
Interpellation till Näringsutskottets

ordförande.

Den 22 september skriver VärnamoNyheter att Gislaveds kommun störtdyker från plats

95 till 193 i rankingen av Svensk Näringsliv.

Hur kunde det bli så här?

Kommunen har sedan många år ett nära samarbete med näringslivet i det gemensamma

bolaget GNAB. Dessutom är Gislavedmed i Business Gnosjö AB. Kommunen är också

aktiv i samarbetet med Entreprenörsregionen.

Gislaveds kommuns majoritet inrättade plötsligt efter valet ytterligare ett utskott,

Näringsutskottet med Niclas Palmgren som ordförande som är heltidsanställd som

kommunalråd.

Vadhar Näringsutskottet hittills uträttat efter snart 2 år?

Vad är planerat att göra resten avmandatperioden?

Gislaved den 12 oktober 2016

Lars-Ove Bengtsson

Centerpartiet



Till Gislaved kommun 

Jag fick mitt första förtroendeuppdrag i Gislaveds kommun 1976 som ersättare i fritidsnämnden. 
Det är 40 år sedan och jag har ansett att vara förtroendevald är bland det bästa man kan ägna sig åt. 
Det har dessutom varit mycket stimulerande och utvecklande. 
Men med anledning av mitt hälsotillstånd sen 10 månader tillbaka känner jag att kraften och 
engagemanget saknas för att fullfölja alla mina uppdrag under nuvarande mandatperiod. 
Jag lämnar därför att den 31 oktober de uppdrag där jag representerar Socialdemokraterna i 
Gislaveds kommun. 
- Kommunfullmäktige 
- Kommunstyrelsen 
- Barn- och utbildningsnämnden 
- Stiftelsen Isabergstoppen 

~161024 

• BOKärre~ 
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Maria Thorup

Från: Maria Catoni <maria.catoni@troax.com>
Skickat: den 31 oktober 2016 08:43
Till: Maria Thorup
Ämne: GNAB begäran om entledigad

Hej, 
 
Ansöker härmed att bli entledigad från min suppleant plats i Gislaveds Näringslivsbolag, GNAB. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Catoni 
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Begäran avenledigande. 

GISLAVED 
2016-11-04 

Kommunfullmäktige 
Gislaveds kommun 

Nu är det dags att lämna ytterligare ett av mina uppdrag. 

J ag önskar bli entledigad som såsom ersättare i kommunstyrelsen. 



Gislaved den 4 november 2016 

GISLAVEDS \<,OIJ1MUN 
AN \<.0 M 

2mS -11- O 4 

Dm 

Nominering av ny ersättare i kommunstyrelsen. 

flloderaterna 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Den moderata fullmäktigegruppen vill som ny ersättare i kommunstyrelsen efter 
Staffan Sjöblom nominera Jonas Ericsson, Gislaved. 
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Revisionsrapport: Granskning av styrning och ledning inom bygg- och miljönämnden 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC granskat bygg- och miljönämndens 
styrning och ledning av verksamheten. 

Granskningen visar på att bygg- och milj önämnden endast delvi s säkerställer en ändamålsenlig styrning och 
ledning av verksamheten. 

Bedömningen grundar jj·amförallt på att: 
• Nämndens mål behöver utvecklas till mer specifika och mätbara. 
• Miljöenhetens tillsynsplan behöver utvecklas. Det bör framgå i vilken utsträckning respektive 

verksamhet kommer att genomgå tillsyn under året. En plan som anger tillsynsfrekvens/intervall och tid 
per besök är mer transparent och enklare att fö lja upp av nämnd och för tillsynsobjekten. 

• Byggenheten håll er den lagstadgade tiden för bygglovsansökningar med god marginal. 
• Näm nden behöver utveckla den interna kontrollen genom att författa rutiner för hur fakturering ska 

hanteras. 
• Dokumentationen behöver utvecklas gällande genomförda kontroller avseende nämndens interna 

kontroll. 
• Uppfölj ning när det gäller mål och tillsynsplaner behöver utvecklas och tydliggöras. 
• Nämnden behöver utveckla nyckeltal som ett led i att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt. 

I granskn ingen lämnas vissa rekommendationer. 

Revisionsrapporten bifogas. Revisorerna önskar ta del av de åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av 
granskningsresultatet. Skriftligt svar önskas senast den 22 december 2016. Revisionen vill inom ett år ta del av 
att beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits. 

