trygghet . 
 
•	 Kommunen	ska	öka	människors	trygghet	och	säker-
 het genom att aktivt medverka i det brottsföre-
 byggande arbetet tillsammans med andra aktörer . 
 
•	 Kommunen	ska	arbeta	för	en	god	folkhälsa.	
 Föreningslivets, kulturens och idrottens kraft 
 ska särskilt tas tillvara .

har genomförts genom att….
•	 Räddningstjänsten ger kvalificerad brandteknisk råd-
 givning till enskilda, företag och organisationer i samband
 med byggnationer och annan verksamhet.
 
•	 Räddningstjänsten har utbildat ca 4 700 personer i 
 brandskydd och sjukvård.
 
•	 Socialnämnden deltar i arbetet med folkhälsorådet och 
 brottsförebyggande rådet för att skapa gemensamma 
 goda förutsättningar för barns/ungdomars uppväxtför-
 hållanden.
 
•	 Bedriva ett aktivt arbete med att implementera den
 alkohol- och drogpolitiska planen som är antagen av 
 Kommunfullmäktige.
 
•	 Barn- och utbildningsnämnden fortsätter sats-
 ningen på Don´t Drink and Drive (DDD) och Örebro 
 Preventionsprogram.
 
•	 Den fysiska aktiviteten i skolan ska öka genom att varje 
 skoldag ska innehålla schemalagda hälsobringande
 aktiviteter.
 
•	 För att öka kvaliteten i skolhälsovården och motverka den
 psykiska ohälsan hos unga kommer ytterligare kurators- 
 insatser att tillsättas.
 
•	 Biblioteken,	Ungdomens	kulturhus	och	kulturhuset	
 Borgen har erbjudit barn och ungdomar skapande verk-
 städer och möjlighet att uppträda under mer spontana 
 former.
 
•	 Fritidsnämnden har bidragsnormer som innehåller en 
 drog- och mobbingpolicy som premierar föreningar som 
 presterar en levande sådan policy.
 
•	 I	samverkan	med	SISU	har	föreläsningar	anordnats	som
 berör moral- och drogfrågor. Dessa föreläsningar har varit 
 mycket välbesökta av föreningsledare.
 
•	 Kommunfullmäktiges under året inrättade demokrati-
 beredning syftar i det vidare perspektivet till att bidra till 
 medborgarnas trygghet genom att arbeta mot ökat in-
 flytande. Demokratimålet är det första av de nationella
 folkhälsomålen.

uppföljnIng av övergrIpande mål
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har genomförts genom att….
•	 Skötsel	av	park-	och	grönområden	har	prioriterats	till
 tätortenas centrala delar. 
 
•	 Uppmuntra	entreprenörskapet	inom	turism-	och	upp-
 levelsenäringen genom skolan har Barn- och utbildnings-
 nämnden startat ett nytt gymnasieprogram, Hotell- och
 turismprogrammet  
 
•	 Kulturnämnden	har	under	året	genomfört	910	program
 inom litteratur, musik, konst, teater, film dans, före-
 läsningar och andra aktiviteter. Programmen, som har
 vänt sig till barn, ungdomar och vuxna, hade drygt
	 25	700	besökare.	Vilket	är	en	ökning	med	9,8	%	jämfört
	 med	2010.	Barn	och	ungdomar	utgör	63	%	av	besökarna. 
 
•	 Kulturhuset	Borgen	har	visat	tio	utställningar	under	året.	
 Nämnas bör särskilt utställningen med originalgrafik och 
 editionsskulpturer av Salvador Dali, som drog en rekord-
 stor publik på över 2 500 besökare. 
 
•	 Öppettiderna	har	förbättrats	i	Anderstorps	simhall	genom
 införande av årsarbetstidsschema. Simhallen har utökat 
 öppettiderna på vinterhalvåret och minskat dem på
 sommarhalvåret.

uppföljnIng av övergrIpande mål
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Medborgarna i kommunen känner sig mindre trygga
än genomsnittet av andra kommuner . Andelen 
medborgare som känner sig trygga har ökat något 
mellan 2010 och 2011 .  
Spannet bland övriga kommuner i undersökningen 
ligger mellan 37 procent och 80 procent . 
 
Om man vidare tittar över brottsligheten i kommunen 
så ligger den under vad det borde göra om man tittar 
på Gislaveds förutsättningar och bakgrundsfaktorer . 
Vi är alltså räddare än vad vi behöver .

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 . Kommunen ligger under medelvärdet och 
har dessutom minskat antalet personer mellan 2010 och 
2011 . Spannet bland övriga kommuner i undersökningen 
ligger mellan 5 personer och 37 personer .

uppleva och göra
 
detta övergripande mål innebär att
•	 Gislaved	ska	vara	en	kommun	med	ett	rikt	och	
 inspirerande utbud av kultur- och fritids aktiviteter 
 som uppmuntrar till möten mellan människor av 
 olika bakgrund och ålder . 
 
•	 Kommunen	ska	erbjuda	attraktiva	turismupp-
 levelser under hela året . 
 
•	 Gislaveds	naturtillgångar	–	skogarna,	sjöarna	och	
 varierande landskap – ska utvecklas och användas 
 för rekreation och upplevelser .
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hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

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

mått 26 

2010 2011
Gislaved 81 80
Medelvärde 72 70
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Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende 
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turism - omsättning (tkr)

Omsättningen för tursismen i Gislaveds kommun ökar 
stadigt frånsett en tillfällig nergång 2007 .

bygga och bo
 
detta övergripande mål innebär att
•	 Kommunen	ska	ha	en	mångfald	av	bostäder	i	alla	
 orter och kunna erbjuda attraktiva och billiga bostäder 
 jämfört med de större städerna omkring . 
 
•	 Kommunen	ska	öka	sin	befolkning. 
  
•	 Gislaved	ska	stärkas	som	centralort	och	varje	ort	ska	
 utvecklas efter sina särdrag . Landsbygd och tätort ska
 leva i samklang med varandra .

har genomförts genom att….
•	 Inom	områden	som	i	översiktsplanen	pekats	ut	som	
 område för landsbygdsutveckling i strandnära läge finns
 utökade möjligheter till dispens 
 
•	 Kommunens	mål	att	ha	detaljplaner	för	bostadsmark	
 och tillhandahålla tomtmark i samtliga tätorter är uppfylld. 
	 Utomplanebyggande	prövas	av	bygg-	och	miljönämnden	
 med ÖP 06 som grund.



Medborgarna i kommunen upplever det som mindre
attraktivt att bo i kommunen än vad medborgarna 
som snitt i övriga kommuner tycker .  
Det är framförallt dåliga kommunikationer och otryggheten som 
gör Gislaved mindre attraktiv än andra kommuner enlig med-
borgarna .

barn och utbIldnIng
 
detta övergripande mål innebär att 
•	 Barn	och	unga	ska	växa	upp	i	en	miljö	som	uppmuntrar	
 till delaktighet, inflytande och ansvar . 
 
•	 Skolan	ska	samverka	med	föräldrar,	näringsliv,	
 föreningsliv och andra aktörer för att skapa ett lärande 
 med omvärlden i fokus . 
 
•	 Skolan	ska	erbjuda	en	utbildning	som	är	flexibel	och	
 utgår från individens förutsättningar . Kommunen ska
 ha en ”elevernas skola” .
 
har genomförts genom att….
•	 Arbete pågår med att skapa formella samverkanskanaler 
 mellan socialförvaltningen och barn- och utbildnings-
 förvaltningen med inriktning på insatser riktade mot
 barn och unga med särskilda behov, genom att 
 fastställa en samverkansplan.

•	 Arbete pågår med att i samarbete mellan socialnämnden
 och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar 
 för att även ungdomar med stora svårigheter kan få 
 skolgång och socialt stöd på sin hemort.
 
•	 En större andel Gislavedselever ska välja den egna 
 gymnasieskolan. Gislaveds Gymnasium erbjuder 16 
	 av	18	nationella	program.	Inom	tre	av	dessa	erbjuds	
 endast lärlingsplatser. I samverkan inom GGVV och
 med landstinget kan de återstående två nationella 
 programmen erbjudas. Gislaveds Gymnasium 
 erbjuder dessutom samtliga fem introduktionsprogram.
 Samverkansavtal finns också med Hylte och Tranemo 
 kommuner. Andelen Gislavedselever som började 
	 ht	2011	har	ökat	till	80	%.	Hög	måluppfyllelse.
 
•	 Öka andelen grundskoleelever som uppnår godkänt betyg
 i kärnämnena är en prioriterad målsättning för verksamhets-
 utveckling läsåret 2010/2011 elevernas fulla måluppfyllelse. 
	 Utvärdering	sker	läsårsvis	och	redovisas	i	barn-	och	utbild-
 ningsnämnden. Elevernas totala studieresultat visar en 
 förbättring mot föregående år.
 

•	 För barnen har biblioteket haft ett omfattande program 
 med teaterföreställningar, filmvisningar, boklek för mindre 
 barn, sagostunder, rim och ramsor och språklek och 
 andra former av kulturprogram. Totalt besöktes
 arrangemangen av drygt 10 000 barn.  

uppföljnIng av övergrIpande mål
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upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats
att leva och bo i?
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vilket resultat uppnår kommunens grundskolor i
förhållande till övriga kommuner? andel med minst

godkänt i svenska, matematik och engelska

Andelen elever som uppnår godkänt i engelska, matematik 
och svenska ökar i Gislaveds kommun . Den procentuella 
ökningen är högre i Gislaveds kommun är bland övriga 
kommuner .

2011 infördes nationella prov i årskurs 3 . Gislaveds 
kommuns elever i årskurs 3 når ett bättre resultat än 
övriga kommuner .
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vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i nationella proven?

Det genomsnittliga meritvärdet för elever som lämnar åk 
9 ökar i Gislaved . Ökningen är procentuellt större i Gislaved
än bland andra kommuner, vilket är positivt .



demokratI och dIalog
 
detta övergripande mål innebär att 
•	 I	kommunen	ska	medborgarna	kunna	påverka	och
 ta ansvar för samhällsutvecklingen . Fler ska delta i 
 den demokratiska processen och fler ska engagera
 sig i sakfrågor och förslag . 
 
•	 Kommunens	befolkningsstruktur	ska	avspeglas	bland	
 anställda och förtroendevalda . 
 
•	 Kommunens	verksamhet	ska	vara	anpassad	efter	om-
 världens krav och kommuninnevånarnas behov . Kommunen
 ska stå för öppenhet och hög grad av tillgänglighet för 
 medborgarna .

har genomförts genom att….
•	 Kommunstyrelsen	har	utvärderat	lokal	styrelse	i	Reftele/Ås.
	 Utvärderingen	visar	att	den	lokala	styrelsen	framförallt	är	en	
 viktig länk mellan skolan och hemmen och är ett betydelse-
 fullt forum för diskussion, dialog, kommunikation och 
 information om skolans verksamhet till alla berörda parter. 
 Formerna fortsättningsvis för den lokala styrelsen kommer 
 att behandlas under första halvåret 2012. 
 
•	 Kulturnämnden	genomförde	3	dialogmöten	med	kulturför-
 eningarna. Syftet är att skapa en dialog mellan kultur-
 nämnden och föreningarna om föreningarnas villkor och
 förutsättningar att bedriva kulturverksamhet i 
 Gislaveds kommun. 
 
•	 Inom	ramen	för	ungdomens	kulturhus	har	5	ungdoms-
 projekt, som bygger på delaktighet och inflytande,
 genomförts. 
 
•	 Underlätta	för	lokal	kulturaktörer	att	hitta	finansiering	
 till sina projekt har kulturförvaltningen lagt upp en länklista 
 på hemsidan till myndigheter och organisationer som på 
 olika sätt ger stöd till kulturprojekt. 
 
•	 Under	hösten	har	demokratiberedningen	börjat	sitt	arbete.	
 Den har utsett barn och ungdomar som en prioriterad 
 målgrupp, och särskilda aktiviteter kommer att genomföras 
 under 2012. Medborgardialogprojektet infattar därmed 
 insatser för att ungdomars förutsättningar att delta i den
 demokratiska processen ska öka.

mIljö och energI 
 
detta övergripande mål innebär att 
•	 Gislaveds	kommun	ska	arbeta	för	att	nå	ett	ekologiskt,	
 ekonomiskt och socialt långsiktigt hållbart samhälle 
 med en god livsmiljö . 
•	 Gislaveds	kommun	ska	arbeta	för	en	omställning	till	
 förnyelsebara bränslen och nya energisystem .
•	 Tätorterna	ska	bli	grönare	och	den	biologiska	mång-
 falden ska tryggas .

har genomförts genom att….
•	 Våtmarken	vid	Gislaveds	avloppsverk	har	varit	i	drift	i	fem	
 år och har en positiv effekt på avloppsvattenreningen. 
 
•	 Restprodukter	och	avfall	som	uppstår	inom	kommunens	
 verksamheter omhändertas på bästa möjliga sätt för att 
 minska miljöpåverkan och gynna god hushållning med
 naturresurser. Målet uppnått då mängden utsorterat material 
 till återvinning vid kommunens återvinningscentraler ökat. 
 
•	 Kommunstyrelsekontoret	tillsammans	med	berörda	
 förvaltningar påbörjat en förstudie i syfte att etablera en 
 kommunal distributionscentral för varuleveranser till 
 kommunen. Arbetet görs med egen personal och med 
 erfarenhet från andra kommuner. 
 
•	 Kommunstyrelsekontoret	i	samverkan	med	GNAB	och	
 länsstyrelsen haft två träffar kring energieffektiviserings-
 arbetet för företag, och ett nätverk har etablerats mellan en 
 grupp företag. Kommunstyrelsekontoret har också initierat 
 en diskussion kring utvecklingen av den kommunala
 energirådgivningen.
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Kollektivtra�k  
Antal påstigna i Gislaveds kommun exkl skolresor 

Medborgarna i kommunen upplever att de har inflytande över 
kommunens verksamhet i större grad än vad medelvärdet är för 
deltagande kommuner . Trenden både vad gäller Gislaved och 
övriga kommuner är att graden av upplevt inflytande sjunker .
Kommunen har fattat beslut om att öka medborgardialogen
och avsatt medel för en projektanställning under 2 år .
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Kollektivtra�k  
Antal påstigna i Gislaveds kommun exkl skolresor 

Kommunen har som mål att 25 % av inköpta livsmedel ska 
vara ekologiska . Kommunen har ökat rejält mellan 2010 och 
2011 och är nu högre än medelvärdet för del-
tagande kommuner . Kommunen är en bra bit på väg mot 
måluppfyllelse . Spannet mellan kommunerna i under-
sökningen är 1 % och 39 % . Denna visar utfallet för de
första sex månaderna . Kommunen har i december 18 % .

hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över
kommunens verksamhet?
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närIngslIv och arbetsmarknad
 
detta övergripande mål innebär att 
•	 Kommunen	ska	vara	en	industri	kommun	präglad
 av förnyelse och ökad mångfald och differentie-
 ring i näringslivet . 
 
•	 Det	ska	finnas	ett	väl	etablerat	samarbete	mellan	
 kommunen och näringslivet som har kraft att gemen-
 samt utveckla näringsliv och arbetsmarknad .

•	 Kommunen		ska	ha	en	lokal	arena	för	utveckling	
 av näringslivet med kreativa miljöer för nystartade före-
 tag och ett utvecklat samarbete med högskolan .

har genomförts genom att….
•	 Kommunfullmäktige beslutade i april 2010 att fortsätta 
 projektet Kommunalt ungdomslyft för arbetslösa 
	 ungdomar	18-	24	år	(KUL	2-projektet)		hösten	2011	
 och in på år 2012 eftersom ett tydligt behov syntes.

har genomförts genom att….
•	 En utredning kring en gemensam kostorganisation för all 
 kommunal köksverksamhet har genomförts under året 
 och kommer att bearbetas vidare under 2012.

•	 121 stycken servicelägenheter sedan den 1 november
 2011 har omvandlats till trygghetsbostäder. Nämnden
 har gett förvaltningen i uppdrag att göra en översyn 
 av behov och placering av korttidsboende. 
 
•	 Som ett led i arbetet med att erbjuda vård på hemma-
 plan istället för institutionsvård byggs ungdomsteamet 
 ut med ytterligare en ungdomsbehandlare. Tjänsten ska 
 vara inriktad på de grupper som idag är mest vård-
 krävande och samarbetet med skolan är prioriterat. 
 
•	 Effektivisera och kvalitetssäkra planering och uppföljning
 av insatserna inom hemtjänsten har IT-stöd införts. 
 
•	 En utredning avseende  gemensam kostorganisation för 
 all kommunal köksverksamhet har genomförts under 
 året. En tjänstemannagrupp bestående av förvaltnings-
 chefer/stf förvaltningschefer från kommunstyrelsen och
 barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har
 tillsammans med kostekonom lett utredningsarbetet.
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Gislaveds kommun mål för ungdomsarbetslösheten är 
att den inte ska överstiga länets genomsnitt . 
Gislaved har under hela 2011 legat över genomsnittet 
trots insatser . 

omsorg och stöd
 
detta övergripande mål innebär att 
•	 Kommunen	ska	ta	till	vara	alla	resurser	och	möjlig-
 heter för att kunna erbjuda alla människor ett så
 normalt och självständigt liv som situationen tillåter . 
 
•	 Kommunen	ska	stå	för	kvalitet,	öppenhet	och	hög
 grad av tillgänglighet för att möta medborgarnas 
 behov av omsorg och stöd .

•	 Kommunen	ska	samverka	med	anhöriga,	landstinget,
 föreningar och andra instanser för att skapa social
 trygghet och god omvårdnad . Genom samarbete i
 arbets marknadsfrågor både inom och utom organisa- 
 tionen ska kommunen skapa förutsättningar för 
 kommuninnevånarna att klara sig utan försörjningsstöd .
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Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? 

Gislaved Medelvärde 

hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller?

De av Gislaveds kommuns invånare som bor i särskilt 
boende är mer nöjda med sitt boende än medelvärdet 
av kommunerna . Gislaveds kommun ligger i topp i 
jämförelsen .

Även vad gäller hemtjänsten är brukarna i Gislaveds 
kommun mer nöjda än medelvärdet för andra kommuner . 
Gislaveds kommun ligger i topp även här .



modell för fInansIell analys
 
För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska 
läge används en modell som är framtagen av kom-
munforskningsinstitutet (Kfi) vid Göteborgs universitet . 
Modellens målsättning är att utifrån fyra finansiella aspekter 
kunna identifiera finansiella problem och därigenom klar-
göra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushåll-
ning eller ej .  
 
De fyra aspekterna benämns resultat och kapacitet samt 
risk och kontroll.

1. finansiellt resultat
Här analyseras årets resultat samt balansen mellan intäk-
terna och kostnaderna . En analys görs även över årets 
investeringar och deras utveckling och finansiering .
 
nyckeltalen som redovisas är; 
•	 Årets resultat 
•	 Nettokostnadens andel 
•	 Årets investeringar

2. kapacitet
Här redovisas kommunens finansiella motståndskraft på 
lång sikt . Ju starkare kapacitet kommunen har desto min-
dre känslig blir kommunen för konjunkturnedgångar . 
 
nyckeltalen som redovisas är; 
•	 Soliditet 
•	 Skuldsättning 
•	 Långfristiga skulder

3. riskförhållande
Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen klarar 
att möta finansiella problem på kort och medellångt per-
spektiv . En god ekonomisk hushållning innebär att kom-
munen inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta 
finansiella problem . Här belyses även kommunens samlade 
pensionsskuld . 
 
nyckeltalen som redovisas är; 
•	 Kassalikviditet 
•	 Finansiell	risk 
•	 Borgensåtaganden 
•	 Pensionsåtaganden 
•	 Känslighetsanalys
•	 Intern	kontroll

resultat

kapacItet

rIsk
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 är; 
•	 Måluppfyllelse 
•	 Budgetföljsamhet	och	prognossäkerhet 
•	 Avstämning	av	balanskravet

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 fem-
årsperioden 2011-2015 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 
mnkr per år. 
 
Kommunens resultat blev 31,9 mnkr vilket är 16,9 mnkr 
bättre än det finansiella målet .  

Resultatnivån har under dessa år legat över det finansiella 
målet vilket har förstärkt kommunens långsiktiga beredskap .  
 
Fr om budget 2011 är det finansiella målet gällande för 
perioden 2011-2015 vilket innebär att 16,9 mnkr av 
2011 års resultat underlättar arbetet med att uppnå 
det finansiella målet för dessa år .

avstämning av finansiellt mål

T om år 2011 visar avstämningen en positiv avvikelse på 
16,9 mnkr som kommer att disponeras under de 
kommande åren .

fInansIell analys

16

resultat

mnkr 2011 2012 2013 2014 2015

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

Budgeterat 8,9 2,9 9,7 13,8 19,3
resultat

Redovisat 31,9
resultat

Avvikelse +16,9

Periodens
genomsnittliga   15,5
resultat (mnkr)
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Med den av kommunfullmäktige antagna budgeten 
2012-2016 som grund blir det genomsnittliga resultatet 
för perioden 2011-2015 + 15,5 mnkr .

Resultatet för 2011 som är 16,9 mnkr bättre än det 
finansiella målet vilket framförallt beror på ökade skatte-
intäkter (+11,2 mnkr) och lägre verksamhetskostnader . 
 
Även 2011 års resultat har påverkats av engångsfaktorer 
vilket är viktigt att beakta i den kortsiktiga planeringen . 
Några av dessa faktorer som troligtvis ej kvarstår i 2012 års 
verksamhet är:
 
•	 Infrastrukturprojekt + 5,0 mnkr 
•	 Arbetslöshetsprojekt ungdom +3,7 mnkr 
•	 Försenad undersköterskeutbildning +3,1 mnkr 
•	 Skatteintäkter +11,2 mnkr 
•	 Pensionskostnader -8,9 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 bevara 
den långsiktiga kapaciteten och av den anledningen har 
kommunfullmäktige i kommunen beslutat om en mer 
preciserad finansiell nivå, en nivå för kommunens resultat 
som är så stort att kommunen klarar framtida kostnads-
ökningar avseende pensioner . Det finansiella målet inne-
bär att resultatnivån under femårsperioden 2011-2015 
ska uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år . 

Relateras årets resultat till skatteintäkterna redovisar 
kommunen ett resultat för 2011 på 2,1 % .  
Generellt i Sverige brukar ett resultat på ca 2 % 
betraktas som god ekonomisk hushållning men för 
kommunen är drygt 1 % att betrakta som god 
ekonomisk hushållning beroende på att kommunen 
har en god grundekonomi .  
  
I och med att resultatet för 2011 blev +31,9 mnkr har 
god ekonomisk hushållning uppnåtts och den långsiktiga 
ekonomiska kapaciteten har förstärkts . 

nämndernas budgetavvikelser
inkl tilläggsanslag (mnkr) 

   2011
 2010 2011 % av nettobudget
Kommunstyrelsen 5,6 3,5 5,1 
Räddningsnämnden 0,8 1,6 5,4 
Tekniska nämnden -2,2 0,6 1,4 
Bygg- och miljönämnden 0,1 0,1 1,2 
Socialnämnden 15,6 5,3 1,1 
Fritidsnämnden 0,2 0,5 1,7 
Barn- och
utbildningsnämnden 15,6 7,6 1,1 
Kulturnämnden 0,4 0,6 2,6 
Fastighetsnämnden -3,5 -12,0  

totalt 32,6 7,8 0,6 
 

Nämndernas budgetavvikelse eller ”överskott/underskott” 
avser skillnaden mellan redovisade och budgeterade belopp . 
Nämndernas verksamheter har en omslutning på totalt 
1 379,6 mnkr vilket är en ökning i förhållande till 2010 med 
57,0 mnkr (+ 4,3 %) . Enligt KPI har priserna ökat med
2,0 % mellan 2010 och 2011 . 
 
En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomisk
hushållning är att nämnderna klarar av att bedriva verksam-
heten inom tilldelade ekonomiska ramar (budget) . 
I och med att verksamheten har redovisat ett överskott 
med 7,8 mnkr har denna förutsättning uppnåtts . Det är 
däremot inget mål att verksamheten skall redovisa positiva 
resultat så länge det finansiella målet uppnås . För 2011 års 
verksamhet är det viktigt att beakta att en stor del av över-
skottet är av engångskaraktär .

positiva faktorer är att:  
Skatteintäkterna har blivit 11,2 mnkr bättre än budgeterat 
vilket framförallt beror på att SKL:s preliminära slutav-
räkning för 2011 visar att skatteintäkterna ökar med 
21 mnkr . Denna ökning beror på den förbättrade 
konjunkturen för landet i förhållande till den prognos 
som låg till grund för skatteberäkningen i budget 2011 .  
 
Driftkostnaderna för samtliga verksamheter visar ett 
resultat på + 7,8 mnkr . Det positiva resultatet kan fram-
förallt härledas till kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden . 
•	För	kommunstyrelsen	beror	överskottet	framförallt	på	att	
 under 2010 beviljades ett tilläggsanslag på 5 mnkr av-
 seende infrastrukturprojekt vilket ej har kunnat påbörjas 
 vare sig under år 2010 eller 2011 . Överskottet kvarstår
 ej 2012 . 
•	För	socialnämnden	beror	överskottet	framförallt	på	
 anslag för undersköterskeutbildning (3,1 mnkr), 
 ”KUL-projekt” för arbetslösa ungdomar vars kostnad 
 senarelagts till 2012-2013 (3,7 mnkr) . Dessa överskott 
 kvarstår troligtvis ej för 2012 . 
•	För	barn-	och	utbildningsnämnden	beror	överskottet	på	
 tidsförskjutna hyreskostnader (2,2 mnkr) . Även försenade 
 projekt som t ex pedagogisk omsorg, familjecentral, 
 ökade barnomsorgsavgifter m m . 

negativa faktorer 
Fastighetsnämnden redovisar ett underskott på 12 mnkr . 
Detta underskott beror på nedskrivningar med 10 mnkr 
samt ökade kostnader för vårdcentralen i Smålandsstenar . 
Dessa kostnader är av engångskaraktär .  
 
Pensionskostnaderna uppgick för 2011 till 81,4 mnkr 
(95,5 mnkr år 2010) vilket är en lägre nivå än år 2010 
beroende på att det då gjordes en partiell pensionsinlösen 
med 18,6 mnkr .  
Pensionskostnaden kommer att öka ytterligare i framtiden 
och för att klara denna ökning har kommunen beslutat 
att respektive års resultat som genomsnitt skall uppgå
till minst 15 mnkr .  
 
Under 2011 har det inte gjorts någon partiell pensions-
inlösen .



fInansIell analys

18

 förändring i snitt per förändring
 % 2007-2011 år i % 2011 % 
Intäkter 13,1 2,6 3,9 
Kostnader 12,7 2,5 3,7 
Nettokostnader 13,7 2,7 4,9 
Skatteintäkter +  
generella statsbidrag 15,3 3,1 3,9

kostnads- och intäktsutveckling

skatte- och nettokostnadsutvecklingen
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatte intäkterna 
och den kommunalekonomiska utjämningen som går åt till 
att täcka olika typer av löpande kostnader . 
 
Vid analys av kommunens nettokostnadsandel framgår
att nettot av verksamhetens intäkter och kostnader
under 2011 tog i anspråk 97,9 % av skatte intäkterna . 
Jämförande siffra för 2010 var 98,2 % vilket innebär en 
förbättring i förhållande till föregående år . Denna förbättring 
har bl a sin förklaring i att skattesatsen för 2011 höjdes 
med 50 öre . 
 
Skatteintäkterna ökade under 2011 med 3,8 % och 
nettokostnaderna ökade med 4,9 % .

Diagrammen visar att nettokostnaderna för 2011 ökar mer 
än skatteintäkterna vilket är en förändring i förhållande till 
tidigare år . En kostnadsökning som är högre än intäktsök-
ningen urholkar ekonomin på sikt och denna tendens 
måste stoppas .

kostnader
För 2011 uppgick personalkostnaderna till 1 071 mnkr 
vilket motsvarar 64,3 % (62,0 % år 2010) av de totala 
verksamhets kostnaderna .  Av 2011 års personal kostnader 
utgör lönekostnaden 1 040 mnkr (inkl personalomkostna-
der) vilket är en ökning med 53,4 mnkr eller 5,4 % i för-
hållande till 2010 . Förklaringen till lönekostnadsökningen 
är bl a att antalet årsarbetare har ökat med 2,5 %, av-
talsrörelsen för 2011 innebar en kostnadsökning med i 
genomsnitt 1,8 % samt höjda personalomkostnader .  
 
Övriga större kostnadsgrupper är tjänsteköp 21,0 % 
och bidrag/avgifter 4,5 % .
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Intäkter 
Av intäkterna står skatteintäkterna för 82,6 %, avgifter och 
ersättningar 12,5 %, statsbidrag 4,7 % och räntor 0,2 % . 
 
skatteintäkter 
Skatteintäkterna har ökat kraftigt under perioden 2007-
2011 främst beror på konjunktur utvecklingen i landet, 
förutom 2008-2009, vilket innebar ett ökat antal arbetade 
timmar och därmed ökade beskattningsbara inkomster . I 
de ökade skatteintäkterna ingår även riktade statsbidrag 
till kommunsektorn, främst under krisåren 2008-2009 . 
 
Kommunens skattesats höjdes år 2009 med 50 öre till 
21:58 och år 2011 med ytterligare 50 öre till 22:08 . Den i 
riket genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2011 
var 20:73 . 
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 utdebiteringen ur ett jämförande 
perspektiv .

årets investeringar
Den samlade investeringsvolymen för 2011 uppgick till 
78 mnkr vilket är en lägre nivå än 2010 (93 mnkr) .

Av den beviljade årsbudgeten (inkl . ombudgetering från 
2010) på 135 mnkr har 58 % använts . 64 mnkr av de ej 
utnyttjade anslagen kommer att ansökas hos kommun-
fullmäktige om att bli ombudgeterade till 2012 . 
 
Med utgångspunkt från de finansiella målen, ett resultat 
som ej är lägre än 15 mnkr, och att soli ditetsnivån ej ska 
vara lägre än 73 %, är 2011 års investeringsnivå på en 
-nivå som är långsiktigt hållbar .  
Ut ett långsiktigt perspektiv är det av stor vikt att investe-
ringsnivån ej ligger över ca 80 mnkr om driftresultatet skall 
följa det finansiella målet att resultatet skall vara 15 mnkr/
år . Skall investeringsnivån vara högre än 80 mnkr måste 
det finansiella målet höjas . 
 
Ett annat viktigt mått vid analys av investeringsnivåer är 
skattefinansieringsgraden . Den mäter hur stor andel av 
investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter 
som återstår när den löpande driften är finansierad . 
100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga
investeringar som är genomförda under året och att 
kommunens långsiktiga handlingsutrymme därmed 
förstärks . 
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Avskrivningsmedlen ingår i den del som har skattefinan-
sierat investeringarna och bidrar därmed tillsammans med 
årets resultat till att skapa ett utrymme för investeringar . 
Förhållandet mellan investeringsnivån och avskrivnings /
resultatnivån ger en indikation på om investeringsnivån 
leder till påfrestningar på skuldsättningen och därmed 
indirekt verksamheternas tillgång till driftkostnads medel .

 2009 2010 2011 
Investeringsnivån mnkr 132,5 93,0 78,4 
Investeringar i %  78,4 96,3 148,6
av avskrivningar 
+ årets resultat

sammanfattning av ”resultat”
Utifrån rubriken resultat har kommunen goda förutsätt-
ningar och det finansiella målet är uppfyllt . Ur ett långsiktigt 
perspektiv är det viktigt att investeringsnivån ej ligger över 
80 mnkr/år . Om investeringsnivån blir högre än denna nivå 
måste det finansiella målet avseende resultat höjas för att 
en bibehållet god ekonomisk hushållning skall kvarstå . 

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 2011-2015 ska, 
som	genomsnitt,	inte	vara	lägre	än	73	%. 
 
soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
utrymme . Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna 
som kommunen själv äger d .v .s . hur stor del det egna 
kapitalet utgörs av de totala till gångarna . 
 
Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga 
resultatet eller förändringen av det egna kapitalet, dels till-
gångsökningen . Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar i 
snabbare takt än det egna kapitalet . En sänkt soliditet jäm-
fört med utgångsläget innebär en ökad låne finansiering och 
på sikt högre finansiella kostnader . 
 
Kommunens värde på tillgångarna har ökat med 5,4 mnkr 
(0,045 %) medan det egna kapitalet ökade med 31,9 mnkr 
(3,5 %) . Soliditeten ökade därmed med 2,3 %-enheter från 
förgående år och uppgick 2011 till 77,7 % .   
 
När hänsyn tas till pensionsskulden som redo visas som 
ansvarsförbindelse (637,8 mnkr) uppgår soliditeten till 24,7 % . 

Genomsnittet för landets kommuner 2010 var en soliditet på 
50,8 % . Inklusive pensionsskulden uppgick soliditeten i rikets 
kommuner till 6,3 % .

soliditet % 2009 2010 2011 
Soliditet  73,3 75,4 77,7
Soliditet inkl totala     
pensionsskulden 21,3 26,8 24,7 

% 2009 2010 2011 
Totalt skuldsättningsgrad 26,7 24,6 22,3 
Varav	avsättningar	 2,5	 2,8	 2,9 
Varav	kortfristiga	skulder	 24,2	 21,8	 19,5 
Varav långa skulder 0 0 0 

kapacItet

skuldsättning

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande
kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad vilket är mot-
satsen till soliditet . 
 
Den totala skuldsättningen har sjunkit under perioden 
2009-2011 vilket förbättrats kommunens ekonomiska förut-
sättningar . Skulderna har totalt sett minskat med 51,6 mnkr 
samt tillgångarna har ökat med 5,5 mnkr . 

långfristiga skulder
Med långfristiga skulder menas skulder som har en löptid 
över ett år . 
 
Kommunen har inga långfristiga lån och det sista lånet 
inlöstes i september 2003 .

sammanfattning av ”kapacitet” 
Utifrån rubriken kapacitet har kommunen goda förutsätt-
ningar och det finansiella målet är uppfyllt . En låg skuld-
sättning innebär att av skatteintäkterna har en förhållande-
vis stor andel kunnat fördelas till kommunens olika verk-
samheter . Kapaciteten har förbättrats under 2011 .
 

målsättning: 
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god 
ekonomisk hushållning krävs en balanserad likviditet samt 
att kommunfullmäktiges beslut om internkontroll efterlevs. 
 
kassalikviditet 
Likviditeten som beskriver kommunens betalnings förmåga 
på kort sikt kan visas som omsättnings tillgångarna i relation 
till kortfristiga skulder, kassalikviditet . Om måttet är 100 % 
innebär det att omsättningstillgångarna är lika stora som de 
kortfristiga skulderna . Desto lägre tal desto större är risken 
att likviditetsbrist uppstår .

I kommunens kortfristiga skulder (totalt ca 233 mnkr) ingick 
en semesterlöneskuld på ca 69 mnkr som troligen inte kom-
mer att omsättas under det närmaste året . Om man bortser 
från semesterlöneskulden uppgick kommunens kassalikviditet 
till 89,3 % 2011 .  
 
Kassalikviditeten har förbättrats sedan förgående år vilket 
framförallt beror på en sänkt skuldnivå .

rIsk

kassalikviditet % 2009 2010 2011 
Inklusive sem .skuld  56,7 52,0 62,9
Exklusive sem .skuld 73,5 69,9 89,3 
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Utöver likvida medlen hade kommunen en outnyttjad check-
kredit på 100 mnkr vid årets utgång .

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 kommunen föreligger ingen av dessa risker i och med 
att kommunen inte har några lån .

kommunens lånebild % 2009 2010 2011 

lån med:
- rörlig ränta 0 0 0 
- bindningstid på 1-5 år 0 0 0 
- bindningstid på 5 år > 0 0 0 

lånen förfaller till betalning:   
- Andel som förfaller inom 2 år 0 0 0 
- Andel som förfaller inom 5 år 0 0 0 
- Andel som förfaller om 6 år > 0 0 0 

typ av gäldenär mnkr 2009 2010 2011 
Kommunägda företag 430,9 413,0 404,0 
Förlustansvar föreningar 3,2 3,1 3,0 
Förlustansvar egna hem 0,7 0,6 0,5 
total borgensförbindelse 434,8 416,7 407,5 

total pensionsskuld mnkr 2009 2010 2011 
Kortfristig skuld 38,0 37,6 41,8 
-	varav	löneskatt	 7,6	 7,3	 8,2 
Avsättning 12,3 15,4 15,5 
- varav löneskatt 2,2 3,0 3,0 
Ansvarsförbindelse 621,8 581,1 637,8 
- varav löneskatt 121,4 113,4 124,5 
S:a pensionsskuld 672,2 634,1 695,1 
Finansiella placeringar 0 0 0 
totala förpliktelserplaceringar 672,2 634,1 695,1 

pensionskostnader mnkr 2009 2010 2011
Pensionskostnad (inkl löneskatt) 72,7 94,5 81,4 
 

borgensåtaganden och övriga 
ansvars förbindelser
Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till
407,5 mnkr . Åtagandena avsåg till största delen kommunens 
bolag . Beloppsmässigt fördelar sig åtagandena enligt nedan:

Borgensåtagandet har minskat med 9,2 mnkr under 
2011 vilket framförallt beror på att AB Gislavedshus samt 
Stiftelsen Gisleparken har sänkt sin långfristiga skuld .  
 
Borgensåtagandet per invånare uppgick 2011-12-31 till 
drygt 14,1 tkr, vilket är 0,2 tkr lägre än för 2010 .  
För 2010 var det vägda genomsnittet för landets 
kommuner 20,8 tkr per invånare . 
 
Som övriga ansvarsförbindelser finns även pensionsför-
pliktelser intjänade före 1998 till ett belopp om 637,8 mnkr 
inkl . löneskatt . 

pensionsåtaganden
Kommunens totala pensionsskuld uppgick vid utgången av 
2011 till 695,1 mnkr inkl . löneskatt och återfinns under 
posterna ”avsättning till pensioner”, ”kortfristiga skulder” 
samt ”poster inom linjen” i balansräkningen .  
 
Pensionerna som är intjänade före 1998, exklusive särskild 
avtals- och visstids pensioner, redovisades som ansvars-
förbindelse under rubriken ”poster inom linjen” . 
Under rubriken avsättningar återfanns de pensioner som 
var intjänade fr .o .m . 1998 och framåt, samt särskilda 
avtals- och visstidspensioner . 

Som kortfristig skuld återfanns den avgiftsbestämda 
ålderspensionen enligt KAP-KL (Kollektiv Avtals Pension-
Kommuner och Landsting) inkl . löneskatten . 
 
Räntekostnader på den genomsnittliga pensions skulden 
uppgick till 1 118 tkr och redovisas under finansiella 
kostnader .

Den ökade pensionsskulden i jämfört med förgående år är 
61 mnkr och beror framförallt på att diskonteringsräntan 
som används i pensionsskuldsberäkningarna sänktes med 
0,75 % . Denna räntesänkning innebar att pensionsskulden 
ökade med 37 mnkr .

Hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (från 
och med 1998) disponeras av den anställde för eget val 
av förvaltare . 
 
Pensionskostnaden för lön utöver 7,5 basbelopp och för 
efterlevandepension har lösts med särskilt tecknade 
försäkringar .  
 
Total pensionskostnad inkl . särskild löneskatt som har 
belastat resultaträkningen 2011 uppgick till 81,4 mnkr . 

Prognosen för de närmaste tre åren är att kostnaden för 
pensionsutbetalningar inkl . löneskatt kommer att öka 
2-3 % per år . 
  
Uppgifterna om pensionsåtaganden baseras på beräk-
ningar gjorda av Kommunsektorns Pension AB, KPA per 
11-12-31 . Aktualiseringsgraden för beräkningen uppgår till 
96 % . Detta innebär att för de personer där alla pensions-
grundande tider ej är färdigutredda (4 %) är den pensions-
grundande tiden uppskattad .  
 
Långsiktigt innebär dessa pensionsåtaganden en risk 
och är en generationsfråga . Genom att betala ut hela den 
avgiftsbestämda ålders pensionen, partiell inlösen samt att 
försäkra bort lönedelarna över 7,5 basbelopp och efter-
levandepensionen reducerades risken något . För att klara 
framtida pensions åtaganden har kommunen beslutat att 
det finansiella målet skall vara 15 mnkr/år som genomsnitt . 
De upparbetade resultatet kommer årligen att framgå av 
års redovisningen vilket innebär att då pensions kostnaderna 
ökar i framtiden kommer hänvisning att göras till det upp-
arbetade resultatet och finansiella målet kan då sänkas . 
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   mnkr 
Löneökning med 1 %   10,7 
Utdebitering förändrad med 10 öre   5,0 
Förändrade skatteintäkter vid en befolknings-
förändring med 100 personer   4,1 
Påverkan på ränteintäkter vid förändrad 
marknadsränta med 1 %   0,5 
1 % höjd inflation och dess påverkan på externa
kostnader exkl personalkostnader   0,7

känslighetsanalys 
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd 
olika faktorer t .ex . konjunktur svängningar, befolkningsför-
ändringar, volymförändringar m m . Nedan beskrivs vilken 
ungefärlig inverkan några av dessa har .

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 verksamhets-
område . 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 .

Av nämndernas inlämnade kontrollmoment har enbart 
Barn- och utbildningsnämnden samt Kommunstyrelsen 
redovisat negativt svar på något av kontrollmomenten .  
För Barn- och utbildningsnämnden avsåg detta brister i 
registerkontroll samt viss dokumentation av it-säkerhet . 
Åtgärder är vidtagna .

För Kommunstyrelsen fanns vissa bristerna avseende
hantering av personuppgifter i protokoll, att Kommun-
fullmäktiges beslut verkställs, kontroll avseende avtals-
trohet, kontroll avseende löneutbetalningar . Åtgärder 
är vidtagna .

”sammanfattning av” riskförhållande
Utifrån rubriken riskförhållande samt med den målsättning 
som är satt i mål och budget 2011-2015, har kommunen 
goda förutsättningar att möta finansiella problem på kort 
och medellångt perspektiv . Den största risken är pensions-
åtagandet med en skuld motsvarande 695 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 . 
Arbetet med intern kontroll kommer att utvecklas ytterligare 
under 2012 .

målsättning: 
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god 
ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt 
mål och budget 2011-2015. 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 finansiella mål som är antagna för 2011 . 
Redovisning av måluppfyllelsen för nämnderna finns under 
avsnittet ”uppföljning av övergripande mål” samt i respek-
tive nämnds separata bokslutsrapport . 
 
Kommunens finansiella mål har sin utgångs punkt i kommun-
allagens krav på god ekonomisk hushållning . Det innebär 
att ekonomin ska vara i balans, d .v .s . att kostnaderna inte 
får överstiga intäkterna . Det egna kapitalet får inte minska . 
Kommunen ska därför aldrig låna till driftskostnader och 
lån till investeringar skall återbetalas under den ekonomiska 
livslängden .

Kommunfullmäktiges övergripande finansiella mål för
verksamheten 2011 var: 
•	 Resultatnivån	under	femårsperioden	2011-2015	ska	
 uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år . 
•	 Soliditeten	(exkl.	pensionsskuld)	för	perioden	2011-2015
 ska, som genomsnitt, inte vara lägre än 73 % .
 
Resultatet för 2011 blev +31,9 mnkr vilket innebär att 
16,9 mnkr förstärker arbetet med att uppnå det finan-
siella målet 15 mnkr som genomsnitt för åren 2011-2015 . 
Utifrån att resultatet för åren 2012-2015 följer den av 
Kommunfullmäktige antagna budgeten 2012-2016 är det 
genomsnittliga resultatet för närvarande + 15,5 mnkr och 
målet är därmed uppnått. 
 
Soliditeten ökade till 77,7 % och målet är därmed
uppnått.  
 
För 2011 uppfylldes samtliga finansiella mål .
 
budgetföljsamhet/prognossäkerhet 
Ett mått som visar hur väl ekonomi styrningen fungerar i 
kommunen är budget följsamheten och prognossäkerheten . 
En god prognossäkerhet skapar möjlighet att korrigera 
eventuella ekonomiska förändringar under året .   
 
Totalt visade kommunen en positiv budgetavvikelse för 
2011 på 23 mnkr (0,6 %), vilket är en lägre avvikelse än 
2010 . Den största enskilda budgetavvikelsen är kommunal-
skatt (+11,2 mnkr), verksamhetskostnader (+7,8 mnkr) 
och därefter är det pensionskostnader (-8,9 mnkr) . För 
kommunen som helhet har budgetavvikelsen för åren 
2009-2011 varit 1,7 % som genomsnitt . 

kontroll
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Budgetföljsamheten för verksamheternas nettokostnader 
(+7,8 mnkr) har för 2011  återigen blivit lägre och 0,6 % 
avvikelse får bedömas vara bra . I nedanstående tabell 
redovisas avvikelser mot årsbudget samt den helårs-
prognos som redovisades vid delårsbokslutet 2011-08-31 .

avvikelse totalt mnkr 2009 2010 2011 
Årets resultat +39,2 +25,2 +31,9 
Avvik . årets resultat mot budget +28,0 +20,2 +23,0 
Budgetavvikelse/Budgetom-
slutning % 3,2 1,3 0,6 
 

 

En stor budgetavvikelse kan skapa en lägre tilltro till bud-
getarbetet om avvikelsen beror på återkommande över-
skott . En stor andel av 2011 års budgetavvikelse beror på 
överskott av engångskaraktär samt ökade skatteintäkter 
och därmed inte på ett dåligt budgetunderlag .  
2011 års överskott kommer att underlätta arbetet med de 
kommande årens budgetarbete utifrån de svåra och osäkra 
förutsättningar som finns för de kommande åren .  
 
För en mer detaljerad genomgång av förvaltningarnas 
resultat och orsaker till budget- och prognosavvikelserna, 
hänvisas till respektive förvaltnings verksamhets berättelse . 

avstämning av balanskravet 
Enligt lagregeln om balanskravet ska intäkterna i kommunen
överstiga kostnaderna . Om kostnaderna för ett visst räken-
skapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet 
regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balans-
räkningen återställas under de närmast följande åren . 
Beslut om en sådan reglering ska fattas i budgeten senast 
tredje året efter det år då det negativa resultatet uppkom . 
Realisationsvinster ska avräknas från resultatet innan 
avstämning görs . 
 
För 2011 uppgår det justerade resultatet till 30,1 mnkr 
vilket innebär att kommunen nådde upp till balans kravet . 

sammanfattning av ”kontroll”
Utifrån rubriken kontroll samt med den målsättning som är 
satt i mål och budget 2011-2015 visar budgetföljsamheten 
att budgetarbetet ger förutsättningar för en rättvisande 
budget . Detta avsnitt visar även att nämnder och styrelser 
arbetar med ekonomistyrning på ett effektivt sätt .

balanskravsavstämning mnkr 2009 2010 2011 
Resultat enligt resultaträkning 39,2 25,2 31,9 
Realisationsvinster -0 -1,1 -1,8 
resultat enligt balanskravet 39,2 24,1 30,1 
Resultat	utöver	finansiellt	mål	 28,7	 13,8	 15,1 

budgetavvikelse budget- helårs budget-
mnkr avvikelse prognos avvikelse 
 2010 2011 2011
Kommunstyrelsen 5,6 7,8 3,5 
Räddningsnämnden 0,8 0,3 1,6 
Tekniska nämnden -2,2 -0,9 0,6 
Bygg- och miljönämnden 0,1 0,1 0,1 
Socialnämnden 15,6 1,8 5,3 
Fritidsnämnden 0,2 0,0 0,5 
Barn- och utbildningsnämnden 15,6 4,0 7,6 
Kulturnämnden 0,4 0,0 0,6 
Fastighetsnämnden -3,5 -4,5 -12,0 
summa nämnder 32,6 8,6 7,8 
Finansförvaltning -18,8 0,1 3,8 
 Varav pensioner -19,4 4,4 -8,9 
 Varav avskrivningar 8,6 2,5 -11,7 
Skatteintäkt o kom . 
ekonomisk utjämning 7,6 10,4 11,2 
Finansnetto -1,1 0,0 0,2 
summa avvikelse  20,3 19,1 23,0 

sammanfattnIng
För att kunna jämföra länets kommuners ekonomiska 
ställning har det under åren 1996-2010 gjorts en gemen-
sam ekonomisk analys för länets samtliga kommuner . Av 
denna analys framgår av nedanstående polärdiagram att 
Gislaveds kommun har ekonomiskt bättre förutsättningar 
(linjen med skala 3 är genomsnitt) att klara en fortsatt god 
kommunal service än flertalet andra kommuner i landet 
och länet . Bland länets kommuner visar en studie gjord 
av Kommunforskning i Västsverige att Gislaveds kommun 
ligger bland länets tre kommuner som har bäst ekonomi .
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Syftet med den här analysen är att 
redovisa var Gislaveds kommun 
befinner sig finansiellt och hur kom-
munen har utvecklats under 2008–
2010 i förhållande till övriga kommu-
ner i Jönköpings län. Detta görs i form 
av en finansiell profil, vars uppgift är 
att spegla starka och svaga sidor hos 
den granskade kommunen i förhål-
lande till övriga kommuner i länet. 

Vad är den finansiella profilen?

Utgångspunkten för analysen som pre-

senteras på de följande sidorna är de 

finansiella profiler i form av polärdiagram 

som redovisas i mittspalten på denna 

sida. De innehåller dels åtta finansiella 

nyckeltal, dels fyra perspektiv som är 

viktiga när en kommuns ekonomi analy-

seras. De fyra perspektiven är långsiktig 

handlingsberedskap, kortsiktig handlings-

beredskap, riskförhållande samt kontroll 

över den finansiella utvecklingen. 

Genom att ta fram tre finansiella profiler 

för Gislaveds kommun för 2008-2010 

kan man på ett översiktligt sätt fastställa 

vilken finansiell utveckling och ställning 

kommunen har i förhållande till övriga 

kommuner i länet. Den finansiella pro-

filen är dock relativ, vilket innebär att om 

kommunen redovisar en 5:a i profilen, 

har man visserligen det starkaste värdet 

för nyckeltalet i det granskade länet, men 

värdet kan behöva förbättras för att nå 

t ex god ekonomisk hushållning. I allmän-

het är det dock så att om kommunen får 

en 4:a eller en 5:a för ett nyckeltal i den 

finansiella profilen är styrkan på nyckel-

talet oftast mer än tillfredsställande.