Gislaved den 20 oktober 2016 

K~~ 
Vice ordförande 

Svar sänds titt : e-mai!. maria.thorup@gislaved.se Ev frågor besvaras via tel O 10-2 12 98 45 (Carl-Magnus Stenehav) 



Carl-Magnus 
Stenehav Cert. 
kommunal revisor 
Per Larsson 
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Granskning av styrning och ledning inom bygg- och miljönämnden 

Sammanfattning och bedömning 
På uppdrag av Gislaveds fÖltroendevalda revisorer har PwC granskat bygg- och miljö
nämndens styrning och ledning av verksamheten. Revisionsfrågan för granskningen är: 

Säkerställer bygg- och miijönämnden en ändamålsenlig styrning och led
ning av verlcsamheten? 

Efter genomförd granskning bedömer vi att bygg- och miljönämnden endast delvis säker
ställer en ändamålsenlig styrning och ledning av verksamheten. Vår bedömning grundar 
sig i avstämningen av nedanstående kontrollmål: 

Kontrollmål Kommentar 

Det fin ns tydliga mål som är kända och tillämpas inom Delvis uppfyllt 
organisationen. 

Finns en tydlig ansvarsfördelning och aktuell delegat-Uppfyllt 
ionsordning. 

Detfinns planer och övriga styrdokumentför tillsyns- Delvis uppfyllt 
och bygglovsverksamheten samt serveringstillstånd. 

Rutiner har upparbetats gällandefakturering Delvis uppfyllt 

Nämndenfö /jer ändamålsenligt upp verksamheten av- Delvis uppfyllt 
seende resurser och kvalitet. 

Rekommendationer 
Efter genomförd granskning rekommenderar vi bygg- och miljönämnden att i framtida 
verksamhet bl.a. uppmärksamma följande områden: 

• Tydliggöra nämndens mål, till mer specifika och mätbara. 

• Säkerställ att processkartläggningen fårdigställs. Genom ett aktivt arbete med pro
cesskartläggningen kan verksamheten utveclda sina processer för att effektivisera 
verksamheten men även identifiera kvalitetsförbättringar. 

• Att miljöenhetens tillsynsplan förtydligas och anges i vilken utsträckning respek
tive verksamhet kommer att genomgå tillsyn under året , med specificerade t ill
synsintervall samt tid per objekt inldusive uppföljande besök. 

• Föra statistik över och följa upp överprövningar och beslut från rättsliga instanser 
som berör nämndens område. Detta för att nämnden enldare ska kunna få en 
överblick i hur förvaltningen genomför sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning. 

• Reviderar delegations ordningen årligen. Delegationsordningen är, och särskilt 
inom nämndens verksamhet, ett högst levande dokument. Inom nämndens verk-
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Granskning av styrning och ledning inom bygg- och miljö nämnden 

samhet fattas många delegationsbeslut så därav är det extra viktigt att delegat
ionsordningen är aktuell. 

• Dokumentera genomförda kontroller avseende nämndens interna kontroll. 

• Utveclda uppföljningsrapporterna såväl under året som årsuppföljning gällande 
nämndens verksamhetsplan och tillsynsplanerna. Gör nämnden den bedömningen 
att mål eller att tillsynen inte kommer ske enligt plan behöver åtgärdsplaner tyd
ligt redovisas. 
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Granskning av styrning och ledning inom bygg- och miljönämnden 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Kommunerna har genom sina kompetensområden stor möjlighet att styra och påverka 
samhällsutvecldingen i riktning mot ett hållbart samhälle. Detta inte minst genom sitt 
ansvar för fysisk planering av mark, vatten samt bebyggd miljö och även som tillsynsmyn
dighet inom bl.a. miljöområdet. 

Tillsynsansvaret för kommunerna inom miljö- och byggområdena är omfattande och lag
reglerat, främst genom miljöbalken, livsmedelslagstiftning och plan- och bygglagen. I 
Gislaveds kommun ansvarar bl.a. bygg- och miljönämnden för tillsynsverksamhet inom 
plan- och miljöområdet, bygglovsärenden, livsmedel-, alkohol- och serveringstillstånd. 

I revisorernas riskanalys har det uppmärksammats att Gislaveds kommun hamnar lågt i 
SKL: s öppna jämförelser för företagsldimat, vilken mäter kommunernas myndighetsut
övning och service gentemot företagare, inom området miljö- och hälsoskyddsarbete för 
år 2015. Därmed finner revisorerna det befogat att granska området. 