Inledningsvis i denna analys belyses 

hur ett antal finansiella nyckeltal har 

utvecklats över tid både för Gislaved och 

genomsnittet i länet. Därefter följer en 

analys av hur den finansiella profilen har 

förändrats för kommunen mellan 2008 

och 2010. Till sist ges en sammanfat-

tande kommentar till Gislaveds finansi-

ella ställning och utveckling de senaste 

tre åren. 

Några finansiella nyckeltal under 
perioden 2008–2010

Resultat före extraordinära poster

En grundläggande förutsättning för att 

uppnå och vidmakthålla en god ekono-

misk hushållning är att balansen mellan 

löpande intäkter och kostnader är god. 

Ett mått på balansen mellan de löpande 

intäkterna och kostnaderna är resultat 

före extraordinära poster. Detta resultat 

innehåller alla kommunens löpande kost-

nader och intäkter och bör i förhållande 

till verksamhetens kostnader ligga runt 

2% över en längre tidsperiod. Detta för 

att kommunen skall kunna bibehålla sin 

kort- och långsiktiga handlingsbereds-

kap. För expansiva kommuner med stora 

investeringar bör resultatet dock ligga på 

mellan 3 och 4% om kommunens finansi-

ella handlingsutrymme skall bibehållas. 

För nyckeltalet ”resultat före extraordi-

nära poster i förhållande till verksam-

hetens bruttokostnader”, redovisade 

Gislaved ett förbättrat värde under peri-

oden från 1,4% till 1,7%. Motsvarande 

genomsnittliga förändring för kommu-

nerna i Jönköpings län var en förbättring 

från 1,0% till 2,6%. 

Gislaved hade alltså mellan 2008 och 

2010 en svagare resultatutveckling jämfört 

med genomsnittet i gruppen. Gislaved 

redovisade en förbättring med 0,3 pro-

centenheter, medan gruppen förbättrade 

sin genomsnittliga resultatnivå med 1,6 

procentenheter. De största förklaringarna 

till förbättringen i gruppen var för de 

flesta kommuner en ökad intäkt i form 

av tillfälligt konjunkturstöd från staten 

under 2010 och att kostnadsutvecklingen 

under både 2009 och 2010 var relativt 

låg jämfört med tidigare år.

Gislaved hade under 2010 det fjärde sva-

gaste resultatet i länet. Detta innebar en 

2:a i den finansiella profilen, vilket var en 

försvagning jämfört med 2008 och 2009, 

då kommunen fick en 4:a respektive en 

3:a.

Gislaveds kommun 2010

Gislaveds kommun 2009

Gislaveds kommun 2008

Finansiella profiler för Gislaveds
kommun 2008–2010
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Ovanstående diagram visar däremot att mellan 2008 
och 2010 har det skett en viss försämring för Gislaveds 
kommun i förhållande till länets övriga kommuner av-
seende framförallt skattesats, likviditet och resultat 
före extraordinära poster . Detta innebär att den lång-
siktiga kapa-citeten samt riskfaktorn har försämrats . 
 
Likviditeten har sänkts från en historiskt hög nivå och 
kommer även att sänkas ytterligare i en framtid bero-
ende på planerat höga investeringsnivåer och en för-
hållandevis låg budgeterad resultatnivå . 
 
Det försämrade talet avseende skattesats beror på 
2009 års skattehöjning med 50 öre .

Ovanstående diagram visar Gislaveds kommun i förhållande
till genomsnittskommunen i Sverige . Diagrammet visar att 
den ekonomiska styrkan är bättre genom att soliditeten är 
hög medan däremot likviditeten är sämre . 
 
Den sammanfattande bilden av 2011 års finansiella situa-
tion är att Gislaveds kommun har en god grundekonomi, 
samtliga finansiella mål uppfylls och utifrån risker har 
kommunen bättre förutsättningar än många andra kommuner .
Det främsta skälet till detta påstående är att det inte finns 
några långfristiga lån samt den politiska viljan att resultatet 
per år för de kommande åren ska, som genomsnitt, uppgå 
till 15 mnkr . 

framtId
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun styr verksam-
heten med ett aktivt arbete utifrån planeringsmodellen 
som utgår från vision, övergripande mål, konkretiserade 
mål, finansiella mål samt personalpolitiska mål . 
 
Den främsta utmaningen under den kommande planerings-
perioden 2012-2016 är att klara de finansiella målen sam-
tidigt som det finns behov av stora investeringar som 
under denna period planeras till ca 460 mnkr .
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Samtidigt som detta behov finns står den internationella 
ekonomin inför stora utmaningar som påverkar kommunens
skatteintäkter negativt .  
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 driftkostnaderna med ca 20 mnkr fr om år 2013 .

nettoinvesteringar

Ovanstående diagram visar det resultat som måste upp-
nås för att det finansiella målet om i genomsnitt 15 mnkr 
i resultat per år .

stefan tengberg
Ekonomichef
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personal

personalekonomiska mål och dess uppfyllelse 
De personalekonomiska målen 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 är:

1 . Sjukfrånvaron i Gislaveds kommun ska under perioden 
 2011-2015, som ett genomsnitt, understiga 5 % . 
 Måluppfyllelse: Den totala sjukfrånvaron uppgår till 3,9 %
 vilket är klart understiger målet om högst 5 % .
 Målet uppfyllt .

2 . Av totala sjukfrånvaro ska andelen korttidsfrånvaro inte
 vara över 2009 års siffra (42 procent) som ett genomsnitt 
 under perioden 2011-2015 . 
 Måluppfyllelse: Andelen långtidssjuka minskar från 50 %
 till 42 % . Målet uppfyllt . 
 
3 . Andelen anställda utan registrerad sjukfrånvaro ska öka 
 från 2009 års nivå (51,2 procent) under perioden
 2011-2015 . 
 Måluppfyllelse: 55,4 % av de anställda har ingen 
 registrerad sjukdag . Målet uppfyllt . 

Som helhet kan man säga att målen inom personal-
ekonomi inte avviker från beslutade mål på sådant 
sätt att mer åtgärder i nuläget behöver sättas in .

personalekonomisk översikt och analys
Vår personal är kommunens största och viktigaste tillgång . 
För att uppnå de mål som kommunen har satt för sin verk-
samhet, behöver kommunen ta väl hand om sin personal 
och innebärande bl a  en bra lönepolitik, goda utvecklings 
och utbildningsmöjlighet . 
 
Under år 2010 genomfördes en heltäckande medarbetaren-
kät för samtliga medarbetare med tillsvidaranställning eller 
visstidsanställning som var anställda den 3 maj år 2010 . 
Svarsfrekvensen blev 83 % och gav en temperaturen på 
hela organisationen . Utifrån resultatet beslutade kommun-
styrelsens personalutskott fokus på åtgärder inom nedan 
områden för åren 2011-2012: 
 
•	 Lön 
•	 Heltid en rättighet deltid en möjlighet ur ett framtidsperspektiv 
•	 Gislaveds kommun som arbetsgivare . 
•	 Ledarskap 
•	 Kränkande särbehandling, hot och våld

Under år 2011 har ett arbete inom samtliga ovan punkter 
påbörjats och avses att slutföras under år 2012-2013 . 
Vidare har medarbetarenkätens resultat använts som ett 
mätinstrument i arbetet med mål och budget . Enkäten 
kommer att återkomma under år 2013, då vi avser att följa 
upp och jämföra resultatet . 
 
Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning 
för att vi ska lyckas i våra strävanden att skapa den goda 
verksamhet som medborgarna förväntar sig . Därför kan vi 
glädja oss över att det personalpolitiska arbetet drivs fram-
åt 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 framtiden . Samtidigt måste vi vara flexibla 
och öppna inför nya organisationsformer och arbetssätt .

personalekonomiska mått 
Drygt 64 % av kommunens kostnader är att hänföra till 
personalkostnader . 
Antalet anställda inom Gislaveds kommun uppgick år 2011 
till 2 488, vilket är en ökning med 34 st sedan 2010 . Antalet 
kvinnor år 2011 uppgick till 2 082 och männen till 406 . 
 
Andelen anställda som inte har någon registrerad sjukdag 
ökade med 6,3 %, från 49,1 % år 2010 till 55,4 % år 2011 . 
Det blir Gislaveds kommuns högsta siffra de senaste nio 
åren .  Andelen långtidssjuka har för femte året i rad 
minskat, från 50 % år 2010 till 42 % år 2011 .

sjukfrånvaro av tillgänglig 2008 2009 2010 2011
tid per åldersgrupp

Totalt för  29 år och yngre 3,2 2,8 2,6 3,6 
Totalt för 30-49 år 5,6 5,1 4,3 4,1 
Totalt för 50 år och äldre 6,4 5,2 4,3 3,8 

totalt 5,6 4,8 4,1 3,9 

Sjukfrånvaron har för femte året i följd minskat . Sjuk-
frånvaron är nere på rekordlåga 3,9 % och ligger 
klart under målet om 5 % . 
 
Medellönen i Gislaveds kommun uppgick år 2011 till 
23 698 . Det är inklusive timavlönade . Medellönen för 
kvinnor var år 2011 88 % av männens . Detta är en 
ökning på 1 % jämfört med år 2010 .  
De totala personalkostnaderna för år 2011 uppgår 
till 1 071,2 mnkr .

sjukfrånvaro av tillgänglig tid per kön % sjuk

Totalt för kvinnor 4,3 
Totalt för män 2,4

totalt 3,9 
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tkr not 2011 2010 2009
Verksamhetens intäkter 1 289 555 278 559 272 190 
Verksamhetens kostnader 2 -1 563 838 -1 527 069 -1 456 623 
Avskrivningar 3 -84 587 -64 943 -64 689 
verksamhetens nettokostnader  -1 358 870 -1 313 453 -1 249 122 
 
Skatteintäkter 4 1 081 286 1 057 857 1 050 619 
Generella statsbidrag och utjämning 5 307 295 279 191 233 195 
Finansiella intäkter 6 3 566 2 020 5 483 
Finansiella kostnader 7 -1 340 -431 -966 
resultat före extraord poster  31 937 25 184 39 179 

Extraordinära intäkter  0 0 0
Extraordinära kostnader  0 0 0
årets resultat 8 31 937 25 184 39 179 
 

resultaträknIng

tkr not 2011 2010 2009
den löpande verksamheten  
Årets resultat  8 31 937 25 184 39 179 
Justering för av- och nedskrivningar 3 84 587 64 943 64 689 
Förändring deponiavsättning 18 773 860 73 
Förändring  pensionsavsättning 17 136 3 011 464 
Realisationsvinst/förlust  -213 -913 817 
medel från verksamheten före rörelsekapitalsförändring 117 220 93 085 105 222 
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 13 -37 379 -1 845 13 040 
Ökning/minskning varulager 12 -47 15 -742 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 19 -27 470 -28 965 38 981 
kassaflöde från den löpande verksamhet  -64 896 -30 795 51 279 
 
InvesterIngsverksamhet 
Investering i materiella anläggningstillgångar  -92 164 -92 998 -128 701 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  13 720 0 0 
Investering i finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0 0 0
kassaflöde från investeringsverksamheten  -78 444 -92 998 -128 701 

fInansIerIngsverksamhet 
Nyupptagna lån  0 0 0 
Amortering av långfristiga skulder  0 0 0 
Ökning av långfristiga fordringar  0 0 0 
Minskning av långfristiga fordringar  0 0 0 
Minskning av avsättningar pga utbetalningar  0 0 0 
kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 0 

årets kassaflöde  -26 120 -30 708 27 800

Likvida medel vid årets början  75 118 105 826 78 026 
Likvida medel vid årets slut  48 998 75 118 105 826 
 

kassaflödesanalys
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tkr not 2011 2010 2009
tIllgångar
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader o tekniska anläggningar 9 963 656 976 649 943 953 
Maskiner och inventarie 10 71 611 65 728 69 456 
Finansiella anläggningstillgångar 11 19 700 18 520 18 520 
summa anläggningstillgångar  1 054 967 1 060 897 1 031 929 
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Förråd m m 12 2 732 2 684 2 699 
Fordringar 13 95 081 57 703 55 858 
Kassa och bank 14,15 48 998 75 118 105 826 
summa omsättningstillgångar  146 811 135 505 164 383 
 
summa tillgångar  1 201 778 1 196 402 1 196 312 

 
 
eget kapItal; avsättnIngar och skulder 

eget kapital 16 934 908 902 161 876 976 
därav årets resultat  31 937 25 184 39 179 

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 15 505 15 369 12 359 
Andra avsättningar 18 18 784 18 011 17 151 
summa avsättningar  34 289 33 380 29 510 
 
SKULDER 
Långfristiga skulder  0 0 0 
Kortfristiga skulder 19 233 391 260 861 289 826 
summa skulder  233 391 260 861 289 826 
 
summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 201 778 1 196 402 1 196 312 
 
panter och ansvarsförbindelser 
Borgensförbindelser 20 407 491 416 752 434 849 
Pensionsförpliktelser 21 637 768 581 089 621 853 
 
 
 
 
 
 
 
 

balansräknIng
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tkr  2011 2010 2009
Bidrag  78 701 77 991 75 964 
Försäljningsmedel  25 479 24 941 23 796 
Hyror och arrenden  42 581 42 452 40 304 
Taxor och avgifter  107 479 104 812 106 678 
Övriga intäkter  35 315 28 362 25 448 
summa verksamhetens intäkter  289 555 278 558 272 190 

  not 1 verksamhetens Intäkter

tkr  2011 2010 2009
Personalkostnader  1 054 558 1 022 800 989 290 
Lokaler  82 515 84 458 78 309 
Material och tjänster  345 79 330 133 319 859 
Bidrag  75 234 81 314 64 109 
Försäkringar och riskkostnader  5 735 8 364 5 056 
summa verksamhetens kostnader  1 563 838 1 527 069 1 456 623 

  not 2 verksamhetens kostnader

tkr  2011 2010 2009
Avskrivning enligt plan  68 991 64 943 64 689 
Nedskrivning  15 596 0 0 
summa avskrivningar  84 587 64 943 64 689 

  not 3 avskrIvnIngar

tkr  2011 2010 2009
Preliminära skatteinbetalningar  1 055 869 1 043 793 1 085 158 
Preliminär slutavräkning innevarande år  21 211 13 310 -35 582 
Slutavräkningsdifferens föregående år  4 206 754 1 043 
summa skatteintäkter  1 081 286 1 057 857 1 050 619 

  not 4 skatteIntäkter

tkr  2011 2010 2009
Inkomstutjämningsbidrag  227 427 197 136 208 882 
Kostnadsutjämningsbidrag  28 534 22 329 17 380 
Regleringsavgift/bidrag  29 863 7 489 -14 374 
Avgifter för LSS-utjämning  -22 603 -19 615 -21 594 
Fastighetsavgift  44 074 43 388 42 901 
Tillfälligt konjunkturstöd  0 28 464 0 
summa generella statsbidrag och utjämning  307 295 279 191 233 195 

  not 5 generella statsbIdrag och utjämnIng
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ekonomI

tkr  2011 2010 2009
Ränta likvida medel  2 173 305 542 
Statligt räntebidrag  148 412 618 
Övriga finansiella intäkter  125 138 1 854 
Aktieutdelning  1 120 1 165 2 469 
summa finansiella intäkter  3 566 2 020 5 483 

  not 6 fInansIella Intäkter

tkr  2011 2010 2009
Övriga finansiella kostnader  222 197 298 
Ränta pensionsskuld  1 118 234 698 
summa finansiella kostnader  222 431 996 

  not 7 fInansIella kostnader

tkr  2011 2010 2009
Utredning	av	balanskravet	enligt	Kommunallagen	8	kap	5	§: 
Årets resultat enligt resultaträkning  31 937 25 184 39 179 
Avgår realisationsvinster  -1 794 -1 143 0 
årets resultat enligt lagen om ekonomisk balans  30 143 24 041 39 179 

  not 8 årets resultat

tkr  2011 2010 2009
Markreserv och saneringsfastigheter     
Redovisat värde vid årets början  48 987  51 247  51 692  
Investeringar  19 394  1 599  4 521  
Avyttringar  -3 482  -3 696  -7 714  
Uppskrivning vid markbyte  0  0  2 553  
Avskrivningar  -4 603  -163  195  
redovisat värde vid årets slut  60 296  48 987  51 247  
      
Verksamhetsfastigheter     
Redovisat värde vid årets början  706 672  672 201  616 034  
Investeringar  28 605  68 914  85 002  
Avyttringar  -13 287  0  0  
Korrigering anläggningsregister  -2 205  0  5 326  
Utrangering  -78  -36  0  
Avskrivningar  -34 386  -34 407  -34 161  
redovisat värde vid årets slut  685 321  706 672  672 201  
      
Fastighet affärsverksamhet     
Redovisat värde vid årets början  108 651  109 762  107 433  
Investeringar  5 966  3 954  7 676  
Avyttringar  0  0  0  
Korrigering anläggningsregister  1  216  0  
Avskrivningar  -5 533  -5 281  -5 347  
redovisat värde vid årets slut  109 085  108 651  109 762  
     
     

  not 9 mark, byggnader och teknIska anläggnIngar
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tkr  2011 2010 2009 
Publika Fastigheter     
Redovisat värde vid årets början  84 161  85 700  76 954  
Investeringar  10 879  2 947  12 931  
Avyttringar  0  0  0  
Korrigering anläggningsregister  0  -215  0  
Avskrivningar  -4 583  -4 271  -4 185  
redovisat värde vid årets slut  90 457  84 161  85 700  
     
Fastighet annan verksamhet     
Redovisat värde vid årets början  176  260  279  
Investeringar  0  0  0  
Avyttringar  0  -107  0  
Avskrivningar  -19  23  -19  
redovisat värde vid årets slut  157  176  260  
     
Övriga fastigheter     
Redovisat värde vid årets början  23 741  22 772  26 785  
Investeringar  570  2 896  10  
Avyttringar  -962  0  0  
Korrigering anläggningsregister  -8 103  0  -2 167  
Avskrivningar  -1 081  -1 927  -1 856  
redovisat värde vid årets slut  14 165  23 741  22 772  
     
Exploateringsmark     
Redovisat värde vid årets början  4 261  2 012  1 366  
Investeringar  0  2 720  646  
Avyttringar  -85  -471  0  
redovisat värde vid årets slut  4 176  4 261  2 012  
     
summa mark, byggnader o tekniska anläggningar  963 657  976 649  943 953

  not 9 mark, byggnader och teknIska anläggnIngar

tkr  2011 2010 2009
Inventarier 
Redovisat värde vid årets början  58 486  61 529  63 907  
Investeringar  26 783  14 613  18 986  
Avyttringar  -50  0  0  
Korrigering anläggningsregister  -604  0  -3 162  
Utrangeringar  -13  -3 971  0  
Avskrivningar  -19 588  -13 685  -18 203  
redovisat värde vid årets slut  65 014  58 486  61 528  
 
Transportmedel och maskiner 
Redovisat värde vid årets början  2 638  3 451  4 358  
Investeringar  0  93  0  
Avyttringar  0  0  0  
Korrigering anläggningsregister          0  0  3  
Utrangeringar  0  0  0  
Avskrivningar  -905  -906  -910  
redovisat värde vid årets slut  1 733  2 638  3 451 

  not 10 maskIner och InventarIer
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tkr  2011 2010 2009
Aktier
A-ringen  100  100  100  
Kommunsamköp AB  3  3  3  
Gislavedshus AB  8 250  8 250  8 250  
Gislaved Industrilokaler AB  1 100  1 100  1 100  
Länstrafiken AB  425  425  425  
Gislaved Energi AB  500  500  500  
Gislaved Energiringen AB  50  50  50  
Gislaved Näringsliv AB  50  50  50  
andelar  564  564  564  
bostadrätter  1 404  1 404  1 404  
Grundfondskapital     
Länstrafiken AB  325  325  325  
Smålands Turistråd  30  30  30  
Stiftelsen Isabergstoppen  1 044  1 044  1 044  
Stiftelsen Gisleparken  1 100  1 100  1 100  
Stiftelsen Torghuset  375  375  375  
summa aktier och andelar  15 320  15 320  15 320  
     
långfristiga fordringar      
Andel i Kommuninvest ekonomisk förening  1 380  0  0 
Utlämnat anslagstäckt lån, Coompanion  0  200  200 
Lån A-ringen  3 559  3 559  3 559  
Lån Gisleparken  500  500  500  
Avgår osäkra fordringar  -1 059  -1 059  -1 059  
summa långfristiga fordringar  4 380  3 200  3 200  
     
summa finansiella anläggningstillgångar  19 700  18 520  18 520  

  not 11 fInansIella anläggnIngstIllgångar

Gislaveds kommun har i november 2011 ingått en 
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktel-
ser . Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser . Mellan samt-
liga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 

ianspråktagande av ovan nämnd borgenförbindelse . 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 insats-
kapital i Kommunivest ekonomisk förening . Kommunens 
andel per 2011-12-31 av de totala förpliktelserna uppgick 
till 276 516 924 kr och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 274 454 627 kr .

tkr  2011 2010 2009
Konst 
Redovisat värde vid årets början  4 603  4 477  4 378  
Investeringar  261  126  99  
Avyttringar  0  0  0  
Utrangeringar  0  0  0  
redovisat värde vid årets slut  4 864  4 603  4 477  
     
summa maskiner och inventarier  71 611  65 728  69 456  

  not 10 maskIner och InventarIer
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tkr  2011 2010 2009
Tekniska kontorets förråd  2 322  2 222  2 158  
Presentreklam  263  252  346  
Asfaltskross, tekniska  147  210  195  
summa förråd  2 732  2 684  2 699 

  not 12 förråd mm

tkr  2011 2010 2009
Kundfordringar  13 753  12 761  13 659  
Statsbidragsfordringar  2 585  0  0  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  53 529  30 164  24 415  
Övriga kortfristiga fordringar  25 214  14 778  17 784  
summa kortfristiga fordringar  95 081  57 703  55 858  

  not 13 fordrIngar

tkr  2011 2010 2009
Kassa  7  7  20  
Handkassor  69  63  56  
Plusgiro och bank  48 922  75 048  105 750  
summa kassa och bank  48 998  75 118  105 826  

  not 14 kassa och bank

tkr  2011 2010 2009
Kommunens andel  47 168  73 344  100 995  
Stiftelsen Gisleparken  1 155  -10 029  -9 854  
Stiftelsen Isabergstoppen  -1 502  -4 063  87  
Gislaveds Energi AB och G Energiring AB  -2 347  4 343  -245  
AB Gislavedshus  12 320  4 665  11 502  
A-ringen AB  1 072  1 015  346  
Gislaveds Näringsliv AB  149  -204  -149  
summa koncernkonto  58 015  69 071  102 682  

  not 15 koncernkonto

tkr  2011 2010 2009
Anläggningskapital  1 020 678  1 027 517  1 002 420  
Rörelsekapital  -86 580  -125 356  -125 444  
summa eget kapital  934 098  902 161  876 976  

varav pensionsbuffert  25 300  10 300  0  
varav	konjunkturbuffert	 	 31	822		 14	885		 0	 

  not 16 eget kapItal
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Fro m 2010 års bokslut öronmärks resultatet över det 
finansiella målet till en ”konjukturbuffert” under det egna 
kapitalet . Den får disponeras de år som skatteunderlags-
tillväxten (enligt SKL) understiger 1,5% enl beslut i 

KF 110428 §39 . Disponeringen av pensions- och konjuktur-
buffert hanteras i samband med upprättande av balans-
avstämning som görs i den årliga årsredovisningen .

tkr  2011 2010 2009
Ingående avsättning  12 368  10 133  - 
Ingående löneskatt avsättning  3 000  2 225  - 
Nya förpliktelser under året  2 531 4 855  - 
 varav nyintjänad pension  1 617  5 075  - 
 varav ränte-och basbeloppsuppräkningar  413  235  - 
 varav ändringar försäkringstekniska grunder  705  162  - 
 varav pension till efterlevande  153  0  - 
 varav övrig post  -357  -617  - 
Årets utbetalningar  -2 420  -2 433  - 
Utgående avsättning  15 479  14 780  - 
Förändring av löneskatt  27  589  - 
utgående avsättning  15 506  15 369  12 359  

Aktualiseringsgrad  96,0% 95,0% - 
     
antal visstidsförordnanden     
Förtroendevalda med visstidspension  9 9 - 
Personer med särskild avtalspension  17 30 - 

  not 17 avsättnIngar för pensIoner

tkr  2011 2010 2009
Ingående balans  18 011  17 151  17 078  
Årets ianspråktagande/avsättningar  773  860  73  
summa andra avsättningar  18 784  18 011  17 151  

  not 18 andra avsättnIngar

tkr  2011 2010 2009
Leverantörsskulder  52 887  41 032  42 051  
Personal, källskatt o arbetsgivaravgifter  33 500  36 699  31 200  
Personal, pensionskostnader  33 646  30 293  30 339  
Övertid och semesterlöneskuld  69 116  67 186  66 133  
Slutavräkning, kommunalskatt  0  34 828  70 101  
Övriga flyktingförskott  0  1 679  1 679  
Kalkning och landskapsvård  384  668  575  
Förutbetalda intäkter  16 730  16 663  13 675  
Upplupna kostnader  11 195  10 515  12 092  
Moms  3 493  3 739  3 818  
Skud VA-kollektiv  2 809  3 314  4 094  
Övriga skulder, avräkningsskulder  9 631  14 245  14 069  
summa kortfristiga skulder  233 391  260 861  289 826  

  not 19 kortfrIstIga skulder
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tkr  2011 2010 2009
Kommunägda bolag:     
Gislavedshus AB  354 412  361 978  368 909  
Gislaved Energi AB  22 000  22 000  22 000  
Stiftelsen Gisleparken  0  1 397  1 397  
Stiftelsen Isabergstoppen  11 569  11 660  22 659  
Stiftelsen Torghuset  16 000  16 000  16 000  
summa kommunägda bolag  403 981  413 035  430 965  
     