1.2. Revisionsfråga 
Säkerställer bygg- och miljönämnden en ändamålsenlig styrning och led
ning av verksamheten? 

1.3. Revisionskritel'ier 
o Lagar och förordningar. 

o Kommunens dokument, rutiner och riktlinjer inom området som är beslutade i 
fullmäktige. 

1.4 . Kontrollmål 
Det finns tydliga mål som är kända och tillämpas inom organisationen. 

• Det finns en tydlig ansvarsfördelning och aktuell delegationsordning. 

Det finns planer och övriga styrdokument för tillsyns och bygglovsverksamheten 
samt serveringstillstånd. 

Rutiner har upparbetats gällande fakturering 

Nämnden följer ändamålsenligt upp verksamheten avseende resurser och kvalitet. 

1.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till bygg- och miljönämndens verksamhet gällande plan- och 
bygglovsverksamhet, miljöverksamhet samt tillstånd för alkoholservering. 

1.6. Metod 
Genomgång av relevanta mål, planer, styrdokument, utredningar och rutiner. 
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Granskning av styrning och ledning inom bygg- och miljönämnden 

1.6.1. Intervjuer 
Inom ramen för granskningen har intervju genomförts med följande personer: 

Förvaltningschef 

Plan- och byggchef/stadsarkitekt, 

Miljöchef 

Kart- och mätchef 

1\rå assistenter 

Ekonom 

1.6.2. Dokumentation 
Följande dokument har i huvudsak varit i fokus för granskningen: 

Bygg- och miljö nämndens budget 2016 

Bygg- och miljönämndens verksamhetsberättelse 2015 

Tillsyns- och verksamhetsplaner 2016 för respektive enhet, miljöenheten, byggen
heten, kart-och mätenheten samt staben. 

Tertialvisa uppföljningar av tillsyns- och verksamhetsplaner 2015 samt första 
tertial 2016 för respektive enhet. 

Behovsutredning miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Övrig planeringsdokumentation för miljöenheten, exempelvis planeringsdoku
ment för kommunens tillsynsobjekt. 

Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden i Gislaveds kommun. 

Dokument rörande förvaltningens taxor. 

Intern kontroll plan för 2015 
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Granskn ing av styrning och ledning inom bygg- och miljönämnden 

2. Lagstiftning och ansvar 
Nedan beskrivs översiktligt kommunernas ansvar samt viss lagstiftning gällande tillsyns
och bygglovsverksamheten för byggande samt miljö. I Gislaveds kommun är bygg- och 
miljönämnden lokal tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka efterlevnad av plan- och 
bygglagen, livsmedelslagstiftning samt miljöbalken. 

2.1. Bygglagstiftningen - tillsyn 
Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) beskriver regelverket för allt från översiktsplaner 
t ill krav på byggnadsverk och byggprodukter. Ansvaret att följa plan- och bygglagstift
ningen ligger hos byggherrar och fastighetsägare men lagen innehåller också beskrivning
ar av hur samhället kontrollerar att lagstiftningen följs. 

Kommunens byggnämnd (eller annan ansvarig nämnd) är tillsynsmyndighet och ska en
ligt plan- och bygglagen utreda om det finns skäl att ingripa "när det finns anledning att 
anta att någon inte har följt en bestämmelse" i lagen. Byggnämnden kan inte känna till 
alla förseelser i kommunen och får vanligtvis kännedom om tillsynsärenden genom att 
någon tar kontakt med kommunen och lämnar frågor eller upplysningar. Då är nämnden 
skyldig att utreda om den behöver ingripa och ledamöter och tjänstemän kan drabbas av 
straffansvar för tjänstefel om de underlåter att utöva tillsyn när det finns skäl för det. Det 
finns däremot inget lagkrav att byggnadsnämnden ansvarar för att bedriva aktivt uppsö
kande t illsynsarbete. 

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsynsuppgifter helt eller del
vis få r utövas av annan kommun, med undantag för befogenheten att meddela beslut i 
tillsynsärenden som inte får överlåtas. Myndigheter som ger råd och stöd samt följer upp 
kommuner i byggärenden är Boverket och Länsstyrelsen. 

Det finns skillnader mellan miljölagstiftningen och bygglagstiftningens krav på tillsyn. 
Miljölagstiftningen har som kravatt upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myn
dighetens ansvarsområde. Något sådant krav finns inte i byggnadslagstiftningen. 

2 .1.1. Bygg/ov 
Ett bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av 
en byggnad eller anläggning och dessa utfardas av kommunerna. Bygglov regleras av plan
och bygglagen samt till viss del miljöbalken, och ansvaret för bygglov ligger på bygg
nämnden eller annan ansvarig nämnd. Kommunerna arbetar med bland annat översikts
och detaljplaner för att planera utveckling av verksamheter och bostäder i kommunen, att 
värdefulla natur- och kulturområden skyddas och att utformningen av ny bebyggelse pas
sar ihop med befintlig. 

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt och beslut ska med
delas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen inkommit till byggnads
nämnden. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor. 
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Granskning av styrning och ledning inom bygg- och miljönämnden 

2.2. Miljö 
Miljöbalken (MB) trädde i kraft den 1 januari 1999 och ersatte 16 lagar som då upphörde 
att gälla, bl.a. naturvårdslagen, miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen och miljöskadelagen. 

I miljöbalken och tillhörande förordningar finns regler om vilka verksamheter som omfat
tas av balkens krav för att skydda människors hälsa och miljön. Kommuner bedriver till
syn av olika verksamheter och företag för att se till att reglerna följs och tar betalt av verk
samhetsutövarna genom en taxa för att finansiera denna tillsyn, även om vissa delar är 
skattefinansierade. 

2 .2 .1. Livsmedel 
Kommunen ska sörja för att livsmedelstillsynen inom dess område sköts i enlighet med 
livsmedelslagen och ska utarbeta en plan för regelbunden livsmedelstillsyn. Exempelvis 
kontrolleras restauranger, livsmedelsbutiker, cafeer, skolor med flera som hanterar livs
medel. Det som kontrolleras är bl. a att lokalen är hygieniskt utformad och att förutsätt
ningar finns för en bra livsmedelshantering samt att verksamheten följer sitt egenkon
trollprogram. 

2.2.2. Miljöskydd 
Tillsyn skall ske av miljöfarlig verksamhet, vilket avses all användning av mark, byggnader 
och anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft, vatten eller 
annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller s.k. U-anläggningar beroende på verk
samhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga 
verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och 
miljödomstolen. Exempel är flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. B
anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen. Exem
pel är avloppsreningsverk, energianläggningar och lantbruk. C-anläggningar anmäls till 
kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Exempel är bensinstationer och sjukhus. U
verksamheter är ofta något minill·e och dessa behöver inte söka tillstånd eller anmäla sin 
miljöfarliga verksamhet, tillsynen av dessa planeras efter en bedömning av miljörisken 
gjord av ansvarig kommunal nämnd. 

2.2·3· Hälsoskydd 
Kommunen ska inom sitt område främja och övervaka hälsoskyddet så att en hälsosam 
livsmiljö tryggas för invånarna. Exempelvis görs tillsyner av kvaliteten på badvattnet vid 
allmänna badstränder och simhallar samt sanitära förhållanden hos olika offentliga an
läggningar i kommunen, både privat och offentligt ägda (t. ex. hotell, campingar, skolor 
och äldreboenden). 

Tillsyn enligt aZ1cohoZ- och tobalcslagar 
Det finns ett flertal regler som gäller för försäljning av tobak och alkohol. Kommunerna 
ansvarar tillsammans med polisen för att lagar och regler följ s. Hur och var alkohol får 
säljas och serveras i Sverige regleras i Alkohollagen. Tillstånd för att servera alkohol ut
fä rdas av kommunen som även gör en granskning för att se om den sökande och restau
ranglokalen uppfyller lcraven för att få ett serveringstillstånd. 
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Granskning av styrning och ledning inom bygg- och miljönämnden 

På tobaksområdet krävs att den som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen 
innan försäljning påbörjas. Kommunen kontrollerar bland annat att försäljning inte sker 
till minderåriga, att handlaren har ett egenkontrollprogram och att tobaken har rätt var
ningstext. Kommunen har också ansvar för tillsyn av vissa rökfria miljöer, exempelvis på 
restauranger och skolgårdar. 