Egna hem och småhus:  466  582  661  
     
Föreningar och övriga:     
Hestra Medborgarhus  963  1 021  1 078  
Gislaveds Folkets hus  1 006  1 027  1 047  
Anderstorps Folkets hus  1 075  1 087  1 098  
summa föreningar och övriga  3 044  3 135  3 223  
     
summa borgensförbindelser  407 491  416 752  434 849  

  not 20 borgensförbIndelser

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 säker-
ställa finansieringen av framtida pensionsutbetalningar . 
Om så inte sker ska kostnaderna fördelas mellan länets 
samtliga kommuner . Vid årets utgång överstiger värdet av 
placeringarna det totala pensionåtagandet med 231 tkr .

tkr  2011 2010 2009
Pensionsförpliktelser före 1998  511 102  466 120  500 445  
Pensionsförpliktelser förtroendevalda  2 151  1 521  0  
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser   124 515  113 450  121 408  
summa pensionförpliktelser  637 768  581 091  621 853  

  not 21 pensIonsförplIktelser
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tkr budget 2011 bokslut 2011 avvikelse använt % bokslut 2010
Kommunstyrelsen 69 766 66 240 3 526 94,9 59 836 
Räddningsnämnden 29 635 28 025 1 610 94,6 27 663 
Barn- och utbildningsnämnden 680 299 672 710 7 589 98,9 662 158 
Tekniska nämnden 41 067 40 486 581 98,6 41 049 
Socialnämnden 506 412 501 067 5 345 98,9 473 696 
Fritidsnämnden 27 381 26 908 473 98,3 27 139 
Fastighetsnämnden 0 12 047 -12 047  -597 
Kulturnämnden 21 996 21 428 568 97,4 21 244 
Bygg- och miljönämnden 10 804 10 676 128 98,8 10 395 
Finansiellt under nämnderna 586 156 430 26,6 418 
summa nämnder 1 387 946 1 379 743 8 203 99,4 1 323 001 

drIftsredovIsnIng

tkr budget 2011 bokslut 2011 avvikelse  bokslut 2010
Kommunstyrelsen 13 883 22 176 -8 293  3 330 
Räddningsnämnden 668 591 77  263 
Barn- och utbildningsnämnden 10 432 10 163 269  6 799 
Tekniska nämnden 31 667 17 379 14 288  7 289 
Socialnämnden 8 526 4 668 3 858  4 736 
Fritidsnämnden 7 709 5 397 2 312  951 
Fastighetsnämnden 58 946 16 152 42 794  68 893 
Kulturnämnden 2 367 1 313 1 054  447 
Bygg- och miljönämnden 1 504 605 899  290 
summa investeringar 135 702 78 444 57 258  92 998 
      
därav      
Skattefinansierad verksamhet 120 087 72 824   89 191 
Avgiftsfinansierad verksamhet 15 615 5 620   3 807 

tkr budget 2011 bokslut 2011 totalt tom 2011
Musikskolan, Gislaved 12 566 12 519 18 797  
Bibliotek, Andersstorp 3 670 3 453 3 483  
Gruppbostad, Gislaved 7 965 187 222  
Gisleparken (inköp av fastighet) 6 000 9 721 9 721  
Konstgräsplan, Gislaved 5 700 4 989 4 989  

InvesterIngsredovIsnIng

 

större InvesterIngsprojekt 
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kommunstyrelsen

ekonomIsk InformatIon bokslut budget bokslut avvikelse
driftredovisning tkr 2010 2011 2011 2011

Intäkt 61 600 60 816 59 065 -1 751 
Kostnader -121 436 -130 582 -125 305 5 277 
nettokostnader -59 836 -69 766 -66 240 3 526
 
nettoinvesteringar -3 330 -13 883 -22 176 -8 293 

Ordförande: Niclas Palmgren (M) 
Förvaltningschef: Karin Gustafsson

programområden bokslut budget bokslut avvikelse
(nettokostnader) tkr 2010 2011 2011 2011

Politik och demokrati -17 797 -16 204 -17 960 -1 756 
Organisation -279 -3 440 -1 563 1 877 
Samhällsutveckling -17 793 -26 912 -25 467 1 445 
Kommunstyrelsekontor -14 748 -15 958 -14 947 1 011 
Servicekontor -9 219 -7 252 -6 296 956 
totalt -59 836 -69 766 -66 240 3 526 
 

Kommunens årliga rondellutsmyckningar juletid är ett populärt inslag som uppskattas av såväl invånare som förbipasserande.
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uppgift 
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN innefattar kommun-
fullmäktige, kommunstyrelse, revision, valnämnd, överför-
myndare och kommunstyrelsens programområden . 
Kommunallagen styr kommunfullmäktige och kommun-
styrelsens verksamhet . 
Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten i 
ärenden ”av principiell beskaffenhet eller av annan större 
vikt” . Revisionen lyder direkt under kommunfullmäktige . 
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och har uppsikt över 
nämndernas och de kommunala företagens verksamhet . 
Kommunstyrelsen ansvarar också för demokratiutveckling, 
samhällsutveckling inkl miljö samt kommunens ekonomi 
och organisation/ arbetsgivarfrågor . 
Valnämnden ska enligt vallagens regler organisera och 
genomföra val och folkomröstningar . 
Överförmyndaren ska bevaka underårigas, funktions-
nedsattas och äldre personers rätt i samhället samt att se 
till att de som inte klarar sina personliga angelägenheter 
eller sina ekonomiska problem får hjälp med detta . 
Inom dessa uppdrag har kommunfullmäktige preciserat 
uppdragen i ett stort antal strategier samt årets
konkretiserade mål .

måluppfyllelse 
Kommunstyrelseförvaltningen (politisk organisation med 
medarbetare) har aktivt arbetat med att uppfylla de många 
mål som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat

om . Alla mål är inte uppfyllda, vilket till viss del beror på 
att andra frågor än de planerade kommit in i bilden, varvid 
de personella resurserna inte alltid räckt till . Vissa mål är 
beroende av andra myndigheters agerande och har inte 
kunnat påverkas . Kommunstyrelseförvaltningen har, trots 
att en del av målen inte uppfyllts, i allt väsentligt på ett 
positivt sätt bidragit till en god ekonomisk hushållning 
av kommunens resurser för de tilldelade uppdragen .

ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelseförvaltningens resultat för 2011 visar ett 
överskott på drygt 3,5 mnkr . Det är stor variation mellan 
ingående programområden . 
Politik och demokrati visar ett underskott på ca 1,8 mnkr .
Förtroendevaldas utbildning blev ca 100 kr dyrare än 
budgeterat, och demokratiberedningen med tillhörande
projektorganisation startade redan under 2011 . 
Kommunstyrelsens förfogande har inte täckt det antal till-
läggsbeslut beslut som gjorts för bl a  bemötandeutbild-
ning, kost- och lokalutredning, gisleparksutredningarna 
samt driftsbidraget till Finnvedens samordningsförbund . 
10 %-taxan för samlingslokaler är underbudgeterad med 
ca 300 tkr . Överförmyndaren uppvisar ett underskott på 
drygt 400 tkr, bl a beroende på arvoden till gode män, 
såväl fler ärenden som den tillkommande uppgiften för 
ensamkommande flyktingbarn, påverkar utfallet . 
Organisation har ett överskott på ca 1,9 mnkr . Det beror 
på relativt låga kostnader för rehabilitering och omplace-
ringar inom de kommungemensamma personalanslagen 

Gislaved Drum & Drill Corps uppträder såväl nationellt som internationellt varje år. Här medverkar de vid invigningen av 
kommunens nya musikskola.
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på ca 1,2 mnkr, vilket kan ses som ett outnyttjat internt 
försäkringsskydd för kommunens arbetsgivaransvar . Det 
interna personalomkostnadspålägget har gett 0,5 mnkr 
mer än budgeterat . 
Samhällsutveckling visar ett totalt överskott på ca 1,5 mnkr 
men med stora variationer mellan delprogrammen . Medlen 
för arbetsplan för förbifart Smålandsstenar-Skeppshult 
samt 2+1 väg Gislaved-Smålandsstenar har inte använts, 
då planen inte kunnat genomförtas som planerat . 5 mnkr 
går därför ut som överskott . Strategisk markförsörjning har 
däremot ett underskott på ca 5,5 mnkr, där största posten 
är nedskrivningen av Gisleparkens fastighet med 4,6 mnkr . 
Inom samhällsutvecklingsprogrammet i övrigt bidrar även 
information, marknadsföring samt näringsliv med 350 tkr 
till överskottet . Här ligger orsakerna i aktiviteteter, som 
inte genomförts på planerat sätt, som tex omprioritering 
till uppgiften att revidera den grafiska profilen med egen 
personal, billigare projektverksamhet och  mindre driftsbi-
drag till några samarbetsorgan . Miljö och naturvård har ett 
överskott om ca 500 tkr, bl a till följd av att konsultstöd inte 
använts till förstudien av distributionscentral samt överbud-
getering av miljöombudsverksamheten . Det senare har 
korrigerats i 2012 års budget . 
Lägre kontorskostnader inom kommunstyrelsekontoret 
till följd av bl a kortare och längre vakanser på tjänster 
och ovanligt många partiella tjänstledigheter samt obud-
geterade intäkter bidrar med ca 1 mnkr till överskottet . 
Servicekontoret har också ett överskott på ca 1 mnkr, 
huvudsakligen av samma skäl .

personal 
Inom kommunstyrelseförvaltningen påbörjades under året 
en organisationsöversyn, som syftar till att samordna 
kommunstyrelse- och servicekontoret i sex olika enheter 
med ett antal underliggande funktioner för vissa adminis-
trativa servicefunktioner . Samtidigt ses arbetsfördelningen 
över med inriktning mot nya uppdrag för samhällsutveck-
ling och intern styrning och ledning . Arbetet ska vara klart 
under våren 2012 . 
Antalet anställda inom förvaltningen har vid jämförelsetid-
punkten 1 november ökat från 68 till 69 personer . 65 är 
tillsvidareanställda, och antalet visstidsanställda har ökat 
(projektanställningar och vikariat) från 2 till 4 personer . 
Kvinnodominansen har ökat till relationen 78/22, vilket 
dock är jämnare än kommunens genomsnitt på 84/16 . 
Antalet årsarbeten har minskat från 70 till 66 st . 
Närvarotiden har minskat från 78, 3 % till 77,0 % . Såväl 
sjukdom, tjänstledigheter och semesteruttag har ökat, 
varav tjänstledigheterna med 0,8 % enheter . Det beror på 
ett större antal anställda med partiella föräldraledigheter 
än tidigare . Sjuktalet har ökat från 3,3 % till 3,6 %, vilket 
är 0,3 procentenheter bättre än kommunens genomsnitt . 
Andelen anställda utan sjukdagar har ökat från 45,6 % 
till 49,3 %, som är 6,1%-enheter sämre än kommunens 
genomsnitt . 
Övertid och mertid har minskat från 0,6 % till 0,3 %, vilket 
hör till kommunens lägsta andelar . 
Personalomsättningen är lägre än tidigare år men ett 
betydande antal rekryteringar har genomförts pga tjänst-
ledigheter, pensioneringar, uppsägningar och projekt . 
Under året har bl a ny personalchef anställts då den 
förre övergått till annan verksamhet .

  utfall 2010 utfall 2011 
sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Gislaveds kommun ska under perioden 2011-2015, som
 ett genomsnitt, understiga 5 % 3,3 % 3,6 %

korttidsfrånvaro Av total sjukfrånvaro ska andelen korttidsfrånvaro inte vara över 2009 års 
 siffra (42 %) som ett genomsnitt under perioden 2011- 2015 53,1 % 80,4 % 

hälsotal Andelen anställda utan registrerad sjukfrånvaro ska öka från 2009 års nivå
 (51 .2 %) under perioden 2011- 2015 45,6 % 49,3 % 

personalekonomiska mål



räddnIngsnämnden

ekonomIsk InformatIon bokslut budget bokslut avvikelse
driftredovisning tkr 2010 2011 2011 2011

Intäkt 4 909 13 837 15 467 1 630 
Kostnader -32 572 -43 472 -43 492 -20 
nettokostnader -27 663 -29 635 -28 025 1 610

nettoinvesteringar -263 -668 -591 77

From 2011 har Gislaveds och Gnosjös kommuner en gemensam räddningsnämnd

Ordförande: Bertil Valfridsson (M) 
Förvaltningschef: Tf Johan Nilsson

programområden bokslut budget bokslut avvikelse
(nettokostnader) tkr 2010 2011 2011 2011

Myndighet o administration -1 660 5 871 6 536 665 
Skadeavhjälpande verksamhet -25 604 -34 043 -33 942 101 
Förebyggande verksamhet -399 -1 457 -1 211 246 
Krishantering 0 0 0 0 
totalt -27 663 -29 635 -28 025 1 610 

Räddningstjänsten försöker varje år locka fler kvinnor till yrket. Därför anordnar de bland annat ”prova på yrket som brandman” 
för tjejer varje år.
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uppgift 
Nämndens ansvar omfattar trygghets- och säkerhetsom-
rådet med den kommunala räddningstjänstens uppgifter 
i centrum . Utöver räddningstjänst 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 
extraordinära händelser ska stärkas .

måluppfyllelse 
Räddningsnämnden har klarat den målsättning som finns 
beträffande information och rådgivning inom det olycks-
förebyggande området . Under året har tillsyns- och till-
ståndsarbetet inventerats och prioriterats . Det finns nu en 
handlingsplan för att arbeta genom de ärenden som inte 
hunnits med under tidigare år . Detta gäller främst inom 
området brandfarliga varor . 
Målsättningen är att en insats ska påbörjas inom 10 minuter
för 80 % av larmen . Glädjande är att i 96% av alla larm 
inom de tätorter där det finns en brandstation når vi den 
drabbade inom 10 minuter . Sett till alla delar av kommun-
erna nås målsättningen till 81 % . En kategori larm som 
markant ökat är IVPA (I Väntan På Ambulans) vilket är ett 
resultat av att samtliga utryckningsstyrkor numera har 
utbildats och utrustats med defibrillatorer . 
Räddningstjänstens övningsmål för den egna personalen
har som helhet till största delen klarats till 80-100% . 
Variationen bland personalen är delvis stor . 
Antalet utbildade i brandskydd har klarat målet . 
Utbildningsviljan hos den kommunala personalen är 
väsentligt lägre än förväntat vilket föranlett att 12 av 
48 kurser ställts in då deltagarantalet varit allt för lågt . 
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser inom kris-
hanteringsområdet har pågått under året men har inte 
sammanställts . Det statliga uppdraget rörande elprioritering 
har tagit mycket tid samtidigt som omfördelning av arbets-
uppgifter har skett till följd av den vakanta räddningschefs-
tjänsten . Riskanalysen inför kommande handlingsprogram 
är inte klar utan behöver sammanställas . 
Vid två tillfällen har beredskapskravet enligt handlings-
programmet för räddningstjänst inte kunnat upprätthållas . 
Vid bägge tillfällena har deltidsstyrkan inte haft personal 
med tillräcklig kompetens . Detta är nu åtgärdat genom 
intern och extern utbildning . 
Räddningsnämnden anser att kravet på god ekonomisk 
hushållning sammantaget har uppfyllts .

ekonomiskt resultat 
Räddningsnämnden redovisar ett överskott på 1 610 tkr . 
Överskottet beror bl a på avslutandet av krisberedskaps-
planeringens balanskonto, 495 tkr . 
Införande av sambandsystemet RAKEL har inte genomförts 
i den takt som var planerat . Detta innebär att terminaler 
och handenheter inte köpts i förväntad omfattning vilket 
resulterar i en lägre abonnemangskostnad, 256 tkr . 
Intäkterna från felaktiga automatlarm har ökat med 220 tkr . 
Andelen skarpa automatlarm är ca 8 % vilket är, utifrån ett 
nationellt perspektiv, en hög andel . Antalet brandlarms-
anläggningar har ökat under året . 
Ett överskott på 102 tkr för krisberedskapsplaneringen 
förklaras med viss föräldraledighet och att det inte varit 
några stora kostnader för övning/utbildning . Inga interna 
löneavvikelser har gjorts för det arbete som förvaltningarna 
lagt ned på risk- och sårbarhetsanalysarbete . 
Tillstånds- och tillsynsintäkterna har under året ökat pga ett 
ökat antal tillstånd för brandfarlig vara . Detta har föranlett 
att tillsynsarbetet utifrån Lag om brandfarlig och explosiv 
vara inte kunnat utföras i den utsträckning som tillsyns-
planen förskriver . 
Under året har det funnits ett flertal vakanta tjänster vilket 
föranlett att ett flertal arbetsuppgifter ej blivit utförda eller 
har av kompetensskäl kompenserats med höga mer- 
och övertidskostnader . Sjukskrivningar med arbetsnärvaro 
i kombination med en brist på personal med rätt 
kompetensnivå föranledde också ökade övertidskostnader . 
Resultatet av att bl a räddningschefstjänsten varit vakant 
under hösten är att tidsplanen i åtgärdsplanen utifrån 
medarbetarenkäten inte följts, mål- och styrdokument för 
verksamheten har prioriterats bort samt det operativa och 
förebyggande handlingsprogrammet utifrån Lag om skydd 
mot olyckor ej färdigställts . Andra följdverkningar är att 
arbetet med att handleda och sammanställa förvaltningarnas
risk- och sårbarhetsanalyser ej har kunnat genomföras 
samt kvalitén och omfattningen av introduktion och hand-
ledning av ny personal har minskat . 
Räddningstjänstens åtagande i samarbetet bland länets 
räddningstjänster har ej kunnat utföras i den mängd som 
utlovats . I viss mån har den interna övningsverksamheten 
blivit lidande pga omfördelning av arbetsuppgifter . 
Med hänvisning till redovisat resultat hävdas att god 
ekonomisk hushållning uppnåtts .
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Tjejerna som provar på yrket som brandman för en dag får såväl klättra upp i höga master som testa att fira ner människo-
liknande dockor som träning.

sjukfrånvaro 
I samband med att Gislaved kommun övertog allt arbets-
givaransvar för personalen inom Räddningstjänsten 
Gislaved-Gnosjö justerades sjukfrånvaron . Dock är den 
totala frånvaron mycket lägre än kommungenomsnittet .

  utfall 2010 utfall 2011 
sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Gislaveds kommun ska under perioden 2011- 2015, som 
 ett genomsnitt, understiga 5 % 0,4 % 2,7 %

korttidsfrånvaro Av total sjukfrånvaro ska andelen korttidsfrånvaro inte vara över 2009 års 
 siffra (42 %) som ett genomsnitt under perioden 2011- 2015 0 % 39,3 % 

hälsotal Andelen anställda utan registrerad sjukfrånvaro ska öka från 2009 års nivå 
 (51 .2%) under perioden 2011- 2015 66,7 % 70,6 % 

personalekonomiska mål

hälsotal 
Tillgången till träning på arbetstid, en hälsoinriktad arbets-
platskultur och krav på fysisk kondition medverkar till att 
upprätthålla dessa goda resultat .
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teknIska nämnden 

ekonomIsk InformatIon bokslut budget bokslut avvikelse
driftredovisning tkr 2010 2011 2011 2011

Intäkt 93 551 89 576 95 691 6 115 
Kostnader -134 600 -130 643 -136 177 -5 534 
nettokostnader -41 049 -41 067 -40 486 581 
 
Avsättning till fond deponi 860  773 
Reglering mot va-fond -780  -505 
 
nettoinvesteringar -7 289 -31 667 -17 379 -14 288

Ordförande: Staffan Sjöblom (M)  
Förvaltningschef: Arne Höglund 

programområden bokslut budget bokslut avvikelse
(nettokostnader) tkr 2010 2011 2011 2011

Adm/nämnd/internt -4 495 -4 891 -4 620 271 
Väghållning -29 978 -29 219 -29 430 -211 
Park/skog/osa -6 623 -6 923 -6 428 495 
Miljö 47 -34 -8 26 
Renhållning 0 0 0 0 
VA 0 0 0 0 
totalt -41 049 -41 067 -40 486 581 

Renhållningens överskott 773 tkr avsätts till deponi och således blir det ett nollresultat på tekniska verksamhet . 
VA-verksamheten utjämnas via va-fonden till ett 0-resultat . 

Det första spadtaget tas för den nya förbifarten Gislaved-Anderstorp.
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uppgift 
Tekniska nämnden har som målsättning att driva en god 
kommunal service till allmänheten, organisationer och 
myndigheter inom verksamhetsområdena: 
•	 Väghållning med gatubelysning, trafik och trafiksäkerhet . 
•	 Torg och andra allmänna platser . 
•	 Parker, skogar och exploateringsmark . 
•	 Vattenförsörjning och avloppsbehandling . 
•	 Avfallshantering och renhållning . 
•	 Kalkning och återställning av vattenområden .

Nämnden är dessutom kommunens Trafiknämnd och 
väghållningsmyndighet .

måluppfyllelse 
Tekniska nämnden har 2 st övergripande och 4 st
konkretiserade mål som antagits av kommunfullmäktige . 
Konkretiserade mål: 
1 . För en ständigaktiv dialog med Trafikverket för att
 förbättra kommunikationsnätet . 
2 . Förbättra gatu- och vägstandarden . 
3 . Utveckla och intensifiera samverkan mellan tekniska
 nämnden, fritidsnämnden och kommunala bolag samt 
 utreda möjligheten att lägga ut lämpliga objekt på 
 entreprenad . 
4 . Skapa en miljövänligare avfallshantering . 

Måluppfyllelse: 
1 . I samverkansgruppen för trafiksäkerhetsfrågor förs
 en ständig dialog med Trafikverket för att förbättra
 kommunikationsnätet . Fyra möten hålls årligen . 
2 . Med 2011 års medel till toppbeläggningsprogrammet 
 fanns ingen möjlighet att förbättra gatu- och väg-
 standarden . 
3 . Anslutningsvägar till väg 27 vid Henja är upphandlade
 på entreprenad . Kostnad 17 miljoner . 
4 . En ny avfalls plan har antagits av kommunfullmäktige
 som kommer att leda till en miljövänligare avfalls-
 hantering . 
  
Tekniska nämnden anser sig ha uppfyllt god ekonomisk 
hushållning inom sina verksamhetsområden

ekonomiskt resultat 
Årets resultat blev ett överskott om 586 tkr för tekniska 
förvaltningen, kopplat till ökade intäkter från skogsförvalt-
ningen . Det är främst skogsintäkterna från Rv 27 som står 
för högre intäkt än budgeterat . 
Program ”Administration/intern service” har gett ett över-
skott på 271 tkr . Orsaken till överskottet är vakanser på 
personalsidan och att internfaktureringen blev högre än 
budgeterat . 
Program ”Väghållning” prognostiseras totalt efter augusti 
till ett underskott om 318 tkr och hamnade på minus 
211 tkr . Den största förklaringen till förbättringen finner vi 
på kostnadsutvecklingen av verksamheterna vinterväg-
hållningen och belysning . Under december kom inte så 

mycket snö som budgeterat och kilowattpriser på elen var 
betydligt lägre under hösten jämfört med två föregående 
år . Överskott för verksamhet beläggning, toppbeläggningen 
genererade ett överskott som till viss del täckte det för-
väntade underskott på vinterväghållningen . Vägmärken 
och gaturenhållning genererar ett underskott om 137 tkr 
respektive 225 tkr . Det har gjorts en hastighetsöversyn i 
Gislaved kommun som till stor del förklarar underskottet 
inom verksamhet vägmärken . Gaturenhållningens under-
skott kopplas till stor del till interna kostnader . 
Vägbidragen är utbetalda i sin helhet .     
”Park/OSA/Skog” har gett ett överskott på 495 tkr, vilket 
är 177 tkr bättre än årsprognosen i augusti och kopplas till 
verksamhet skog där intäkterna blev över förväntan . 
”Miljö” har gjort åt 26 tkr mindre än budgeterat huvudsak-
ligen beroende på att få branddammar har åtgärdats under 
året . Lägre avgifter för recipientkontrollen än budgeterat 
har också påverkat resultatet . 
”Renhållning” har gjort ett överskott på 773 tkr . Av detta 
överskott är 289 tkr ränta på fonderade medel . Förutom 
räntan så består överskottet i huvudsak av extra intäkt för 
slamtömning samt en del uteblivna arbeten på deponin i 
Mossarp i avvaktan på Länsstyrelsens beslut om avslut-
ningsplan . Årets överskott från renhållningen har lagts till 
fonden för återställning av Mossarpstippen, vilken nu 
uppgår till 18 784 tkr . 
”Vatten och avlopp” har gjort ett underskott om 505 tkr 
som regleras mot va-kollektivets fond (UB 111231 = 2 709 
tkr) . Skillnaden mellan det prognostiserade minusresultatet 
( -900 tkr i augustiprognosen) och utfallet beror på åter-
vunnen kundförlust på 413 tkr .  Anläggningsavgifterna 
har i stort sett nått budgeterat belopp .

personal 
Fokusering på att vara en attraktiv arbetsgivare måste fort-
sätta så att vi kan rekrytera de yrkeskategorier som behövs 
för vår tekniska verksamhet . Det är främst ingenjörstjäns-
ter som är extremt svåra att rekrytera . Under 2011 har vi 
rekryterat yrkesarbetare, driftingenjör, utredningsingenjör, 
assistent, va-chef och stadsträdgårdsmästare . Ny gatuchef 
och nya ingenjörer, drifttekniker och yrkesarbetare kommer 
att behöva rekryteras under 2012 så snart som möjligt . 
Tekniska kontoret har under det senaste året fokuserar 
på arbetsmiljön och ledarskapet . Medarbetarsamtal och 
lönesamtal ser vi som en mycket viktig del i utvecklingen 
av våra medarbetare och chefer . För att kunna få kvalité i 
samtalen måste verksamheten organiseras så att varje chef 
och arbetsledare får lagom många samtal att genomföra 
under året .Detta innebär att en mindre organisationsföränd-
ring kommer att genomföras så att varje chef/arbetsledare 
får en möjlighet att genomföra medarbetarsamtal med 
hög kvalité .
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andelen friska av tillsvidare och visstidsanställda ska 
bibehållas (40-45 procent) 
Andelen anställda utan registrerad sjukfrånvaro har minskat 
från 68,4 procent 2009 till 55,9 procent 2010 men nu ökat 
för 2011 till 68,3% . Frisknärvaron beräknas på antalet 
individer och sjukfrånvaron på antalet registrerade 
timmar av arbetad tid .

andelen långtidssjuka ska minska 
Andelen sjukdagar över 60 dagar av total sjukfrånvaro 
har minskat från 27,5 procent 2010 till 23,3 procent 2011, 
bland annat till följd av att långtidssjukskrivna dels har 
rehabiliterats samt övergått i pension . Detta betyder 
att andelen korttidsfrånvaro ökat från 72,5 procent 
till 76,7 procent .

  utfall 2010 utfall 2011 
sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Gislaveds kommun ska under perioden 2011- 2015, som
 ett genomsnitt, understiga 5 % 3,5 % 2,2 %

korttidsfrånvaro Av total sjukfrånvaro ska andelen korttidsfrånvaro inte vara över 2009 års
 siffra (42 %) som ett genomsnitt under perioden 2011- 2015  72,5 % 76,7 % 

hälsotal Andelen anställda utan registrerad sjukfrånvaro ska öka från 2009 års nivå
 (51 .2%) under perioden 2011- 2015 55,9 % 68,3 % 

personalekonomiska mål

hälsotal 
Andelen anställda utan någon sjukfrånvaro på tekniska 
förvaltningen har ökat från 2010 års nivå 55,9 % till 68,3 % 
2011 som en följd av färre registrerade sjukfrånvarotimmar 
och därmed håller god marginal till målvärdet, att överstiga 
2009 års nivå 51,2 procent av total arbetad tid .