God tillsyn 
För att säkerställa en god kontroll och kvalitet i tillsynsverksamheten bör denna följa en 
process av planering, genomförande, utvärdering och förbättring. I planeringsfasen ska en 
bedömning av tillsynsbehovet göras utifrån ett underlag över tillsynsobjekten. En tillsyns
plan bör visa hur myndigheten avser att utföra den tillsyn som svarar mot tillsynsbehovet 
och myndighetens tillgängliga resurser. 

Ett kvalitetssystem av rutiner och mallar bör finnas samt skall arkivering ske enligt arkiv
Iagens bestämmelser. 

Tid och resurser bör avsättas för upprätthållande och utveclding av personalens kompe
tens. Verksamheten kan samarbeta med andra myndigheter inom olika områden, exem
pelvis genom att samordna tillsynsaktiviteter, utbildningar eller samutnyttjande av ut
rustning och lokaler. 
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3. Organisation Gislaveds bygg- och 
miljönämnd 

Enligt Bygg- och miljönämndens reglemente § 1 (antaget av Kommunfullmäktige den 
2014-12-15, § 48) skall nämnden enligt plan- och bygglagen fullgöra kommunens uppgif
ter inom plan- och byggnadsväsendet, dock inte uppgifter rörande översiktsplaner. Vidare 
fullgör nämnden kommunens uppgifter enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, 
smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med receptfria läkemedel och lagen om 
detaljhandel med nikotinläkemedel. Nämnden ansvarar även för tillståndsgivning samt 
utövar kommunal tillsyn relaterat till alkohollagen. 

Det dagliga arbetet inom nämndens verksamhetsområde sköts av bygg- och miljöförvalt
ningen som sammanlagt har ca 30 anställda. Bygg- och miljöförvaltningen består av mil
jöenheten, byggenheten, kart- och mätenheten samt en central stab. 

Miljöenheten består i nuläget av elva tjänster vars arbete syftar främst till att säkerställa 
kvaliten på miljön samt hälsan. Detta sker genom att enheten utövar tillsyn och ger in
formation utifrån gällande lagstiftning, bland annat miljöbalken och livsmedelslagstift
ningen. 

Bygglovsenheten består av fyra bygglovsingenjörstjänster och en stadsarkitekttjänst, 
vilken tillika är enhetschef. En av tjänsterna är vakant. Enheten handlägger bygglov och 
anmälan, granskar ritningar samt bevakar så att de tekniska egenskapskraven följs. En
heten ansvarar också för tillsyn enligt PBL', utför tekniska samråd, utfårdar startbesked, 
gör byggarbetsplatsbesök, har slutsamråd samt utfårdar slutbesked, utför tillsyn avseende 
ovårdade tomter och byggnader och olovligt byggande, höga häckar och ombesörjer att 
enkelt avhjälpta hinder blir utförda. Enheten fattar beslut enligt delegationsordning eller 
redovisar ärendena för bygg- och miljönämnden för ett politiskt beslut. 

Kart- och mätenheten har åtta tjänster vilka arbetar med att utveclda och ajourhålla 
kommunens kartdatabas med tillhörande register samt utveclda och underhålla kommu
nens GIS-system. Verksamheten ska även handlägga förrättningsverksamhet mot lantmä
terimyndigheten inom gällande avtals ram och besluta om belägenhetsadresser samt 
ajourföra adress- och byggnads- och lägenhetsregister. 

Staben består av sex tjänster och svarar för registrering av ärenden, serveringstillstånd, 
arkivarbete, posthantering, telefon-, receptions- och kontorsservice, ekonomiarbete, fak
turering och personaladministration samt underhåll och administrering av ärendehante
ringssystemet Castor. Enheten ska ge stöd och god service till nämndens ledamöter och 
kommuninvånarna samt ajourhålla och sprida information om verksamheten och föränd
ringar i lagstiftning m.m. 

Tjänsten alkoholtillstånd är organiserad under administrativa staben direkt underställd 
förvaltningschefen. Vid kvällstillsyn finns möjlighet att via ett samarbetsavtal avropa bi
träde från Värnamo kommun. 

1 Plan- och bygg lagen 
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4. Iakttagelser och bedömningar 
Nedan beskrivs iakttagelser följt av bedömning för respektive kontrollrnål. 

Mål inom organisationen 
Kontrollmål: Det finns tydliga mål som är kända och tillämpas inom organisationen. 

Kommunfullmäktige har för år 2016 fastställt tre prioriterade områden Barns lärande, 
Staden Gislaveds kommun samt Företagslclimat och näringssamverkan. Därutöver har 
kommunfullmäktige fastställt konkretiserade mål (inriktningarna) som är förväntningar 
eller krav på hur nämndernas tilldelade resurser ska riktas. Bygg- och miljönämnden har 
därefter beslutat om nämndmål samt styrrnått som ska resultera i att de konkretiserade 
samt övergripande målen uppnås. 

I bygg- och miljönämndens budget för år 2016 finns angivna konkretiserade mål för 
nämndens verksamhet, vilket förvaltningen ska utarbeta i dialog med nämnden. De kon
kretiserade målen (inriktningarna) är förväntningar eller krav på hur nämndernas tillde
lade resurser ska riktas. De är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna, visionen, 
kommunstyrelsens ledningside och de finansiella och personalpolitiska målen. Nedan 
redovisas bygg- och miljönämndens nämndsmål för år 2016 

Målområde 

Barns lärande 

Barns lärande 

Staden Gislavcds 
Kommun 

Staden Gislavcds 
Kommun 

Staden Gislaveds 
Kommun 

S taden Gis]aveds 
Kommtm 

Staden Gislavcd..s 
Kommun 

Företagsklimat oeh 
näringslivssamverkan 
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Konkretiserade 
mål 
Barnperspektivet ska gc-
nomsYl'a de kommunala 
besluten och all verksamhet. 
Prioritera fårebyggande 
verksam het för barn och 
ungdomar och särskilt ett 
väl fungerande kultur- och 
frit idsutbud. 
Vända befolkningsutveckl-
ingen genom <ltt främja 
fömtsättn ingarna för de 
bofasta att bo kvar och att 
öka nettoinflyttandet. 

1<'0l1satt utvecklingsarbete 
för att Gislaverls kommun 
ska vara en del av c- sam-
hället. 

Fördj upa samverkan med 
näringslivet 

Nämndsmål Beskrivning 

Nämndsmål saknas 

Stalta upp och bedriva egenini- Hälsoskyddstillsynen skall via inform<lt-
ticnId t illsyn inom hHlsoskydd ion och kontroll säkerställa så att alla 
(skol a, barnomsorg, sim hallar verksamheter hal' en väl fu ngerande 
etc). egenkontroll och en bra inomhus-

miljiij hantcring. 
Tillgänglighet i offentlig miljö Genom tillsyn informera oeh kontrol1era 

att enkelt avhjälpta hinder byggs bort. 
Det skrivna ordet skall också göras mer 
tillgängligt för alla. 

Okat proaktivt arbete Mer information och medvcrkan i sam-
manhang där dialog och samtal kan föras 
på ett enkelt sätt exempelvis mässor, 
egna informationsmöten etc. 

Öka informationen på hemsidan Genomföra en översyn av all inform<ltion 
och utforma fler e-tjänster som rör nämndens verksamhet på 

hemsidan. 
Förenkla och förtydliga nämn- Göra protokoll och beslut mer tillgäng-
dens beslut liga och lättlästa. 

Lansera ett antal e tjänster Enklare beställningar och anmälningar 
inom verksamhetsområdet skall vara möjliga att göra digitalt. 

Nämnrlsmål saknas 
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Nämndmålen ovan är inte kvantifierade, villcet försvårar målstyrningen. 

De huvudsaldiga målen för verksamheten som förvaltningen arbetar mot består av aktivi
teter i respektive enhets tillsyns- och verksamhetsplan vilken beskriver nämndens ambit
ioner och mål för sin verksamhet under året. Tillsyns- och verksamhetsplanen anger hur 
tillsynen prioriteras med hänsyn till givna resurser. Planen fastställer omfattningen och 
inriktningen av tillsynen inom de olika arbetsområdena. 

4 ·1.1. Bedömning 
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. Det finns mål för verksamheterna i och 
med tillsyns- och verksamhetsplanerna vilka anger nämndens prioriteringar för året. Vi
dare finns konkretiserade mål vilka knyter an till kommunens vision och kommunfull
mäktiges målområden. Vi bedömer att dessa behöver utvecldas till mer specifika och mät
bara. 

Ansvarsfördelning och delegationsordning 
I Kontrollmål: Det finns en tydlig ansvarsfördelning och aktuell delegationsordning. 