Under	2011	började	det	rulla	gasdrivna	sopbilar	i	Gislaveds	kommun.	Det	är	ett	steg	i	kommunens	miljöarbete.
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ekonomIsk InformatIon bokslut budget bokslut avvikelse
driftredovisning tkr 2010 2011 2011 2011

Intäkt 9 131 9 385 9 031 -354 
Kostnader -19 526 -20 189 -19 707 482 
nettokostnader -10 395 -10 804 -10 676 128 
 
nettoinvesteringar -290 -1 504 -605 899 
 

Ordförande:	Lars	Larsson	(C)	 
Förvaltningschef: Anders Simfors 

programområden bokslut budget bokslut avvikelse
(nettokostnader) tkr 2010 2011 2011 2011

Administration och nämnd -4 130 -4 196 -3 988 209 
Fysisk planering -375 -217 -911 -694 
MätningBeräkningKartor MBK -1 844 -2 200 -2 120 80 
Miljö och hälsa -1 562 -1 968 -1 635 333 
Bostadsanpassningar -2 484 -2 222 -2 022 200 
totalt -10 395 -10 804 -10 676 128

Avvikelsen avseende programområdet Fysisk planering inkluderar en nedskrivning av digitala arkivet med drygt 600 tkr. 

Redan nu finns ett antal gasbilar i kommunens bilpark. Idag köps i princip inga nya bilar in som enbart går på bensin.

nämndsredovIsnIngar - bygg- och mIljönämnden
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uppgift 
Bygg- och miljönämnden har bl a till uppgift att vara den 
myndighet som beslutar i ärenden som rör planläggning, 
byggande, geodetisk mätning samt miljöskydd, hälsoskydd 
och livsmedel . Vidare ansvarar nämnden för framtagning 
av grundläggande kartor och geografiska databaser (GIS) 
och hand lägger kommunens ärenden avseende bostads-
anpassningsbidrag och svarar för den kommunala energi-
rådgivningen .

måluppfyllelse 
Servicen till allmänhet, myndigheter och politiker bedöms 
ha varit bra . Informationsmaterial finns skriftligt och bra 
information om verksamheten finns på hemsidan, där man 
också finner Bygglovsguiden som förklarar och vägleder 
besökaren genom ovana begrepp och blanketter 
24 timmar om dygnet . 
Tillsynsarbetet inom byggområdet har mest omfattat 
ovårdade tomter, höga häckar, olovligt byggande och 
några fall av byggnation i strid mot gällande strandskydds-
bestämmelser har hanterats under året . Dessutom har 
viss uppföljning av s k enkelt avhjälpta hinder genomförts . 
Under året har byggfunktionen förstärkts och möjligheterna 
att utföra arbetsplatsbesök i enlighet med den nya 
plan- och bygglagen har därmed förbättrats . 
Under året har kontrollmätning av kommunens stomnät 
färdigställts och, efter Lantmäteriets beräk ningsarbete, 
genomfördes övergången till nytt koordinatsystem i 

slutet på året . Inom GIS-området samarbetar Gislaved och 
Gnosjö genom att nämndens GIS-samordnare svarar för 
motsvarande verksamhet i Gnosjö . 
Inom ramen för ett projekt har enskilda avloppsanlägg-
ningar inom Lillåns avrinningsområde inventerats . Många 
av anläggningar bedöms som bristfälliga och förhoppnings-
vis ställer länsstyrelsen mer medel till förfogande så att 
projektet kan fortsätta under 2012 .

ekonomiskt resultat 
Kostnaderna för nämndens sammanträden och vidareut-
bildningar m m har inte uppgått till budgete rad nivå utan 
uppvisar ett överskott om ca 100 tkr liksom administra-
tionens nettoresultat, dvs totalt uppvisar nämnd och 
administration ett överskott ca 200 tkr . Administrationens 
överskott har till ca hälften sin grund i lägre lönekostna-
der respektive kostnader för material mm som debiterats 
övriga funktioner . 
Plan- och byggfunktionernas intäkter för bygglov och 
bygganmälan m m understiger budgeterad nivå med 
drygt 300 tkr bl a beroende på en något lägre volym 
industribyggnationer än tidigare år . Samti digt uppvisar 
verksamhetskostnaderna för funktionen ett överskott om 
ca 240 tkr, vilket dock i redovisningen reducerats med den 
nedskrivning av det digitala arkivet om 600 tkr som gjorts i 
samband med bokslutet . Bokförda kostnader ger därför ett 
underskott gentemot budget . 
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag är för 

Under	en	solig	dag	i	maj	invigdes	Gislaveds	nya	demenscentrum	på	Blomstervägen.
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första gången på många år betydligt lägre än budgeterat, 
ca 250 tkr, p g a att bidrag utgått till färre ”stora” ären-
den än tidigare år . I jämförelse med 2010 är kostnaderna 
ca 460 tkr lägre . Med tanke på de senaste årens trend 
med allt högre kostnader för bostadsanpassningar 
bedöms genomförd uppräkning av anslaget vara riktig 
trots årets överskott .   
MBK-funktionens kostnader och intäkter balanserar 
ganska väl med ett överskott på ca 80 tkr . 
Miljöfunktionens nettoresultat under understiger budget-
erad nivå med ca 300 tkr huvudsakligen p g a att några 
tjänster varit delvis vakanta under året . 
Sammanfattningsvis understiger nämndens intäkter bud-
geterat belopp med ca 350 tkr samtidigt som kostnaderna 
är totalt ca 480 tkr lägre . Under året har en extra avskriv-
ning av tidigare investeringar för digitalisering av bygglov-
arkivet kunnat göras med 600 tkr . Detta innebär att verk-
samheten belastas i motsvarande mindre grad för räntor 
och avskrivningar under de kommande åren . 

Tillgängliga investeringsmedel avser dels inköp av mätin-
strument, kontorsmaskiner samt det under 2008 påbörjade 
projektet för digitalisering av bygglovarkivet . Förbrukningen 
av medel under 2011 avser huvudsakligen arkivarbete . 
Färdigställande av digitaliseringsarbetet planeras bli 
finansierat med hjälp av ombudgetering av redovisat över-
skott tillsammans med tillgängligt reinvesteringsutrymme . 
Sammantaget bedöms att nämnden bedrivit sin verksam-
het utifrån principen om god ekonomisk hushållning .

personal 
Bygg- och miljönämnden uppnår inte målet vad gäller
sjukfrånvaron .  
Detta beror på ett antal långtidssjukskrivningar som 
slår igenom .  
Övrig sjukfrånvaro ligger i paritet med övriga kommunen .
Vissa tjänster kan vara svårt att återbesätta då brist på 
sökanden med rätt kompetens saknas . Detta har ökat 
till högre belastning på kvarvarande personal .

  utfall 2010 utfall 2011 
sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Gislaveds kommun ska under perioden 2011- 2015, som
 ett genomsnitt, understiga 5 % 3,0 % 5,8 %

korttidsfrånvaro Av total sjukfrånvaro ska andelen korttidsfrånvaro inte vara över 2009 års
 siffra (42 %) som ett genomsnitt under perioden 2011- 2015 100 % 31 % 

hälsotal Andelen anställda utan registrerad sjukfrånvaro ska öka från 2009 års nivå
 (51 .2%) under perioden 2011- 2015 55 % 42 % 

personalekonomiska mål

Ökningen av sjukfrånvaron, liksom minskningen av andelen korttidsfrånvaro, förklaras av två långtidssjukskrivningar, 
motsvarande totalt ca 1,5 årsarbetare.
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socIalnämnden

ekonomIsk InformatIon bokslut budget bokslut avvikelse
driftredovisning tkr 2010 2011 2011 2011

Intäkt 91 863 82 118 92 310 10 193 
Kostnader -565 558 -588 530 -593 377 -4 847 
nettokostnader -473 695 -506 412 -501 067 5 346 

nettoinvesteringar -4 736 -8 526 -4 668 -3 858 

Ordförande: Bengt Petersson (C) 
Förvaltningschef: Monica Svensson

programområden bokslut budget bokslut avvikelse
(nettokostnader) tkr 2010 2011 2011 2011

Gemensam administration -11 193 -15 641 -11 134 4 507 
Individ- och familjeomsorg -84 666 -90 450 -90 760 -310 
Äldreomsorg -290 217 -313 156 -304 399 8 757 
Särskild omsorg -73 966 -74 010 -80 848 -6 838 
Socialpsykiatri -13 653 -13 155 -13 925 -770 
totalt -473 696 -506 412 -501 067 5 346 

Demenscentrumet på Blomstervägen i Gislaved har rymliga och mycket fina lokaler. Foto: Anders Sällström.
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uppgift 
Socialnämnden ska på uppdrag av kommunfullmäktige 
tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, omsorg och 
service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och 
målsättningar . Socialnämnden har det politiska ansvaret 
för verksamhet inom äldre- och handikappomsorg, individ- 
och familjeomsorg, flyktingmottagning, särskilda omsorgen 
samt vård och stöd till vuxna långvarigt psykiskt sjuka . 
Socialnämnden ska också leda och samordna de arbets-
marknadsåtgärder som ligger inom nämndens arbetsom-
råde samt samordna samverkan med andra nämnder så att 
helhetssyn erhålles i arbetsmarknadsfrågor . Nämnden har 
också ansvar för tillståndsgivning till alkoholservering samt 
tillsyn i enlighet med Alkohollagen . Socialnämndens ansvar 
innefattar även personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor 
samt utvärdering och utveckling av verksamheten .

måluppfyllelse 
Socialnämnden har arbetat aktivt med att uppfylla de mål 
som kommunfullmäktige har beslutat om . För de mål som 
inte har uppfyllts och där medel är avsatta visar det sig till 
största delen genom ett överskott på kontona . 
Förutom de av fullmäktige fastställda målen har nämnden 
att följa och rätta sig efter  utvecklingen nationellt, för att 
uppfylla de lagar och regler som har beslutats av riksdag 

och regering . Inom flertalet av våra verksamheter pågår en 
positiv utveckling genom förbättring av rutiner, kompetens 
och kvalitet . 
Nämnden anser sig uppfylla kravet på god ekonomisk hus-
hållning .

ekonomiskt resultat 
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 5 346  tkr . De 
främsta orsakerna till detta är undersköterkseutbildningen 
inte kunde starta så tidigt som planerat och att avsikten 
med KUL-projektet från början var att det skulle fortsätta 
in i 2012 . 
Socialnämnden begär att till 2012 få överfört 3 071 tkr 
avseende medel för KUL-projektet, för att projektet på så 
vis ska kunna genomföras i den omfattning som tidigare 
har beslutats . Socialnämnden begär också att till 2012 få 
överfört 3 719 tkr avseende undersköterskeutbildning samt 
3 858 tkr avseende ej avslutade investeringar . 
I övrigt kan konstateras att äldreomsorgen i helhet visar ett 
positivt resultat på 10 195 tkr medan särskilda omsorgerna 
redovisar ett underskott på 6 779 tkr . 

1. rehabiliteringsbehov 
Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen ligger för 2011 på 
samma nivå som för 2010 och därmed även i år under det 
genomsnittliga målet på 5 procent . Vid en närmare analys 
visar det sig att det finns mycket stora skillnader mellan 
olika enheter varför förvaltningen måste fortsätta med 
analyser kring detta .

2. andelen korttidssjuka ska minska  
Andelen korttidsfrånvaro har ökat markant mellan 2010 
och 2011 .

3. andelen friska av tillsvidare och visstidsanställda
ska bibehållas  
Andelen anställda utan registrerad frånvaro har ökat från 
47,4 för 2010 till 54, 2 för 2011 . I samband med delårs-
bokslutet den 31 augusti 2011 var denna andel oroväck-
ande 45,2,  men denna siffra har alltså förändrats i det 
totala bokslutet .

  utfall 2010 utfall 2011 
sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Gislaveds kommun ska under perioden 2011- 2015, som 
 ett genomsnitt, understiga 5 % 4,7 % 4,7 %

korttidsfrånvaro Av total sjukfrånvaro ska andelen korttidsfrånvaro inte vara över 2009 års
 siffra( 42 %) som ett genomsnitt under perioden 2011- 2015 48,2 % 56,6 % 

hälsotal Andelen anställda utan registrerad sjukfrånvaro ska öka från 2009 års nivå
 (51 .2%) under perioden 2011- 2015 47,4 % 54,2 % 

personalekonomiska mål

analys  
I samband med delårsbokslutet den 31 augusti 2011 gav 
socialnämnden förvaltningen i uppdrag att analysera kort-
tidsfrånvaron och hälsotalet . Vi kan konstatera att det har 
skett en förändring i siffrorna vad avser kortidsfrånvaron 
till det sämre, men däremot är det fler personer inom för-
valtningen som inte är sjuk alls . Detta tillsammans med de 
stora variationer som vi ser avseende sjukfrånvaron mellan 
olika enheter inom förvaltningen gör att arbetet med att 
analysera nyckeltalen bör fortsätta .

nämndsredovIsnIngar - socIalnämnden
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frItIdsnämnden

ekonomIsk InformatIon bokslut budget bokslut avvikelse
driftredovisning tkr 2010 2011 2011 2011

Intäkt 19 371 19 257 19 639 382 
Kostnader -46 510 -46 638 -46 547 91 
nettokostnader -27 139 -27 381 -26 908 473 

nettoinvesteringar -951 -7 709 -5 397 2 312 

Ordförande:	Maria	Gullberg	Lorentsson	(M) 
Förvaltningschef: Kent Kruuse

programområden bokslut budget bokslut avvikelse
(nettokostnader) tkr 2010 2011 2011 2011

Administration och nämnd -2 326 -2 273 -2 371 -98 
Anläggningar -17 159 -17 414 -17 185 229 
Övrig fritidsverksamhet -57 -78 -107 -29 
Föreningsstöd -7 597 -7 616 -7 245 371 
totalt -27 139 -27 381 -26 908 473 

Gislaved har fått sin första konstgräsplan i fullstorlek. Den invigdes sent under hösten.
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uppgift 
Fritidsnämndens huvuduppgift är att erbjuda kommun-
invånarna goda förutsättningar för en positiv och menings-
fylld fritid . Utbudet skall främja en positiv bild av Gislaveds 
kommun och göra kommunen attraktiv att verka och bo i . 
Fritidsnämndens skall också på olika sätt stödja föreningars
möjligheter att bedriva och kunna utveckla sina verksam-
heter . En prioriterad målgrupp är ungdomsverksamheten .  
Fritidsnämnden arbetar också alltmer med den operativa 
turismen och har bl a i samverkan med Isabergstoppen 
igångsatt Kanotled Nissan . Vidare har samarbetet med
föreningar och idrottsförbund resulterat i att lägerverk-
samheten i framförallt Gisle ökat rejält . På uppdrag från 
kommunfullmäktige har också arbetet med att rusta 
upp Gislavedsleden inletts .

måluppfyllelse 
Genom bidragssystemet priorteras åldersgruppen 7-20 
år . Denna ålderskategori utgör basen för fritidsnämndens 
verksamhet . 
Ett starkt stöd till föreningslivet är av största väsentlighet . 
Detta ges både i form av kontantstöd och genom subven-
tionerade lokalhyror . Mer än hälften av kommunens idrotts-
föreningar har godkänd policy mot mobbing och droger . 
Anläggningsnyttjandet i de kommunala idrottsanläggning-
arna är fortsatt mycket högt dock kan noteras skillnader 
beroende på var anläggningarna är geografiskt placerade . 
Fritidsnämnden anses sig uppfylla målen väl inom de 
angivna ekonomiska ramarna .

ekonomiskt resultat 
Fritidsnämnden redovisar ett överskott med 473 tkr . 
I denna summa finns det ett antal större plus- och 
minusposter som påverkat resultatet . 
Fritidsnämnden har inte erhållit någon ersättning för 
kapitalkostnaderna (-376 tkr) för konstgräsplanen under 
år 2011  . Planen är inte slutbetald då det återstår några 
anmärkningar att åtgärda .  År 2012 är kapitaltjänst-
kostnaden budgeterad . 
Vakanta tjänster (+205 tkr) har till och från under året varit 
vakanta . Rekryteringsprocess är igång och de kommer 
vara tillsatta i början av år 2012 . 
Gislavedsleden (+100 tkr) . En utredning har genomförts 
och arbetet har igångsatts i slutet av året . Detta fortgår 
under år 2012 . 
Hälsolyften (+100 tkr) har fått en tillströmning av tränings-
medlemmar . Badavgifterna ligger -100 tkr under budget . 
Antal badgäster har ökat något  jämfört med förra året 
men ligger fortfarande under budget . I siffrorna ingår 
också ersättning med 35 tkr från kommunstyrelsen 
som en ersättning för skolungdomarnas fria bad under 
sommarlovet . Denna summa borde varit betydligt större 
sett till antal badande skolungdomar . 
Intäkter på gymnastiksalar har ökat men ligger fortfarande 
under budget . Fritid har också fått kostnadsökning för 
passagesystem (totalt -42) . 
Stödet till föreningar visar överskott (+156 tkr) beroende på 
att några föreningar inte redovisat tillräckligt med aktiviteter 
för att erhålla 100% driftbidrag . SISU har också samverkat 
när det gäller ledarutbildningar och föreläsningar .

Många	lockades	till	invigningen	av	den	nya	inomhustennisbanan	LGL-hallen	i	Gislaved.
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personal
Fritidsförvaltningen har under flera år försökt kombinera 
olika tjänster för att på detta sätt öka tjänstgörings-
graderna . Besparingsåtgärderna i våra simhallar har 
inneburit att detta sätt att öka tjänstgöringsraderna blivit 
mycket svårare . Troligt är att andelen deltidstjänster 
kommer att öka framöver . 
Ett nytt årsarbetstidsavtal har börjat gälla i Anderstorps 
simhall . Konsekvensen har blivit att simhallen har utökat 
öppettiderna på vinterhalvåret då efterfrågan är som störst . 
På sommarhalvåret kommer öppettiderna att minskas . 
Personalen är mycket positiv till denna förändring . 
Förvaltningen har de senaste åren haft ganska hög 

  utfall 2010 utfall 2011 
sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Gislaveds kommun ska under perioden 2011- 2015, som
 ett genomsnitt, understiga 5 % 5,1 % 4,8 %

korttidsfrånvaro Av total sjukfrånvaro ska andelen korttidsfrånvaro inte vara över 2009 års 
 siffra( 42 %) som ett genomsnitt under perioden 2011- 2015 27,6 % 49,3 % 

hälsotal Andelen anställda utan registrerad sjukfrånvaro ska öka från 2009 års nivå
 (51 .2%) under perioden 2011- 2015 48,8 % 62,2 % 

personalekonomiska mål

personalomsättning . Anledningarna är skiftande och i 
en del fall helt personliga . En gemensam nämnare som 
troligen betyder mycket är att förvaltningens medelålder 
sjunkit de senaste åren och den yngre personalen är mer 
benägen att flytta för att prova på nya uppgifter . 
Fritidsförvaltningen har de senaste åren tagit emot flera 
omplaceringar från andra förvaltningar . Det har i en del 
fall gått bra men i några fall har det inte varit lyckat . 
Fritidsförvaltningen saknar övergripande fungerande 
rutiner på hur ärenden ska hanteras när omplaceringarna 
inte fungerar fullt ut .

Siffran för fritidsförvaltningens sjukfrånvaro är inte riktigt 
rättvisande då den innehåller uppgifter på en omplacerad 
person som ej varit i tjänst i förvaltningen på 6 år . Denne 
person har numera sagt upp sin tjänst . 
Sjukfrånvarons siffror blir något vanskliga att tolka eftersom 
en långtidsjukskrivning som ej borde varit med ger stort 
utslag i statistiken . Förvaltningen har haft 1 omplacerad 

som ej tjänstgjort på 6 år men som ingår i statistiken . 
Denna person utgör hälften av förvaltningens hela frånvaro . 
Personen har nu slutat sin anställning . 
Antalet personer som ej har någon registrerad sjukfrånvaro 
alls har ökat kraftigt under året . Om detta beror på att 
personalen blivit så mycket friskare eller om det finns 
andra förkalringar är oklart .

Det årliga förskoleloppet är alltid ett populärt inslag hos barnen.
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barn- och utbIldnIngsnämnden

ekonomIsk InformatIon bokslut budget bokslut avvikelse
driftredovisning tkr 2010 2011 2011 2011

Intäkt 74 277 65 049 74 879 9 830 
Kostnader -736 435 -745 348 -747 589 -2 241 
nettokostnader -662 158 -680 299 -672 710 7 589 

nettoinvesteringar -6 799 -10 432 -10 163 263

I investeringsbeloppet för 2011 ingår inköp av datorer till gymnasiet med 2.000 tkr 
som växlats mot leasing. Detta belopp ingår ej i budgeterat investeringsutrymme. 
Avvikelsen är således 2.270 tkr.

Ordförande: Inga-Maj Eleholt (C) 
Förvaltningschef: Birgitta Höper Agardsson

programområden bokslut budget bokslut avvikelse
(nettokostnader) tkr 2010 2011 2011 2011

Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
fritidshem -165 495 -180 651 -172 387 8 264 
Grundskola -276 160 -276 035 -281 446 5 411 
Särskola -14 822 -12 899 -12 471 428 
Fritidsgårdar -3 422 -3 378 -3 178 200
Gymnasieskola -143 473 -142 223 -142 568 -345 
Vuxenutbildning -12 595 -13 400 -12 195 1 205 
Högskolan på hemmaplan  -397 -384 -363 21
Musikskolan -11 076 -13 965 -12 564 1 401 
Nämnd och administration -9 667 -10 166 -9 926 240 
Gemensamma verksamheter -25 051 -27 198 -25 612 1 586 
totalt -662 158 -680 299 -672 710 7 589 

Vid Gislaveds Gymnasium har du mycket att välja på; allt från teoretisk grund för högskolestudier till praktiskt inriktade 
yrkesutbildningar.

nämndsredovIsnIngar - barn- och utbIldnIngsnämnden
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Redan vid 5 års ålder kan man börja spela i musikskolan med hjälp av Suzukimetoden. Här visar barnen upp sina färdigheter 
under invigningen av den nya musikskolan.

uppgift 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör Gislaveds kommuns 
uppgifter inom skolväsendet för barn, ungdom och vuxna, 
samt inom förskole- och skolbarnsomsorgen . Nämnden 
svarar också för musikskolan och uppdragsutbildningen 
inom gymnasieskolan . 
Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommun-
fullmäktige bestämt, de föreskrifter som finns i lagar, 
förordningar och övriga nationella styrdokument samt 
bestämmelser i kommunfullmäktiges reglemente . 
Nämnden ska inom sitt område svara för organisations- 
och målfrågor samt utvärdering innefattande volym- och 
kvalitetskontroll, budget- och ekonomifrågor samt interna 
överenskommelser med nämndens olika verksamhets-
områden . 
Nämnden ska också verka för att information i utbildnings-, 
förskole- och fritidshemsfrågor sker till allmänheten, företag 
och organisationer samt till myndigheter inom kommunen .

måluppfyllelse
nämndens övergripande mål 
Pedagogiskt ledarskap ska stärkas och genomsyra alla 
nivåer i verksamheten . Pedagogiskt ledarskap i team, i led-
ningsgrupp, i arbetslag och i barn- respektive elevgrupper 
innebär en aktiv närvaro . En aktiv närvaro kännetecknas av 
ett positivt, demokratiskt och utmanande förhållningssätt . 
Återkoppling och ständig dialog säkerställer förbättring
och utveckling . 
Nya skolreformer ska implementeras som berör hela skol-
området, ny skollag, förändringar i förskolans läroplan, nya 
läroplaner och nya kursplaner i grundskolan och särskolan, 
ny betygsskala samt ny gymnasieskola med nya ämnespla-
ner gemensamma med gymnasial vuxenutbildning . 
Den pedagogiska verksamhetens kvalitet och utveckling 
ska dokumenteras i pedagogiskt bokslut . 
Grundläggande demokratiska principer och förhållnings-
sätt ska säkerställas i en aktiv likabehandlingsplan . 

Förebyggande arbete mot mobbing, våld och främlings-
fientlighet ska ske dagligen .

måluppfyllelse 
Generellt har verksamheterna en hög måluppfyllelse . 
Genom den ledningsstruktur och det arbetssätt som nu 
etablerats är det lätt att få inblick i de olika verksam-
heterna . Arbetet i team genomsyrar verksamheterna och 
ger både ledningsnivåerna och medarbetare ett gott stöd . 
Rektors/förskolechefs möjligheter till ett aktivt ledarskap 
kopplat till antalet medarbetare diskuteras som möjligt för-
bättringsområde . Likaså behöver den nivå som idag kallas 
verksamhetsledarnivån en genomgång med tanke på att 
rektor nu kan delegera en del av de arbetsuppgifter som 
tidigare ingått i rektors direktdelegation . Elevernas målupp-
fyllelse när det gäller kunskapsresultaten har förbättrats 
under året . Ambitionen är en ännu bättre måluppfyllelse, 
i sin förlängning ska alla elever nå skolans kunskapsmål . 
Införandet av ny skollag och därtill nya metoder har 
genomsyrat verksamheternas utvecklingsarbete . 
Implementeringsarbetet har så här långt fått stort genom-
slag . Det som uppfattas negativt är att dokumentationen 
som ska finnas kring elevernas utveckling och lärande 
upplevs omfattande och krävande . 
Återkopplingsarbetet håller på att befästas i det som kallas 
systematiskt kvalitetsarbete, omfattande men utvecklande . 
(Tidigare skulle verksamheten redovisas i en kvalitets-
rapport, i Gislaved kallad Pedagogiskt Bokslut . Denna 
rapport är nu ersatt av det som kallas systematiskt 
kvalitetarbete i de nationella styrdokumenten .) 
Skolornas likabehandlingsplaner och planer mot kränkande 
behandling bedöms vara både av hög kvalitet och aktiva . 
Skolinspektionen kommer att granska dessa och sannolikt 
kommer några av diskrimineringsgrunderna att behöva 
bearbetas ännu mer .
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ekonomiskt resultat 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2011 ett 
positivt resultat på 7 589 tkr . I resultatet ska det vägas in 
både överskott och underskott av betydelse . 
Således redovisar programmen gällande förskola, pedago-
gisk omsorg, fritidshem och förskoleklass ett överskott 
på närmare 8 300 tkr . 
Inom detta program finns poster för verksamheter som 
ännu inte kommit igång; pedagogisk omsorg som fri-
stående verksamhet, 850 tkr, samt familjecentral, 450 tkr . 
Omorganisationen av Centrala stöd- och utredningsen-
heten har medfört en förändring av resursutnyttjande i 
förhållande till lagd budget, vilket ger ett överskott på 
2 500 tkr . Motsvarande underskott redovisas för grund-
skolan . Materialkostnader och kostnader för elevhälsan ger 
ett överskott på 1 450 tkr . Detta går att hänföra till att man 
ej kunnat fördela kostnader fullt ut . Motsvarande under-
skott finns inom grundskolan . Dessa obalanser mellan 
programmen behöver förbättras . Rutiner kommer att 
ses över . På intäktssidan där föräldrarnas barnomsorgs-
avgifter redovisas uppstår ett överskott på 840 tkr . 
Grundskolan visar totalt ett underskott på 5 400 tkr . Med 
hänvisning till effekterna av ovan redovisade omfördelning 

och svårigheter att fördela gemensamma kostnader på ett 
tillfredsställande sätt, kan underskottet totalt beräknas till 
1 450 tkr . 
Musikskolan gör ett överskott på 1 400 tkr . 
Hyreskostnaden för den nya byggnaden har ännu inte 
slagit igenom vilket förklarar merparten av överskottet . 
Gymnasieskolan visar på ett totalt underskott på 345 tkr . 
De interkommunala kostnaderna visar ett överskott på 
drygt 450 tkr . Ungdomsgymnasiet visar ett underskott på 
ca 740 tkr, vilket främst förklaras av att man byter finansi-
eringssätt för elevdatorerna och då ger detta en ökad kost-
nad vid omställningstillfället . Detta påverkar årets resultat 
med ca -500 tkr eftersom det på de nya datorerna sker en 
helårsavskrivning istället för ett kvartals leasingkostnad . 
Vuxenutbildningen visar ett överskott på ca 1 200 tkr . 
Främst är det beroende på att ett större antal yrkes-
vuxplatser än beräknat gett möjligheter till samordnings-
vinster och att personalkostnaderna bl .a . påverkats av 
att vikarier medfört en lägre lönenivå . 
Skolskjutsverksamheten ger ett överskott på 825 tkr och 
reserverade medel för fastighetsåtgärder visar ett 
överskott på 865 tkr .

Beträffande måtten sjukfrånvaro och hälsotal ligger
nämndens verksamheter väl till med hög måluppfyllelse . 
Beträffande styrmåttet kottidsfrånvaro bör nog en 
omkonstruktion göras då måttet tenderar att visa 

  utfall 2010 utfall 2011 
sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Gislaveds kommun ska under perioden 2011- 2015, som
 ett genomsnitt, understiga 5 % 2,8 % 3,0 %

korttidsfrånvaro Av total sjukfrånvaro ska andelen korttidsfrånvaro inte vara över 2009 års
 siffra( 42 %) som ett genomsnitt under perioden 2011- 2015 50,5% 60,8 % 

hälsotal Andelen anställda utan registrerad sjukfrånvaro ska öka från 2009 års nivå
 (51 .2%) under perioden 2011- 2015 50,4 % 56 % 

personalekonomiska mål

ett omvänt utfall . Minskar långtidssjukfrånvaron ökar 
naturligtvis andelen korttidsfrånvaro om inte en radikal 
minskning av all frånvaro åstadkommes .
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kulturnämnden 

ekonomIsk InformatIon bokslut budget bokslut avvikelse
driftredovisning tkr 2010 2011 2011 2011

Intäkt 4 184 3 893 4 182 289 
Kostnader -25 427 -25 889 -25 610 279 
nettokostnader -21 243 -21 996 -21 428 568 

nettoinvesteringar -447 -2 367 -1 313 1 054 

Ordförande: Solveig Davidsson (M)  
Förvaltningschef: Magnus Jonsson

programområden bokslut budget bokslut avvikelse
(nettokostnader) tkr 2010 2011 2011 2011

Nämnd och administration -1 873 -1 937 -1 914 23 
Kulturverksamhet -18 090 -18 772 -18 246 526 
Föreningsanslag -1 280 -1 287 -1 268 19 
totalt 21 243 -21 996 -21 428 568 

Utställningen	EcoCraft	drog	länet	runt,	och	gjorde	även	ett	nedslag	i	Gislaved.	I	arbetet	använde	man	saker	som	egentligen	
skulle slängts som skräp och gjorde något nytt av dem.
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uppgift 
Kulturnämnden har till uppgift att med utgångspunkt i 
Gislaveds kommuns kulturprogram bedriva biblioteks-
verksamhet, allmänkulturellverksamhet, konsument-
information, samt ge föreningsstöd .

måluppfyllelse 
Kulturnämndens verksamhet och bidragsgivning har 
gett förutsättningar för upplevelser, eget skapande och 
bildning . Ett mål har varit att biblioteken ska stödja och 
främja utveckling av inlevelseförmåga, kreativitet och eget 
skapande . Detta har uppnåtts genom en omfattande 
programverksamhet som har gett möjligheter till nya 
möten mellan kommuninvånare, artister, konstnärer och 
föredragshållare . Ett annan viktigt mål har varit att barn 
och ungdomar ska ges möjlighet vara delaktiga och 
synliga i kommunens kulturliv . Målet har uppnåtts genom 
ett stort utbud av professionella kulturprogram och 
skapande verksamheter som har vänt sig till att barn 
och ungdomar . Verksamheten har genomförts på sådant 
sätt att betydande steg har tagits mot uppfyllelse av de 
konkretiserade målen . Uppsatta mål för 2011 kan därför 
anses vara uppfyllda .           
Bokslutet visar en god måluppfyllelse och att verksam-
heten har genomförts inom de ekonomiska ramarna . 
Kulturnämnden anser sig därför uppfylla kravet på en 
god ekonomisk hushållning .

ekonomiskt resultat 
Bokslutet visar ett ekonomiskt resultat på 568 tkr . Av det 
positiva resultatet utgörs ca hälften av ökade intäkter och 
den andra hälften av lägre kostnader . Intäkternas resultat 
beror på bidrag för nystartsjobb och ökade entréintäkter till 
evenemang .  Kostnadernas positiva resultat har uppstått 
på grund av lägre vikariekostnader, kapitalkostnader och 
ej förbrukade projektanslag . 
Av de investeringar som är genomförda under 2011 gick 
merparten, 1 053 tkr, till renoveringen av Andelstorps 
bibliotek . Resterande investeringar är inköp av konst . 
Resultatet beror på att renoveringen blev något billigare än 
planerat, samt att det pågår fyra utsmyckningsprojekt som 
slutförs först under 2012-2013 . 
Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna 
och med en god ekonomisk hushållning .

personal 
Mertiden ligger på samma nivå som under 2010 och beror 
på att deltidsanställda vikarierar för kollegor vid frånvaro . 
De få timmarna av övertid har uppstått på grund av kultur-
arrangemang som har slutat under sen kväll . 
Personalomsättningen är 9,1 % vilket motsvarar två 
personer som har slutat i förvaltningen . En har gått i 
pension och en har sökt sig till en annan kommun . 
Båda tjänsterna är tillsatta med ny personal . 
Personalkostnaden visar ett överskott . Orsaken är 
lägre vikariekostnader .

Många nyfikna människor tog sig till nyöppningen av det renoverade biblioteket i Anderstorp.
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  utfall 2010 utfall 2011 
sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Gislaveds kommun ska under perioden 2011- 2015, som
 ett genomsnitt, understiga 5 % 4,5 % 3,2 %

korttidsfrånvaro Av total sjukfrånvaro ska andelen korttidsfrånvaro inte vara över 2009 års
 siffra( 42 %) som ett genomsnitt under perioden 2011- 2015 23,4 % 26,9 % 

hälsotal Andelen anställda utan registrerad sjukfrånvaro ska öka från 2009 års nivå
 (51 .2%) under perioden 2011- 2015 50 % 58,3 % 

personalekonomiska mål

Sedan 2007, då sjukfrånvaron låg på rekordhöga 7,5 %, 
har sjuktalen mer än halverats . Det främsta skälet till det 
är färre långtidssjukskrivningar . 
Sjukfrånvaron minskade 2011, jämfört med 2010, med 
1,3 %, och ligger en bra bit under det övergripande målet 
för sjukfrånvaron på 5 % . Det huvudsakliga skälet är att 
timmarna för långtidssjukskrivningar blir allt färre . Under 

2011 berörde dessa timmar endast en person i förvalt-
ningen . Den övriga personalens sjukfrånvaro uppgick till 
knappt 0,9 % 
Att andelen korttidssjukfrånvaro ökar med 3,5 % beror på 
minskningen av långtidssjukskrivningarna, som under 2011 
utgjorde 73,1 % av den totala sjukfrånvaron . 
Andelen anställda utan sjukfrånvaro ökar med 8,3 % och 
uppfyller därmed kommunens övergripande mål .

Under	sommaren	slog	kommunen	ett	slag	för	cykling,	under	cykla	mer-dagen.	På	torget	utanför	kommunhuset	visade	
Martin Kleivard upp sina färdigheter inför en mycket imponerad publik.
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fastIghetsnämnden

ekonomIsk InformatIon bokslut budget bokslut avvikelse
driftredovisning tkr 2010 2011 2011 2011

Intäkt 204 341 202 314 206 307 3 993 
Kostnader -203 744 -202 314 -218 354 -16 040 
nettokostnader 597 0 -12 047 -12 047 

nettoinvesteringar -68 893 -58 946 -16 152 42 794 
 
 

Ordförande: Clas Ebbeson (C) 
Förvaltningschef: Mikael Fröler

programområden bokslut budget bokslut avvikelse
(nettokostnader) tkr 2010 2011 2011 2011

Fastighetsadministration -11 236 -9 997 -9 495 502 
Hantverkare 269 240 68 -172 
Fastighetsförvaltning 7 189 7 150 -7 070 -14 220 
Städning 3 825 2 307 4 009 1 702 
Tvätt 16 100 182 82 
Bilpool 416 99 280 181 
Transporter 97 101 -21 -122 
totalt 597 0 -12 047 -12 047 
 

Den gamla musikskolan har totalrenoverats och en ny byggnad har kommit till.

nämndsredovIsnIngar - fastIghetsnämnden
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uppgift 
Fastighetsnämndens målsättning är: 
•	 Att	uppfylla	de	krav	avseende	ytor,	klimat	och	service	
 som brukarna ställer på den miljö där verksamheten
 bedrivs . 
•	 Att	förvalta	befintligt	fastighetsbestånd	rationellt	och
 ekonomiskt, underhålla fastigheterna så att kapitalför- 
 störing undviks samt att främja en optimal lokalan-
 vändning . 
•	 Att	bygga	nya	lokaler	samt	utföra	om-	och	tillbyggnader	
 i enlighet med god förvaltningsekonomi samt brukarnas 
 önskemål .
 
Fastighetsnämndens roll i den kommunala organisationen 
medför att de kortsiktiga målen till stor del handlar om 
att genomföra investeringsprojekt, som oftast initierats 
av andra . 
Inför 2011 var målsättningen därför att slutföra om- och 
tillbyggnaden av musikskolan i Gislaved samt påbörja 
ombyggnaden av värme och ventilationssystemet i 
kommunhuset . Dessutom var det angeläget att genom-
föra byggandet av en gruppbostad för omsorgen . 
Fastighetsnämnden har ett stort ansvar för kommunens 
energiförbrukning och att miljömålen uppnås . Inför 2011 
var fastighetsnämndens målsättning att påbörja bytet av 
kommunhusets direktverkande elvärmesystem till ett 
vattenburet . Till Ås skolan ska ett alternativ till oljeeld-
ningen utarbetas och i mindre fastigheter skulle värme-
pumpar installeras . 
Prestationsmål andelen biobränsle i värmeproduktionen 
ska öka till 29 % från 16 % (2006) 
Fastighetsnämnden har också ett ansvar för att kommunen
uppfattas som trygg och säker genom investeringar i 
brandlarm eller sprinklers i skolor, daghem, sporthallar och 
vårdbostäder . Målsättningen att allt enligt brandskydds-
policyn ska vara klart till 2015 .  Under 2011 ska ytterligare 
larm installeras och Ekbackens äldreboende förses 
med sprinkler . 
Det är slutligen viktigt att verksamheten bedrivs med bra 
kvalité och låga kostnader . Under 2011 kommer arbetet 
med effektivisering av i första hand städningen fortsätta . 
Fastighetsnämnden är överens med Barn- och utbildnings-
nämnden om fortsatta effektiviseringar . Prestationsmålet, 
kostnaden för städning av FLM-skolor, ska inte överstiga 
243 kr per m² .

måluppfyllelse 
Om- och tillbyggnaden av Musikskolan är klar, liksom 
ombyggnaden av biblioteket i Anderstorp . 
När det gäller värme och energifrågor har arbetet med 
kommunhuset inte påbörjats eftersom disponeringen av 
kommunhuset inte har varit fastställd . Däremot har fastig-
hetsnämnden utsett en konsult för värme- och ventilations-
arbetet . Beträffande Ängslyckans skola i Ås har installation 
av värmepump handlats upp men installationen blir inte 
klar förrän under 2012 . 
Andelen biobränsle i värmeproduktionen var över 29 % 
redan 2009 och 2011 är den också ca 30 % . 
Under 2011 har inga sprinkler installeras men projektering-
en har påbörjats och konsult är upphandlad för samtliga 
äldreboenden . Brandlarm har installerats i Törås sporthall 
i Anderstorp . 

Effektiviseringen av verksamheten fortsätter och minsk-
ningen av personal har skett genom naturlig avgång . 
Kostnaden för städning av skolor blev 236 kr/m² .

ekonomiskt resultat 
Resultatet för 2011, - 12 047 tkr, är betydligt sämre än 
budgeterat . Det finns många olika avvikelser både posi-
tiva och negativa . Bland de positiva är att städverksam-
heten har kunnat fortsätta att effektivisera verksamheten 
och spara på kostnader . Skadegörelsen fortsätter att 
ligga på en låg nivå . Intäkterna ökar mer än budgeterat . 
Energiförbrukningen ligger lägre än budgeterat 
De negativa avvikelserna är dock större och större delen 
av avvikelserna beror på stora nedskrivningar av bokförda 
värden . Vårdcentralen i Smålandsstenar har skrivits ner 
med 8,1 mnkr, Skattkistans förskola i Reftele har skrivits 
ner med 1,5 mnkr och Västboskolan i Anderstorp med 
0,8 mnkr . En annan dominerande avvikelse är kost-
naden för att bygga upp en provisorisk vårdcentral i 
Smålandsstenar . Fastighetsnämnden har också drabbats 
av stora kostnader för försäkringsskador i huvudsak 
orsakade av åsknedslag .
 
Förbrukningen av el, olja, biobränslen, gas och värme är 
lägre än budgeterat delvis på grund av att 2011 har varit 
ett relativt milt år . Det motsvarar ca 86 % av ett normalår . 
trots det är energikostnaderna ca 1,4 mnkr högre än bud-
geterat . Det beror på att priset per kWh är betydligt högre 
än vad fastighetsnämnden kalkylerade med sommaren 
2010 . Medelpriset är 967 kr/MWh jämfört med 
860 kr/MWh 2010 .
 
Intäkterna är ca 4 mnkr bättre än budgeterat . Det är i 
främst externa hyresintäkter som överstiger budget . Men 
även interna hyror och intern service ger ett bättre utfall . 
Fastighetskontoret har delat personal med andra förvalt-
ningar och bolag . Det har inneburit intäkter för konsult-
tjänster både internt och externt . Intäkterna från fordons-
service och transporter har ökat på grund av utökat upp-
drag . Dessutom har nämnden reavinster från försäljning 
av fastigheter och anläggningar .
 
Kostnaderna för planerat och oplanerat underhåll ligger 
stort sett inom ramen men när det gäller det planerade 
underhållet har inte all åtgärder genomförts och det akuta 
underhållet överstiger den budgeterade nivån . 
Fastighetsnämnden har under året investerat för 
ca 34,3 mnkr varav huvuddelen utgörs av några få projekt . 
Den största delen har avsett musikskolan, 12,5 mnkr under 
2011 och totalt 18,8 mnkr . Investeringen i demenscentrum 
uppgår totalt till 111,7 mnkr, varar 8,7 mnkr investerats 
under 2011 . Ombyggnaden av biblioteket i Anderstorp 
har kostat 2,4 mnkr under 2011 . I investeringsbidrag har 
fastighetsnämnden fått ca 5,7 mnkr till demenscentrum . 
Två värmeanläggningar har sålts till Gislaved Energi AB 
för ca 12,1 mnkr .
 
När samtliga kostnader bokförts slutredovisas projektet 
och under 2011 har fastighetskontoret slutredovisas 
19 projekt . Dessa var budgeterade till ca 2,3 mnkr 
och totala kostnaderna uppgick till ca 2,1 mnkr .
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Fastighetsnämnden når inte målet avseende sjukfrånvaro men inom verksamhetsservice, som haft höga sjuktal, är vi nere 
på måltalet för 2011 .

  utfall 2010 utfall 2011 
sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Gislaveds kommun ska under perioden 2011- 2015, som 
 ett genomsnitt, understiga 5 % 5,0 % 5,1 %

korttidsfrånvaro Av total sjukfrånvaro ska andelen korttidsfrånvaro inte vara över 2009 års
 siffra (42 %) som ett genomsnitt under perioden 2011- 2015 47,4 % 51,4 % 

hälsotal Andelen anställda utan registrerad sjukfrånvaro ska öka från 2009 års nivå 
 (51 .2%) under perioden 2011- 2015 44,4 % 53,3 % 

personalekonomiska mål

Gislaved Drum & Drill Corps uppträder under invigningen av Gislaveds nya demenscentrum.
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affärsdrIvande verksamheter - vatten och avlopp

resultaträknIng  vatten och avlopp bokslut 2011 bokslut 2010 bokslut 2009
tkr
Verksamhetens intäkter 39 766  38 726  40 043  
Verksamhetens kostnader -29 962  -28 324  -29 525  
Avskrivningar -5 265  -5 034  -5 111  
verksamhetens nettokostnader 4 539  5 368  5 407  
     
Finansiella intäkter 48  8  8  
Finansiella kostnader -4 587  -5 376  -5 415  
resultat före extraordinära poster 0  0  0  
     
Extraordinära intäkter 0  0  0  
Extraordinära kostnader 0  0  0  
årets resultat 0  0  0  
     
nettoinvesteringar 4 890 3 599 7 067 
    
balansräknIng 

tIllgångar
     
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Materiella anläggningstillgångar     
Mark, byggnader o tekniska anläggningar 107 756 107 653 108 706 
 Maskiner och inventarier 141 71 91 
Finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 
summa anläggningstillgångar 107 897 107 724 108 797 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
Förråd m m 1 857 1 777 1 726 
Fordringar 1 693 2 175 1 996 
Kassa och bank  0 0 0 
summa omsättningstillgångar 3 550 3 952 3 722 
   
summa tillgångar 111 447 111 676 112 519 

eget kapItal, avsättnIngar och skulder    
 
Eget kapital 0 0 0
därav årets resultat 0 0 0 

AVSÄTTNINGAR     
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 0 0 0 
Andra avsättningar  0 0 0 
summa avsättningar 0 0 0 

SKULDER     
Långfristiga skulder 110 277 111 095 112 067 
Kortfristiga skulder  1 170 581 452 
summa skulder 111 447 111 676 112 519 
        
summa eget kapital, avsättningar och skulder 111 447 111 676 112 519

verksamhetsmått/nyckeltal 2011 2010 2009 
Årsarbetare 12,5 12,8 12,43 
Leverad vattenmängd tm3 1 967 1 900 1 846 
Såld vattenmängd tm3 1 530 1 486 1 592 
Behandlad mängd avlooppsvatten tm3  4 521 3 609 3 334 
Kostnad kr/m3 20,88 20,8 21,53 
Antal vattenmätare 6 838 6 835 6 806 
Kostnadstäckningsgrad % 100 % 100 % 100 % 

Ordförande: Staffan Sjöblom (M)  
Förvaltningschef: Arne Höglund
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affärsdrIvande verksamheter - renhållnIng

resultaträknIng  renhållnIng bokslut 2011 bokslut 2010 bokslut 2009
tkr
Verksamhetens intäkter 20 826 19 560 20 630 
Verksamhetens kostnader -20 539 -19 026 -20 014 
Avskrivningar  -434 -403 -483 
verksamhetens nettokostnader -147 131 133 

Finansiella intäkter 289 40 38 
Finansiella kostnader  -142 -171 -171 
resultat före extraordinära poster 0 0 0 

Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader  0 0 0 
årets resultat 0 0 0 

nettoinvesteringar 628 208 710 

balansräknIng 

tIllgångar

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Materiella anläggningstillgångar 
 Mark, byggnader o tekniska anläggningar 3 518 3 324 3 518 
 Maskiner och inventarier 0 0 0 
Finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 
summa anläggningstillgångar 3 518 3 324 3 518 
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Förråd m m 0 0 0  
Fordringar 15 266 14 687 14 535  
Kassa och bank  0 0 0  
summa omsättningstillgångar 15 266 14 687 14 535   
       
summa tillgångar 18 784 18 011 18 053 
 
eget kapItal, avsättnIngar och skulder     
 
Eget kapital 0 0 0 
därav årets resultat 0 0 0 
 
AVSÄTTNINGAR     
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 0 0 0  
Andra avsättningar  18 784 18 011 17 151  
summa avsättningar 18 784 18 011 17 151 
 
SKULDER     
Långfristiga skulder 0 0 0  
Kortfristiga skulder  0 0 902  
summa skulder 0 0 902  
 
summa eget kapital, avsättningar och skulder 18 784 18 011 18 053 

verksamhetsmått/nyckeltal 2011 2010 2009 

Antal sophämtningar  258 656 260 043 262 978 
Kostnadstäckningsgrad % -  100% 100% 

Ordförande: Staffan Sjöblom (M)  
Förvaltningschef: Arne Höglund



2007 2008 2009 2010 2011
Res 3 22,8 28,3 49,1 34 49,9

2007 2008 2009 2010 2011
Soliditet 58,1 57,5 57,4 58,3 59,6

2007 2008 2009 2010 2011
Investeringar 169,7 145 165,9 146,6 116,3

Lån 2007 2008 2009 2010 2011
Gislaveds kommun 0 0 0 0 0
Stiftelsen Isabergstoppen 25 26 23,7 28,3 24
AB Gislavedshus 384,1 368,7 361,3 355 346,6
Gislaved Energi 15,3 34,5 22,1 22 37,8
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sammanställd redovIsnIng

Förbättringen mellan 2010 och 2011 beror framförallt på 
att kommunens resultat har ökat med 6,7 mnkr . För övriga 
i ”koncernen” ingående enheter har resultatet förbättrats 
för AB Gislavedshus med 1,7 mnkr till 3,0 mnkr, försämrats 
med 2,2 mnkr för Stiftelsen Isabergstoppen till 5,7 mnkr 
samt för Gislaveds Energi har resultatet förbättrats med 
2,8 mnkr till 5,8 mnkr . 
 