Bygg- och miljönämnden får enligt kommunallagen, uppdra åt utskott, ledamot i nämn
den, eller tjänsteman i kommunen, att på nämndens vägnar besluta i en viss grupp av 
ärenden. Genom delegering ger bygg- och miljönämnden delegaten i uppdrag att på 
nämndens vägnar fatta självständiga beslut i ärenden. Beslut som fattats av tjänsteman 
utan delegering i ärendet saknar laga verkan, dvs. gäller inte. Ärenden av större vikt eller 
av principiell beskaffenhet får inte delegeras utan får bara tas av nämnden i sin helhet. 
Delegationsbeslut ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde enligt kom
munallagen. Anmälan innebär dock inte att nämnden fastställer besluten. 

Bygg- och miljönämndens nuvarande delegationsordning antogs av nämnden den 19 mars 
2014-03-19 § 65. Tillägg till delegationsordningen beslutades 2014-06-11 § 124. Under 
slutet av 2014 fördes ansvaret för alkoholtillsynen över från socialnämnden till bygg- och 
miljönämnden, vilket gällde från 1 januari 2015. Därmed uppdaterades bygg- och miljö
nämndens delegationsordningvilken beslutades ijanuari 2015 (protokoll 2015-01-22 § 7). 

Delegationsordningen uppges vid intervjuer med enhetschefer fungera väl och att det är 
ovanligt att nämndsledamöter ifrågasätter beslut tagna på delegation. En genomgång av 
nämndens protokoll under 2016 visar att förvaltningen kontinuerligt redovisar beslut som 
tagits på delegation för nämnden. Någon fördjupad granskning av respektive delegations
beslut har inte genomförts. 

Ansvarsfördelningen mellan enheterna är bl.a. reglerat enligt tillsyns- och verksamhets
planer, se vidare under avsnitt 4.3 Planer och styrdokument. Vidare har exempelvis hand
läggarna på miljöenheten en egen planering som visar vilka tillsyner som ska genomföras 
under året. 

Både miljöenheten och byggenheten genomför för närvarande ett arbete med att kartlägga 
olika processer de har inom sin verksamhet. Detta för att tydliggöra arbetssätt men även 
underlätta för nya medarbetare att på ett effektivt sätt komma in i arbetet, och minska 
risker att viktig kunskap går förlorad när medarbetare slutar. 
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Nämnden har i sin interna kontrollplan beslutat om kontroller gällande; Hur bygg- och 
miljökontoret följer den av nämnden beslutade delegationsordningen. I lämnad uppfölj
ning för år 2015 anges att kontrollen utförts av förvaltningschef och inga avvikelser har 
noterats. Vi har efterfrågat om dokumentation av kontrollen. Kontrollen är inte dokumen
terad. 

4.2 .1 . Bedömning 
Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. Vi bedömer att det i huvudsak finns en tydlig an
svarsfördelning. Enheternas ansvarsfördelning regleras bl.a. genom respektives verksam
hets tillsyns- och verksamhetsplaner. Vi ser positivt på att arbetet med en processkart
läggning inom förvaltningen påbörjats. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att 
kartläggningen fårdigställs. Genom ett aktivt arbete med processkartläggningen kan verk
samheten utveclda sina processer för att effektivisera verksamheten men även identifiera 
kvalitetsförbättringar. 

Vi bedömer att nämndens delegationsordning har upprättats och beslutats av nämnden. 
Vi rekommenderar att delegationsordningen årligen revideras. Delegationsordningen är, 
och särskilt inom nämndens verksamhet, ett högst levande dokument. Inom nämndens 
verksamhet fattas många delegationsbeslut så därav är det extra viktigt att delegations
ordningen är aktuell. 

Vi bedömer att nämnden inom ramen för nämndens interna kontrollplan har beaktat ris
ken gällande delegation. Vi bedömer dock inte att dokumentationen är tillräcldig gällande 
vilka delegationsbeslut som kontrollerats och hur många samt utfall av kontrollerna. 

4 ·3· Planer och styrdokument 
Kontrollmål: Det finns planer och övriga styrdokument för tillsyns och bygglovs
verksamheten samt serveringstillstånd. 

Miljö-, livsmedel-, alkohol- och bygganuådet är reglerat genom omfattande lagstiftning 
och vilken bygg- och miljönämndens reglemente knyter an till. De styrdokument som ut
gör verksamhetsplaner anger enheternas inriktning för kommande år. 