Den sammanvägda bilden av ”koncernen” är en välmående
”koncern” som ytterligare har förstärkt sin ekonomiska styrka .

Investeringar 
Koncernens investeringsvolym har under 2011 varit 
116,3 mnkr vilket är en minskning med 30,3 mnkr jämfört 
med 2010 års volym .  
Av koncernens investeringar uppgick Gislaveds kommuns 

Gislaveds kommunkoncern består förutom av kom munen 
av fem aktiebolag, tre stiftelser och ett kommunalförbund 
med skiftande verksamhet . För att ingå i koncernen krävs 
det att kommunen bestämmer över, eller har ett väsentlig 
inflytande över bolaget/ stiftelsen . I bolagen de finieras 
detta som lägst 20 % av aktiernas röstvärde . 
 
Kommunalförbundet Högskolan på Hemmaplan ägs av 
de tre kommunerna Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd . 
 
Gislaved Energi AB har två dotterbolag, Gislaved Ener giring 
AB för elhandel och Bredband i Gislaved Gnosjö (BIGG) 
och bildar därmed en underkoncern . Den resterande 
delen av BIGG ägs av E-on AB (60 %) .

finansiell analys av sammanställd 
redovisning 

resultat
En stor del av den kommunala verksamheten bedrivs 
i aktiebolag eller annan företagsform . För Gislaveds 
kommun utgör denna del 40 % av ”koncernens” totala 
tillgångar .  
Den sammanställda redovisningen redovisade ett års-
resultat på 49,9 mnkr, vilket var en förbättring i för-
hållande till 2010 med 15,9 mnkr .

AB Gislavedshus
100%

Gislaved Energi AB
100%

Gislaved Näringslivs AB
50%

Svenska Stadsnät
Biggnet AB

40%

Gislaved Energi
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100%
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100%

Stiftelsen Torghuset
        75%

Stiftelsen Gisleparken
      64%

Stiftelsen Isabergstoppen
90,74%

Högskolan på
hemmaplan

33%

Bolag Stiftelser Kommunalförbund

Gislaved
Energiring AB

resultatutveckling 2007-2011



investeringar till 78,4 mnkr, AB Gislavedshus 15,7 mnkr, 
Gislaveds Energi 22,2 mnkr . Stiftelsen Isabergstoppen har 
inte gjort några investeringar under 2011 . Den minskade 
investeringsnivån beror framförallt på att Gislaveds 
kommun, AB Gislavedshus samt Stiftelsen Isabergstoppen 
har sänkt sin investering (-14,6, -5,7 respektive -24,1 mnkr),
däremot har Gislaveds Energi AB höjt sin investeringsvolym 
med 14,1 mnkr .

 

utveckling av koncernens styrka 
Hur ser koncernens styrka ut på lång sikt och hur har 
den utvecklats? 
En viktig parameter för att mäta styrkan är att se på 
utvecklingen av soliditeten . Soliditeten visar koncernens 
långsiktiga finansiella handlings utrymme d v s hur stor del 
av balans omslutningen som finansieras med eget kapital . 
Soliditeten påverkas av en förändrad balans omslutning
och hur resultatet utvecklas över tiden . 
 

sammanställd redovIsnIng

Under den redovisade perioden har soliditeten legat på en 
stabil nivå mellan 57,4 och 59,6 % . Det finns ingen generell
nivå för hur hög soliditeten bör vara för en koncern av 
Gislaveds storlek . Det som är av intresse är soliditetens 
utveckling . Om soliditeten sjunker fördelas mer resurser 
från verksamheten till räntor och avskrivningar .  
Soliditeten har förstärkts mellan 2009 och 2011 vilket är 
positivt ur ett riskperspektiv i och med att koncernen 
därmed är mindre känslig för ränte svängningar m m . 
 
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 tillskjuta medel om bolagen får finansiella
svårigheter .
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riskförhållanden

En av de mer övergripande riskerna för koncernen är 
ränteutvecklingen avseende låneskulden 408 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 
befolkningsutvecklingen en större risk faktor än för 
övriga delar av koncernen . Denna riskfaktor är
däremot mer förutsägbar och mer långsiktig . 

skuldsättningsgraden 
Koncernens totala skulder uppgår för 2011 till 716 mnkr 
vilket är en minskning i förhållande till 2010 med 29 mnkr . 
Av skuldsättningen utgör långfristiga skulder 408 mnkr
och kortfristiga skulder 308 mnkr . 
 
Av koncernens samlade skuld återfinns 50,6 % i AB 
Gislavedshus, 34,2 % i Gislaveds kommun, Gislaveds 
Energi 10,8 % samt Stiftelsen Isabergstoppen 4,4 % .

Investeringar

2007 2008 2009 2010 2011
Res 3 22,8 28,3 49,1 34 49,9

2007 2008 2009 2010 2011
Soliditet 58,1 57,5 57,4 58,3 59,6

2007 2008 2009 2010 2011
Investeringar 169,7 145 165,9 146,6 116,3

Lån 2007 2008 2009 2010 2011
Gislaveds kommun 0 0 0 0 0
Stiftelsen Isabergstoppen 25 26 23,7 28,3 24
AB Gislavedshus 384,1 368,7 361,3 355 346,6
Gislaved Energi 15,3 34,5 22,1 22 37,8
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sammanställd redovIsnIng

resultaträknIng  2011 2011 2010 2010 2009 2009
mkr  koncern kommun koncern kommun koncern kommun

Verksamhetens intäkter  533,5 289,6 548,3 278,6 518,3 272,2 
Verksamhetens kostnader  -1 729,1 -1 563,8 -1 739,6 -1 527,1 -1 639,1 -1 456,6 
Avskrivningar  -118,0 -84,6 -96,7 -64,9 -98,3 -64,7 
verksamhetens nettokostnader  -1 313,6 -1 358,8 -1 288,0 -1 313,4 -1 219,1 -1 249,1

Skatteintäkter  1 081,2 1 081,2 1 057,9 1 057,9 1 050,6 1 050,6 
Generella statsbidrag och utjämning  307,3 307,3 279,2 279,2 233,2 233,2 
Finansiella intäkter  2,7 3,5 2,4 2,0 5,0 5,5 
Finansiella kostnader  -24,0 -1,3 -15,7 -0,4 -16,3 -1,0 
resultat före extraordinära poster  53,6 31,9 35,8 25,2 53,4 39,2 
        
Extraordinära intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bokslutsdispositioner  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skatt   -3,7 0,0 -2,2 0,0 -4,3 0,0 
årets resultat  49,9 31,9 33,6 25,2 49,1 39,2 

balansräknIng  2011 2011 2010 2010 2009 2009
mkr  koncern kommun koncern kommun koncern kommun

anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekniska anläggningar  1 499,5 963,7 1 500,7 976,6 1 568,9 944,0 
Maskiner och inventarier  98,0 71,6 93,4 65,7 98,0 69,5 
Övriga materiella anläggningstillgångar  140,9 0,0 124,9 0,0 0,0 0,0 
Finansiella tillgångar  24,7 19,7 32,4 18,5 35,7 18,5 
summa anläggningstillgångar  1 763,1 1 055,0 1 751,4 1 060,8 1 702,6 1 031,9 
        
omsättningstillgångar        
Förråd m m  4,1 2,7 4,0 2,7 4,0 2,7 
Fordringar  136,0 95,1 94,5 57,7 85,3 55,9 
Kortfristiga placeringar  1,9 0 2,0 0,0 7,3 0,0 
Kassa och bank  61,6 49 88,0 75,1 127,4 105,8 
summa omsättningstillgångar  203,6 146,8 188,5 135,5 224,0 164,4 
        
summa tIllgångar  1 966,7 1 201,8 1 939,9 1 196,3 1 926,5 1 196,3 
        
eget kapital  1 190,3 934,1 1 140,4 902,2 1 106,4 877,0 
därav	årets	resultat	 	 49,9	 31,9	 34,0	 25,2	 49,1	 39,2 
Avsättningar          
Avsättningar för pensioner mm  15,7 15,5 15,6 15,4 12,9 12,4 
Övriga avsättningar  44,1 18,8 41,3 18,0 39,3 17,2 
        
skulder        
Långfristiga skulder  408,7 0 405,3 0,0 407,2 0,0 
Kortfristiga skulder  307,9 233,4 337,3 260,9 360,7 289,8 
summa skulder o eget kapItal  1 966,7 1 201,8 1 939,9 1 196,5 1 926,5 1 196,3 
         
Panter	och	ansvarsförbindelser	 	 	 1	045,3	 	 997,8	 	 1	056,7 
Kassalikviditet	 	 0,21	 0,21	 0,27	 0,29	 0,37	 0,37 
Balanslikviditet  0,66 0,63 0,56 0,52 0,62 0,57 
Soliditet		 	 60,5%	 77,7%	 58,8%	 75,4%	 57,4%	 73,3% 
Lånefinansieringsgrad	 	 23,2%	 0,0%	 23,1%	 0,0%	 23,9%	 0,0% 



66

sammanställd redovIsnIng

kassaflödesanalys  2011 2011 2010 2010 2009 2009
mkr  koncern kommun koncern kommun koncern kommun

medel från löpande verksamhet
Årets resultat  49,9 31,9 37,3 25,2 49,1 39,2 
Justering för av- nedskrivningar  118,0 84,6 95,5 65,0 98,3 64,7 
Förändring deponiavsättning  0,8 0,8 0,9 0,9 0,1 0,1 
Förändring pensionsavsättning  0,1 0,1 3,0 3,0 0,5 0,5 
Ökning/minskning andra avsättningar  2,0 0 0,9 -0,1 -0,1 0,0 
Just ej likviditetspåverkande poster  0,0 -0,2 -2,8 0,1 3,5 0,8 
medel från verks före rörkap förändr  170,8 117,2 134,8 93,1 151,4 105,2 
        
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -41,5 -37,4 -6,6 -1,8 27,5 13,0 
Ökning/minskning förråd  -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -29,4 -27,5 -22,5 -29,0 48,1 39,0 
Skatter  0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 
summa medel från löpande verksamhet  99,8 52,3 104,9 62,3 226,2 156,5 
        
medel från investeringsverksamhet        
Investeringar  -76,9 -92,2 -147,6 -93,0 -169,1 -132,5 
Övrig ökning anläggningstillgångar  0 0 1,7 -0,7 -0,7 0,0 
Försäljning anläggningstillgångar  0 13,8 0,1 3,9 3,9 3,8 
Övrig minskning anläggningstillgångar  0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Förvärv finansiell anläggningstillgångar  0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Försäljning finansiella anläggningstillgångar  0 0 3,2 0 0,0 0 
summa medel från investeringsverks  -76,9 -78,4 -142,6 -93,0 -165,9 -128,7 
        
finansieringsverksamhet        
Minskning/ökning långfristiga skulder  3,4 0,0 -1,8 0,0 -22,0 0,0 
medel från finansieringsverksamhet  3,4 0,0 -1,8 0,0 -22,0 0,0 
        
summa  26,3 -26,1 -39,5 -30,7 38,3 27,8 
        
årets kassaflöde        
Likvida medel vid årets början  87,9 75,1 127,4 105,8 89,1 78,0 
Likvida medel vid årets slut  61,6 49 87,9 75,1 127,4 105,83 
förändring av likvida medel  -26,3 -26,1 -39,5 -30,7 38,3 27,8 
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koncernbolag och stIftelsers verksamhetsberättelser

resultaträkning, tkr budget bokslut bokslut
 2011 2011 2010 

Rörelsens intäkter 154 350 162 575 153 201
Rörelsens kostnader -134 780 -132 063 -139 287
rörelseresultat 19 570 30 512 13 914

Finansiella intäkter 270 624 950
Finansiella kostnader -15 850 -21 733 -14 321
resultat före skatt 3 990 9 403 543

Bokslutsdispositioner 0 -5 305 1 400
Skatt - 1 050 -1 073 -678
årets resultat 2 940 3 025 1 265

Investeringar, tkr - 15 708 -
Nettoomsättningar, tkr - 162 575 153 201
Soliditet, % - 23,3 21,1
Antal lägenheter - 2 582 -
Antal lokaler - 132 -

ab gIslavedshus

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

balansräkning, tkr  bokslut bokslut
  2011 2010 

Anläggningstillgångar  498 431 500 391
Omsättningstillgångar  23 133 11 257
summa tillgångar  521 564 511 648

Eget kapital  110 488 107 774
Obeskattade reserver  15 355 10 050
Avsättningar  3 193 3 236
Långfristiga skulder  346 846 355 048
Kortfristiga skulder  45 682 35 540
summa eget kapital och skulder  521 564 511 648

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  285 285

verksamheten
Första januari 2011 fanns det 84 outhyrda lägenheter och 
den 1 januari 2012 fanns 67, vilket motsvarar 2,6 % av 
bolagets totala lägenhetsbestånd . 
Lägenhetshyrorna höjdes från och med den 1 mars 2011 
med 2,3 % för lägenheter med kallhyra, 2,91 % för lägen-
heter med varmhyra och 3,2 % för de lägenheter där även 
hushållselen ingår . Den 1 januari 2012 höjs lägenhetsyrorna 
med 2,7 % . 
Ingen byggnation har genomförts under året . Inga köp eller 
försäljningar har gjorts under året .

ekonomi
Omsättning har ökat med 6,1 % en stor del av denna 
ökning beror på försäkringsersättningar . Kostnaderna har 
minskat med 5,2 % främst beroende på lägre värme-,
skötsel och underhållskostnader . Räntekostnaderna har 
ökat med 7 412 tkr ökningen beror på att bolaget har löst 
en ränteswap och att borgensavgift ska betalas, på grund 
av en ny lag från 1 januari 2011, till Gislaveds kommun . 
Under året har lån amorterats med 7 566 tkr .

personal

 2011-12-31 2010-12-31

personalkostnader, tkr 18 956 19 436
tillsvidareanställda 39 39
omräknat till heltidstjänster 38,5 38,5
sjukfrånvaro % 2,06 2,58

miljö
Bolaget är certifierat för miljö enligt ISO 14001:2004, för 
kvalitet enligt ISO 9001:2008 och för arbetsmiljö enligt 
AFS 2001:1 .

framtid
Arbetslösheten och den negativa befolkningsutvecklingen 
är risker och osäkerhetsfaktorer som måste vägas in vid 
beslut och åtgärder . Det kan även leda till högre vakans-
grad för bolaget .  
Gislavedshus kommer även fortsättningsvis att hålla en 
hög takt och nivå på underhåll av det befintliga beståndet . 
Det gäller bland annat åtgärder för energibesparingar . 
Bolaget ser fortsatt positivt på framtiden då vi med en 
bra standard och hög servicenivå är attraktiva på 
bostadsmarknaden i vår region .



 2011-12-31 2010-12-31

personalkostnader, tkr 72 686 73 014
tillsvidareanställda 0 0

koncernbolag och stIftelsers verksamhetsberättelser

balansräkning, tkr  bokslut bokslut
  2011 2010 

Anläggningstillgångar  5 721 2 981
Omsättningstillgångar  5 902 7 657
summa tillgångar  11 623 10 638

Eget kapital  8 619 7 863
Obeskattade reserver  2 002 1 797
Avsättningar  0 0
Långfristiga skulder  0 0
Kortfristiga skulder  1 002 978
summa eget kapital och skulder  11 623 10 638

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

verksamheten
Bolagets syfte är att främja lokalförsörjningen för industrier 
och hantverk, servicenäringar och offentliga behov inom 
Gislaveds kommun . 
 
Gislaveds Industrilokaler har under flera år haft i princip 
fullt uthyrt och svårt att snabbt tillgodose olika intressen-
ters lokalbehov . Under 2011 har det varit relativt lugnt, en 
hyresgäst har överlåtit sin rörelse till nytt bolag och en ny 
hyresgäst har tillkommit men ingen hyresgäst har flyttat 
ur fastigheten . 

ekonomi
Bolaget redovisar ett resultat på 812 tkr . Inga större investe-
ringar har gjorts på byggnaderna under året . Beträffande 
underhåll har inga större såtgärder genomförts .  
Men bolaget har sett över sina placeringar och utan att 
ge avkall på säkerhet förbättrat avkastningen avsevärt .

personal

resultaträkning, tkr budget bokslut bokslut
 2011 2011 2010 

Rörelsens intäkter 2 800 2 660 2 771
Rörelsens kostnader -2 350 -1 502 -1 849
rörelseresultat 450 1 158 922

Finansiella intäkter 100 182 51
Finansiella kostnader 0 -22 0
resultat före skatt 550 1 318 973

Bokslutsdispositioner 0 -204 10
Skatt 0 -302 260
årets resultat 550 812 703

Investeringar, tkr - 0 0
Nettoomsättningar, tkr - 2 660 2 771
Soliditet, % - 74,1 73,9
Antal lokaler - 17 17
Vakansgrad, % - 0 2

gIslaveds IndustrIlokaler ab

Ordförande: Morgan Ryhman 
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Mikael Fröler 
Ägare:	Gislaveds	kommun	100	%

miljö
Fastighetens värmeförbrukning uppgår till 587 217 kWh 
(717 240) vilket är 18 % lägre än föregående års förbruk-
ning, 2011 var 14 % varmare än ett normalår .  
Huvudparten av värmeenergin kommer i från biobränsle 
via Gislaveds Energiring AB .  

framtid
Utbudet av lokaler för industri, hantverk och service är 
relativt bra i kommunens tätorter . Industrilokalerna är ändå 
alltid öppen för eventuella förvärv när det finns lämpliga 
fastigheter på marknaden . Det kan också bli aktuellt att 
bygga nya lokaler men det förutsätter att det finns minst 
en kontrakterad hyresgäst för att påbörja ett projekt .
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resultaträkning, tkr  bokslut bokslut
  2011 2010 

Rörelsens intäkter  250 251
Rörelsens kostnader  -220 -1 488
rörelseresultat  30 -1 237

Finansiella intäkter  17 4
Finansiella kostnader  -208 -94
resultat före skatt  -161 -1 327

Bokslutsdispositioner  0 0
Skatt  0 0
årets resultat  -161 1 327

Investeringar, tkr  420 -
Nettoomsättningar, tkr  250 250
Soliditet, %  22 24

a-rIngen

Ordförande: Niclas Palmgren 
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Arne Höglund
Ägare:	Gislaveds	kommun	100	%

balansräkning, tkr  bokslut bokslut
  2011 2010 

Anläggningstillgångar  10 431 10 071
Omsättningstillgångar  1 080 1 340
summa tillgångar  11 511 11 411

Eget kapital  2 540 2 701
Obeskattade reserver  0 0
Avsättningar  0 0
Långfristiga skulder  6 809 6 809
Kortfristiga skulder  2 162 1 901
summa eget kapital och skulder  11 511 11 411

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

verksamheten
Bolaget är ägare till tävlingsbana för bil- och mc-sport 
samt flygsportanläggning . Anläggningen är belägen på 
fastigheten Lövås 8:5 och har under året varit utarrenderad 
till Anderstorp Motorbana AB . Arrendatorn har svarat för 
uthyrning av anläggningen för motorsportevenemang samt 
motorsportskola . Underhållet på arrendestället har utförts 
och bekostats av arrendatorn . 
A-Ringen AB har under 2011 investerat i en säkerhets-
system ”Tracksa” som håller förare informerade om säker-
heten under träningar och tävlingar . 
A-Ringen AB under 2011 tecknat avtal med konsultföre-
taget Thyréns som tar fram underlag för en detaljplan för 
Motorspoertverksamhet .

ekonomi
A-Ringen AB har fått ett aktieägartillskott med 600 tkr för 
att bekosta detaljplanearbetet . 
Ett tillägg till arrendeavtalet eed AMAB har tecknats för att 
bekosta investeringen för säkerhetssystemet ”Tracksa” .

koncernbolag och stIftelsers verksamhetsberättelser

 2011-12-31 2010-12-31

tillsvidareanställda 1 1

personal

framtid
En detaljplan för motorbanan är under framtagande och 
den kommer att vara klar 2012 . 
Länsstyrelsen kommer under 2012 att fastställa tillståndet 
för verksamheten på motorbanan .
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resultaträkning, tkr budget bokslut bokslut
 2011 2011 2010 

Rörelsens intäkter 35 338 40 920 43 766
Rörelsens kostnader -33 119 -34 138 -35 344
rörelseresultat 2 219 6 782 8 422

Finansiella intäkter 30 37 102
Finansiella kostnader -1 330 -1 111 -664
resultat före skatt 919 5 708 7 860

Bokslutsdispositioner 0 -20 -112
Skatt -60 -314 -20
årets resultat 859 5 374 7 728

Nettoomsättningar, tkr - 40 883 43 727
Soliditet, % - 52 42

stIftelsen Isabergstoppen

Ordförande: Mikael Eriksson 
Antal ledamöter: 11
Verkställande	direktör:	Kjell-Åke	Gustavsson
Ägare:	Gislaveds	kommun	90,74	%,	Gnosjö	kommun	9,26	%

balansräkning, tkr  bokslut bokslut
  2011 2010 

Anläggningstillgångar  72 032 70 315
Omsättningstillgångar  2 565 9 864
summa tillgångar  74 597 80 179

Eget kapital  37 030 31 656
Obeskattade reserver  2 758 2 738
Avsättningar  0 0
Långfristiga skulder  26 458 31 180
Kortfristiga skulder  8 351 14 605
summa eget kapital och skulder  74 597 80 179

Ställda säkerheter  17 000 17 000
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

verksamheten
Stiftelsen Isabergstoppen består av fritidsby, camping, 
alpin skidanläggning och naturreservat för det rörliga 
friluftslivet samt utarrenderad konferansanläggning, 
skidshop och restaurang .

ekonomi
Stiftelsen redovisar ett överskott på 5,3 miljoner för 2011 . 
Skidanläggningen stängde för säsongen den 3 april 2011, 
tyvärr kunde inte anläggningen öppna före årsskiftet 2012 
vilket innebar en ekonomisk förlust på 4 miljoner kr, 
snögarantin fick utlösas .

personal

 2011-12-31 2010-12-31

genomsnitt anställda 33 28

miljö
Det arbetas aktivt med olika miljöprogram utifrån miljö-
policyn .

framtid
Anläggningen är mycket väderberoende och  arbetet 
fortsätter med att utveckla anläggningen för alla säsonger 
och aktiviteter för gästerna .

koncernbolag och stIftelsers verksamhetsberättelser
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 2011-12-31 2010-12-31

personalkostnader, tkr 4 799 5 412
tillsvidareanställda 10 10
sjukfrånvaro % 1,5 0,8

balansräkning, tkr  bokslut bokslut
  2011 2010 

Anläggningstillgångar  686 11 264
Omsättningstillgångar  2 891 3 837
summa tillgångar  3 577 15 101

Eget kapital  1 459 -110
Obeskattade reserver  0 0
Avsättningar  0 1 190
Långfristiga skulder  0 1 389
Kortfristiga skulder  2 118 12 632
summa eget kapital och skulder  3 577 15 101

Ställda säkerheter  Inga 3 175
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

resultaträkning, tkr  bokslut bokslut
  2011 2010 

Rörelsens intäkter  13 556 19 384
Rörelsens kostnader  -12 797 -18 563
rörelseresultat  759 821

Finansiella intäkter  10 8
Finansiella kostnader  -390 -191
resultat före skatt  379 638

Bokslutsdispositioner  0 0
Förändring uppskjuten skatt  1 190 39
Skatt  0 0
årets resultat  -161 1 327

Investeringar, tkr  128 0 
Nettoomsättningar, tkr  12 556 15 349
Soliditet, %  40,8 neg

stIftelsen gIsleparken 
Ordförande:	Åke	Ohnback 
Antal ledamöter: 7
Verkställande direktör: Karin Eriksson
Ägare: Gislaveds kommun, Föreningen Folkets Park, Folkets Hus

verksamheten
Under räkenskapsåret har stiftelsens fastighet överlåtits 
till Gislaveds Kommun . Överlåtelsen har skett till en köpe-
skilling motsvarande bokfört värde varför något bokförings-
mässigt resultat ej uppkommit . 
Under året har en ny föreståndare för stiftelsen Gisleparken 
anställts . Stort fokus har under året lagts på lönsamhets-
frågor . Detta framgår tydligt av resultat för året .

ekonomi
Nettoomsättningen uppgår för året till 12,5 Mkr vilket inne-
bär en minskning med 2,8 Mkr mot föregående år då den 
uppgick till 15,3 Mkr . Förändringen beror till största delen på 
förändringar i nöjesverksamheten . Vad gäller kostnaderna 
har de också minskat i förhållande till intäkterna . Fokus har 
lagts på kostnader under 2011 vilket också syns tydligt i 
resultaträkningen då de minskat betydligt, och har till stor del 
att göra med förändringen av nöjesverksamheten .  
I samband med överlåtelsen av fastigheten gjordes en utred-
ning av Skatteverket avseende fastighetstaxeringen som 
innebar att stiftelsens underlag för fastighetstaxering togs 
bort för åren 2008-2011 . Överlåtelsen av fastigheten innebar 
att kostnader för avskrivning minskade men samtidigt tillkom 
en del kostnader såsom exempelvis räntekostnader för lösen 
av lån samt lokalhyra .  
Årets resultat hamnar på plus 1 569 tkr . Hänsyn bör då tas 
till verksamhetsbidraget om 1 mkr samt ökade kostnader av 
engångskaraktär som avser överlåtelsen av fastigheten . 

personal

miljö
Stiftelsen har som ambition att vara medvetna om miljö 
och hälsa vid all upphandling . Vi försöker hela tiden 
förbättra vårt miljöarbete .  

framtid
2012 kommer att på sätt och vis bli ett avslutnings år 
samtidigt som det är en nystart . Många förändringar 
kommer att ske och vad dessa innebär är det ingen 
som vet utan det får framtiden visa . 
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 2011-12-31 2010-12-31

personalkostnader, tkr 1 858 1 848
tillsvidareanställda 16 11
omräknat till heltidstjänster 4 4

resultaträkning, tkr budget bokslut bokslut
 2011 2011 2010 

Rörelsens intäkter 5 485 5 522 5 365
Rörelsens kostnader -4 970 -4 596 -5 042
rörelseresultat 515 926 323

Finansiella intäkter 0 38 1
Finansiella kostnader -462 -531 -235
resultat före skatt 53 433 89

Bokslutsdispositioner 0 0 0
Skatt 0 0 0
årets resultat 53 433 89

Investeringar, tkr - 240 29
Nettoomsättningar, tkr - 3 522 3 365
Soliditet, % - neg neg
Antal besökare - 36 000 37 956

Ordförande: Helen Sveningsson 
Antal ledamöter: 7
Verkställande direktör: Anette Josefsson 
Ägare:	Gislaveds	kommun	75	%,	Föreningar	och
											privatpersoner	25	%

balansräkning, tkr  bokslut bokslut
  2011 2010 

Anläggningstillgångar  6 652 6 850
Omsättningstillgångar  2 749 1 964
summa tillgångar  9 401 8 814

Eget kapital  -6 324 -6 757
Obeskattade reserver  2 758 2 738
Avsättningar  0 0
Långfristiga skulder  0 0
Kortfristiga skulder  15 000 15 000
summa eget kapital och skulder  9 401 8 814

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

verksamheten
Stiftelsen Torghuset äger och förvaltar fastighet med 
lokaler i Smålandsstenar . 
Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga arrang-
emang . 
Under året har lokalerna fyllts av studiecirklar, konferenser, 
föreningsmöten, mässor, teaterföreställningar, konserter, 
föreläsningar, utställningar, barn- och ungdomsaktiviteter, 
filmvisning, mm .  
Biografen har digitaliserats under hösten . Det som återstår 
är att göra uppkoppling så vi kan vara med och köra live-
sändningar av t .ex . opera .

ekonomi
Vi följer i stort sett budget . Intäkterna för bion har ökat medan 
egna evenemang och matservering har minskat . Kostnaderna 
för evenemang och mat har till följd av detta naturligtvis 
minskat . Nolltaxeuthyrningen fortsätter att öka 330 tkr (228) . 
 
Kostnader för räntor ligger något över budget . Vi har under 
året bundit räntan på hälften av vårt lån på 15 mkr . Vi avser 
att ytterligare amortera ner lånen under 2012 .  
 
Investeringen av digital teknik uppgår till 910 tkr . Från detta 
belopp avgår bidrag med 670 tkr, vilket ger en nettoinves-
tering på 240 tkr . Reklamintäkter från företag har erhållits 
med 347 tkr och får en positiv inverkan på årets resultat . 
Avskrivningen på nettoinvesteringen belastar resultatet .

personal

stIftelsen torghuset

miljö
Vi sorterar avfall när det är möjligt . Vi försöker också att 
handla lokalt i vårt närområde .

framtid
Stiftelsen kommer även fortsättningsvis att satsa väldigt 
mycket på biografen . Den är absolut navet i Torghuset . 
Förhoppningsvis kommer vi att kunna utveckla den ännu 
mer och använda den till andra evenemang än bara film-
visning .  
Samarbete när det gäller evenemang är också något vi 
kommer att försöka utveckla . Vi måste hjälpas åt i våra 
samhällen att få människor att trivas och utvecklas . Man 
måste på något vis ”dra åt varandra” . Det gäller såväl före-
tag, föreningar, näringsidkare som kommun och allmänhet .  

Ett nära samarbete med alla våra föreningar är också väl-
digt värdefullt . Vi försöker på bästa sätt ge dem goda förut-
sättningar för att kunna genomföra sina möten och även ge 
dem tips och idéer för att kunna få medlemmarna att trivas . 

Kostnader för underhåll kommer att öka . Inre inventarier 
som möbler osv . börjar bli väldigt slitet . Detta måste vi 
stegvis försöka byta ut . När det gäller fastigheten som 
sådan så är det likadant där, underhåll kommer att 
öka i takt med att huset åldras . 
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resultaträkning, tkr  bokslut bokslut
  2011 2010 

Rörelsens intäkter  103 190 112 089
Rörelsens kostnader  -93 726 -106 518
rörelseresultat  9 464 5 571

Finansiella intäkter  698 389
Finansiella kostnader  -1 979 -1 537
resultat före skatt  8 183 4 423

Bokslutsdispositioner  0 0
Skatt  -2 416 -1 507
årets resultat  5 767 2 916

Investeringar, tkr  22 192 11 306 
Nettoomsättningar  100 972 110 836
Soliditet, %  55,2 57,7

verksamheten
Verksamheten i bolaget omfattar distribution av el inom 
delar av Gislaveds kommun . I dotterbolaget Gislaved 
Energiring AB bedrivs produktion och handel med 
el och värme samt gatubelysning i hela Gislaveds 
kommun . Bolaget erbjuder även energitjänster, entre-
prenader och serviceavtal . Dotterbolaget Gislaved Energi 
Vindkraft AB ska bedriva produktion samt försäljning av 
energi . Bolaget tecknade 15 % av aktierna i det nybildade 
bolaget Klämman Vind AB . I intressebolaget Svenska 
Stadsnät Biggnet AB bedrivs bredbandsverksamhet .

ekonomi
Resultat efter finansiella poster för koncernen uppgick till 
8 183 tkr . Moderbolagets resultat efter finansiella poster 
uppgick till 5 800 tkr vilket är 1 276 tkr över budget . I 
koncernbalansräkningen har en nedskrivning gjorts av 
värdet på aktierna i intressebolaget Svenska Stadsnät 
Biggnet AB till aktuellt marknadsvärde . Nedskrivningen 
uppgår till 854 tkr .  
Gislaved Energirings resultat efter finansiella poster 
uppgick till 2 071 tkr vilket är 275 tkr över budget . 
Utdelning till Gislaveds kommun föreslås ske med 
1 468 300 kr .

personal

 2011-12-31 2010-12-31

personalkostnader, tkr 10 10
tillsvidareanställda 18 17
omräknat till heltidstjänster 16 16
vistidsanställda 0 1
sjukfrånvaro % 2,62 1,66

gIslaved energI ab

Ordförande:	Åke	Birgersson 
Antal ledamöter: 5

balansräkning, tkr  bokslut bokslut
  2011 2010 

Anläggningstillgångar  153 749 135 620
Omsättningstillgångar  34 029 35 318
summa tillgångar  187 778 170 938

Eget kapital  103 589 98 577
Obeskattade reserver  0 0
Avsättningar  22 307 20 229
Långfristiga skulder  37 848 22 000
Kortfristiga skulder  24 034 30 132
summa eget kapital och skulder  187 778 170 938

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

har fortsatt bl .a . genom Gislaved Energirings samverkan 
med Gislaveds kommun för energieffektivisering av gatube-
lysningen i kommunen samt en omfattande utbyggnad av 
fjärrvärme . Gislaved Energiring arbetar även vidare med 
att inköpt elkraft ska vara förnyelsebar samt att optimera 
bolagets värmeanläggningar genom att öka andelen 
biobränsle .

framtid
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fortsätter . Bolaget 
kommer att fortsätta genomföra investeringar som stärker 
leveranssäkerheten i elnätet . Bolaget kommer under 2012 
att arbeta vidare med kompetensutveckling, en strävan 
mot ständiga förbättringar . Målsättningen är att skapa och 
bibehålla en organisation där medarbetarna uppmuntras till 
att ta egna initiativ och känner ett stort engagemang, där 
det är ”högt i tak” och där man får och vill ta ansvar 
för verksamheten .  
Gislaved Energi AB kommer under 2012 avyttra resterande 
40 % av aktierna i Svenska Stadsnät Biggnet AB till huvud-
ägaren Svenska Stadsnät AB i enlighet med det options-
avtal som tecknats . Bolaget kommer att fortsätta medverka 
till att effektiva samarbetsformer utvecklas .  
Bolaget planerar att under 2012 ersätta något eller några
av fordonen med nya eldrivna fordon samt uppföra s .k . ladd-
stolpar för laddning av elfordon på några platser i Gislaveds 
tätort . Grannfastigheten Lådan 2 vid Mårtensgatan, som 
ägs av Gislaveds kommun, är ett alternativ där laddstolpar 
planeras . Gislaved Energiring fortsätter under 2012 med 
utbyggnad och planering för en vidare utveckling av 
värmeverksamheten, bl .a . genom att påbörja upphand-
lingen av en ny värmeproduktionsanläggning för fjärr-
värmenäteti Gislaved samt etapp två och tre i det 
utökade fjärrvärmenätet .  
En av bolagets målsättningar är att öka andelen egen-
producerad Naturel genom satsningar på 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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miljö
Bolaget är certifierat enligt ISO14001 och har arbetat 
vidare med miljöfrågor under verksamhetsåret . En revision 
har genomförts med bra resultat . Bland annat arbetar 
bolaget fortlöpande med åtgärder för minskad energiför-
brukning . Bolagets strävan att minska påverkan på miljön

Verkställande direktör: Joacim Cederwall
Ägare:	Gislaveds	kommun	100	%



gIslaved närIngslIvs ab

Ordförande:	Lennart	Ohlsson 
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Anders Ahlström
Ägare:	Gislaveds	kommun	50	%,	Gislaveds	Näringslivsråd	50	%

balansräkning, tkr  bokslut bokslut
  2011 2010 

Anläggningstillgångar  18 27 
Omsättningstillgångar  863 916  
summa tillgångar  881 943 

Eget kapital  297 277 
Obeskattade reserver  9 0 
Avsättningar  0 0 
Långfristiga skulder  0 0 
Kortfristiga skulder  575 666
summa eget kapital och skulder  881 943 

Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
 

verksamheten
Under april 2011 tillsattes bolagets nya styrelse i enlig-
het med bolagsordningen . Till ordförande för 1 år valdes 
näringslivsrådets representant Lennart Ohlsson .   
Under året har styrelsen haft 5 protokollförda möten samt 
ett strategimöte där man följt upp bolagets strategi/tre-
årsplan .  
Verksamhetens fokus har varit utveckling av transport/
logistik, karriärmöjligheter, kompetensutveckling, nyföre-
tagande, integration och arbetslöshet . 
Vidare har styrelsen lyft ett antal inkomna frågor och 
problemställningar från medlemsföretag .  
Under året har GNAB tillsammans med Science Park vidare-
utvecklat arbetet med nyföretagande och innovationer . Ny 
projektledare per juni månad är Carola Öberg . Projektet 
som pågår till augusti 2012 har per december 2011 startat 
32 nya företag . 
Ny ansökan om medel för kvinnligt nätverk har genomförts 
och beviljats för 2012 och 2013 . 
GNAB har under 2011 genomfört en förstudie kring auto-
mationsbranschen . Under hösten påbörjades en EU 
ansökan för bildande av ett branschkluster, ett projekt 
som beräknas pågå i tre år .  
Av tidsskäl har endast 1 möte inom HR arrangerats under 
2011 . 
Planer på samverkansgrupp kring transport/logistik har 
diskuterats med Halmstads hamn . 
Under juni månad startades ett samverkansprojekt, 
Framtidscentrum, tillsammans med kommun och 
Arbetsförmedling, Komvux och fackföreningar . Projektets 
syfte är att underlätta integrationen bland invandrare 
och kommer att pågå till 2014 . Målet med projektet är 
att 80 personer skall beredas plats på något företag .  
Under maj månad genomfördes vår näringslivsmässa 
Affärsracet, nummer 2 av 3 planerade .  

resultaträkning, tkr budget bokslut bokslut
 2011 2011 2010 

Rörelsens intäkter 1 640 5 338 2 677 
Rörelsens kostnader -1 633 -5 331 -2 752 
rörelseresultat 7 7 -75 

Finansiella intäkter 0 25 1 
Finansiella kostnader 0 -1 -1 
resultat före skatt 7 31 -75 

Bokslutsdispositioner 0 -9 80 
Skatt 0 -3 -6 
årets resultat 7 19 -1 

Investeringar, tkr  - 0 0
Nettoomsättningar, tkr - 5 338 2 677  
Soliditet, % - 34,4 29,4 
 

Tillsammans med Lars Olsén AU system och 
Regionförbundet har vi tagit fram ett nytt statistikverktyg 
vars syfte är att enklare och bättre kunna följa upp 
utvecklingen i kommunen . 
GNAB har under året deltagit i ett arbetslöshetsprojekt 
för ungdomar, Kul- projekt, detta i samarbete med 
Arbetsförmedling och kommun . Syftet med projektet är 
att ge arbetslösa ungdomar möjligheten att starta eget 
föret-ag med mål att de skall vara självförsörjande efter 
12 månader . Max 5 ungdomar kan ingå i projektet .  
Ytterligare ett projekt för arbetslösa ungdomar har varit 
Speed dating, ett samarbete mellan Arbetsförmedling, 
GNAB och lokala näringslivsföreningar med mål att 
skapa arbete för arbetslösa ungdomar .  
I forskningssyfte har GNAB berett plats för 6-7 civil-
ingenjörer inom industrin . Syftet har varit att utveckla 
berörda företag . Företagen ingår dessutom i ett 
forskningsprojekt med Linköpings universitet . 
Tillsammans med kommun och Länsstyrelse har GNAB 
arrangerat två arbetsmöten med näringslivet vars syfte 
är att höja medvetenheten kring energieffektivisering . 
Under året har EU medel erhållits för kompetenshöjning 
av företagens befintliga personal . 
Löpande kontakter och informationsträffar har genomförts 
med kommunens näringsliv och politiker .  
Bolaget, har tillsammans med StyrelseAkademien drivit 
nätverk för ett trettiotal lokala företag vars syfte är att höja 
kompetensen för personer i ledande ställning .  
Bolaget har haft aktiviteter i ett antal nätverk mot myndig-
heter, andra kommuners näringsliv och organisationer .  
Etableringsförhandlingar har förts med ett industriföretag 
inom plastindustrin . Totalt under 2011 har 129 nya företag 
registrerats i kommunen, vilket kan betecknas som något 
sämre än ett normalår .
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 2011-12-31 2010-12-31

personalkostnader, tkr 1 242 1 324
tillsvidareanställda 4 4
omräknat till heltidstjänster 3 3
visstidsanställda 0 2
sjukfrånvaro % 0,27 8,28

ekonomi
Omsättningsmässigt ökade verksamheten med 2,2 miljoner 
mot föregående år . Orsaken till detta är att fler EU 
finansierade projekt startade under 2011 . 
På kostnads sidan har bolaget investerat i 2 nya datorer, 
vilket inte var budgeterat . I övrigt har inga större investe-
ringar gjort utöver normal verksamhet . 
Resultatmässigt blev 2011 ett ekonomiskt normal år . 
Bolagets resultat blev en vinst med 19 121 kr .

personal

framtid
Varje år dräneras kommunen på invånare vilket långsiktigt 
får förödande konsekvenser på skatteunderlag, etableringar 
och behovet av nya kompetenser . Vad gäller ungdomar är 
inte problemet att de lämnar kommunen, utan problemet 
är att det är de ungdomar som skall bygga framtiden som 
lämnar och inte kommer tillbaka . Vi tappar utvecklingskraft 
och vem skall då lösa generationsskiften och den vikande 
dynamiken . Enligt den samlade expertisen är det boende-
miljön och infrastrukturen som attraherar inflyttning 
till kommuner . 

Med anledning av ovanstående slutsatser är det av största 
vikt att kommun och näringsliv i det kommande arbetet
har följande fokus: 

mål 
•	 Nya	näringar. 
•	 Infrastruktur. 
•	 Boendemiljöer. 
•	 Visualisera	vår	framtid. 
•	 GGVV	samverkan	kring	näringslivsutveckling. 
 
För GNAB:s del gäller följande fokusområde: 
 
kortsiktigt 
•	 Science	Park	-	arbetar	med	nyföretagande	och
 innovationer . 
•	 Projekt	transport/logistik. 
•	 Projekt	Framtidscentrum	–	integration	av	invandrare. 
•	 Projekt	Kompetenslyftet	–	höjning	av	kunskap	hos
 befintligt anställda . 
•	 Projekt	Kvinnligt	nätverk	–	utveckling	av	kvinnor	i	
 ledande befattningar . Nyföretagande . 
•	 Kompetensutveckling	”Styrelsecafé”. 
•	 Samarbete	Linköpings	universitet	–	CAM	råd,	kluster
 för automation . 
•	 Ansökan	av	medel	för	automationsprojekt	–	kompetens
 och affärsutveckling . 
•	 Framtagning	av	ny	treårsplan.
 
långsiktigt 
•	 Aktivt	stöd	till	lokal	arbetsmarknadspolitik.	Samarbete	
 mellan näringsliv, kommun för skapandet av ett hållbart 
 näringsliv . Fokusområden är kompetens, attraktivitet
 och nya marknader . Krävs gränsöverskridande samar-
 bete mellan kommuner i GGVV .
•	 Ungdomsarbetslösheten	skall	ligga	under	länets
 genomsnittsnivå .  
•	 Projekt	”Höja	kompetensnivå”,	hela	bolaget.	Lokalt	CAM
 (Centrum för affärsutveckling i mindre bolag) råd .
 Min . 20 företag skall ingå . 
•	 Ta	fram	nyckeltal/bransch.	Omsättning,	rörelseresultat
 och sysselsättning . 
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resultaträkning, tkr budget bokslut bokslut
 2011 2011 2010 

Rörelsens intäkter 4 989 2 858 4 316
Rörelsens kostnader -4 924 -3 107 -4 311
rörelseresultat 65 -249 5

Finansiella intäkter 0 28 10
Finansiella kostnader 0 0 0
resultat före skatt 65 -221 15

Bokslutsdispositioner 0 0 0
Skatt 0 0 0
årets resultat 65 -221 15

Investeringar, tkr 0 0 0
Nettoomsättningar, tkr 4 989 2 858 4 316
Soliditet, % - 34,2 60,4

högskolan på hemmaplan

Ordförande: Niclas Palmgren 
Antal ledamöter: 6
Verkställande	direktör:	Linda	Johansson	
Ägare:	Gislaveds	kommun	33,3	%,	Vaggeryds	kommun	33,3	%
Gnosjö	kommun	33,3	%

balansräkning, tkr  bokslut bokslut
  2011 2010 

Anläggningstillgångar  0 0
Omsättningstillgångar  2 211 2 157
summa tillgångar  2 211 2 157

Eget kapital  757 1 304
Obeskattade reserver  0 0
Avsättningar  0 0
Långfristiga skulder  0 0
Kortfristiga skulder  1 454 854
summa eget kapital och skulder  2 211 2 158

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

verksamheten
Högskolan på hemmaplan skall skapa möjligheter för in-
vånare i regionen att kompetensutveckla sig på hemmaplan 
för både arbetsliv och personlig utveckling . Detta skall ske 
genom att söka utbildning inom Yrkeshögskola och skapa 
uppdragsutbildning som möter arbetslivets krav och behov 
samt genom reguljär högskoleutbildning, utlokaliserad eller 
på distans .

ekonomi
Bokslutet 2011 visar ett minus  på 221 tkr .  
Detta beror på flera olika faktorer . En översyn av organisa-
tionen efter Värnamo kommuns utträde medförde en icke 
budgeterad kostnad . Den av Myndigheten för yrkeshög-
skolan godkända utbildningen som skulle startat intag 2 
hösten 2011 kunde ej starta på grund av för få ansökningar . 
Kostnader för marknadsföring av utbildningen hade redan 
uppstått . Inga av de tre sökta Yh utbildningarna som skulle 
startat hösten 2011 godkändes för start av YH myndigheten, 
vilket genererade i minskade intäkter . Den sk Bryggan för 
telebildsändning som HPH ägt tillsammans med övriga 
länets kommuner samt Högskolan i Jönköping togs ut 
drift och slutavstämningen var osäker fram till bokslutet
vilket innebar en ekonomisk förlust på 4 miljoner kr, 
snögarantin fick utlösas .

miljö
HPH försöker minska miljöpåverkan genom att samåka 
och använda modern distansmötesteknik för att undvika 
onödiga resor i den mån det är möjligt . 

framtid 
HPH skall i nära samarbete med det lokala arbetslivet 
arbeta fram och söka Yrkeshögskoleutbildningar . HPH 
skall även tillgodose kompetensbehovet genom upp-
dragsutbildning . 

koncernbolag och stIftelsers verksamhetsberättelser
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) .
 
  
Intäkter 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett till-
förlitligt sätt . 
  
skatteintäkter  
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR4 .2 .  
  
övriga intäkter 
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp redovisas som 
intäkt, utan periodisering . Investeringsbidrag och intäkter 
för tomtförsäljning bokförs i investeringsredovisningen 
och reducerar anskaffningsvärdet på investeringen .
 

kostnader 

löner mm
Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar 
avseende december 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 anlägg-
ningstillgångar . Detta beroende på svårigheten at bedöma 
tidpunkten för avyttring, enl rekommendation ska exploate-
ring hanteras som omsättningstillgång . 
 
Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde (anskaff-
ningskostnad minus eventuella investeringsbidrag) .

avskrivningstider
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

avskivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas på samtliga tillgångar . 
Avskrivningarna påbörjas första januari .

gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en livslängd över 3 år klassificeras som en anlägg-
ningstillgång om värdet överstiger 20 000 kr . 

förråd
Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde . Va-verk-
samhetens del av förrådet schablonberäknas till 80 % .

kortfristig skuld
Överskottet för Va-verksamheten redovisas som 
kortfristig skuld .

pensioner
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i 
kommunen är beräknade enligt RIPS07 . 

avsättningar
Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommen-
dationen om att nuvärdesberäknas . Kostnaden för att åter-
ställa en deponi är så osäker i sig att därtill att nuvärdes-
beräkna den med en osäker ränta .

leasingavtal 
Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell 
leasing . Avtalen avser främst leasing av bilar och maskiner . 
Avtalstider är mellan 3-5 år .

Interna redovIsnIngsprIncIper

personalkostnader
Arbetsgivaravgifter mm har interndebiterats förvaltningarna 
i samband löneredovisningen . Den överensstämmer med 
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation . Det 
tas även ut ett påslag på lönesumman från förvaltningarna 
för att täcka gemensamma kostnader som tex Kommun-
hälsan, Facklig verksamhet .

kapitalkostnader
Räntan beräknas med nominell metod 4,5% på bokfört 
värde vid årets början . På årets investeringar har ränta 
tillgodoräknats fr om anskaffningsmånaden . 

sammanställd redovIsnIng

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden 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 under-
stiger 2 % av kommunen skatteintäkter och generella 
statsbidrag . Inga förändringar har skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning . 

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 mm) eller finansiella 
(aktier, andelar mm) . 
 
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 
omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder . 
 
nettoinvesteringar 
Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbi-
drag . 
 
omsättningstillgångar 
Lös egendom som inte är anläggningstillgång . Tex förråd, 
fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank . 
 
rörelsekapital 
Den del av eget kapital som med kort varsel kan användas . 
Omsättningstillgångar 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, tex . ränta på 
bankkonto . 
 
finansiella kostnader 
Består främst av kostnader som kommer från upplåning 
och kostnader i pensionsförvaltning . 
 
avsättningar 
Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker 
eller sannolik till sin förekomst men, till skillnad från en 
skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt den 
skall infrias .



Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens samman   fattning och avslutning av 2011 års räkenskaper. 
 
Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala företagens 
ekonomiska ställning och verksamhet för år 2011. 
 
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 2011 års verksamhet presenteras i 2011 års nämndsvisa 
bokslutsrapporter vilka finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen. 
 
För mer information om kommunen är du välkommen att besöka vår hemsida: 
www.gislaved.se
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