På Gislaveds kommuns hemsida finns utförlig information om kommunens verksamhet 
som berör miljöarbete, byggande och alkoholtillstånd. Exempelvis finns information om 
bygglov kompletterat med flertalet blanketter för ansökan om bygglov. Vidare finns ex
empelvis information kring hur man ska anmäla till kommunen om en medborgare miss
tänker matförgiftning på en verksamhet inom kommunen. Information om serveringstill
stånd när det gäller bl.a. lagkrav, blanketter för ansökning om serveringstillstånd finns 
även på kommunens hemsida. 

4·3·1. Til/synsplanel' 
Miljöenheten 

Under år 2012 upprättade förvaltningen en behovsutredning som avser nämndens uppgif
ter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Behovsutredningen fungerar som stöd i nämn
dens ansvar och redovisar behovet av tillsyn och kontroller enligt nämndens fastställda 
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uppgifter, samt hur resurserna ska tillgodoses genom avgifter eller skattemedel. Enligt 
enhetschefen pågår en revidering av behovsutredningen vilket Gislaved gör tillsammans 
med övriga kommuner i länet. 

Miljöenheten har en övergripande tillsyns- och verksamhetsplan samt även en separat 
tillsynsplan avseende livsmedelskontroll. Anledningen till att det finns separata planer är 
att det är lagstadgat att ha en specifik plan för livsmedelskontroll, men tillsyns- och verk
samhetsplanen är mer utförlig och utgör det övergripande planeringsdokumentet för mil
jöenheten. I tillsynsplanen anges även tillsynen gällande tobak och receptfria läkemedel. 

Tillsyns- och verksamhetsplanen, år 2016 antogs av bygg- och miljönämnden i februari 
2016 (protokoll 2016-02-25 § 41) samt vid samma möte godkändes årsboksluten av 2015 

års planer. 

Till grund för miljöenhetens tillsyns- och kontrollplan för 2016 ligger aktuella register 
över tillsynsobjekt, bedömt tillsynsbehov i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbal
ken och livsmedelsområdet, samt behovsutredningen som fastställdes av bygg- och miljö
nämnden den 9 januari 2013. Bygg- och miljönämnden har bland annat tillsynsansvar för 
175 st. anmälningspliktiga C-företag och 2 st. tillståndspliktiga B-företag, vilket enligt mil
jöchefen är förhållandevis mycket för en kommun med Gislaveds befolkningsmängd. Utö
ver dessa finns ca 200 U-företag, 3100 enskilda avlopp samt den kommunala verksamhet 
som bedrivs och faller under berörd lagstiftning, exempelvis skolor, idrottsanläggningar 
och vårdboenden. Enligt planen kommer cirka 145 tillsynsobjekt med årlig tillsynsavgift 
att besökas där inspektionerna prioriteras utifrån fastställd riskldassning, när objekten 
senast fick besök och de eventuella brister som tidigare konstaterats. Även U-objekt utan 
fast årlig avgift anges kommer att få besök. Det anges inte i vilken utsträckning respektive 
objekt kommer eller har fått sin tillsyn under året. Den tillsyn som verksamheter betalar 
för sträcker sig över fyra år. Vissa objekt/verksamheter genomgår tillsyn varje år medan 
andra varannan eller vart fjärde år, och avgiften återspeglas i frekvensen. Det betyder att 
en verksamhet som det utövas tillsyn på får tillsyn 8 timmar per år medan vartannat och 
vart fjärde år blir 4 respektive 2 timmar, i en tillsynsplan. 

Miljöenheten har även en kontrollplan för livsmedelskontroll 2015-2017. Enligt planen 
finns det drygt 215 registrerade livsmedelsverksamheter i Gislaveds kommun som varierar 
från cafeer, restauranger till vattenverk och bensinmackar. Kontrollplanen är en fördju
pad beskrivning och planering av kontrollverksamheten och dess förutsättningar. 

Byggenheten 

Bygg- och planenheten upprättar årligen tillsyns- och verksamhetsplan. Tillsyns- och 
verksamhetsplanen, år 2016 antogs av bygg- och miljö nämnden i februari 2016 (protokoll 
2016-02-25 § 41) samt vid samma möte godkändes årsboksluten av 2015 års planer. 

Utifrån 2016 års tillsyns- och verksamhetsplan går det att utläsa att tillsynen av Enkelt 
avhjälpta hinder, höga häckar/plank och ovårdade tomter kommer att minska under 
2016 mot föregående år. Skälet är att enheten måste nyrekrytera den tjänst som till stor 
del hanterat dessa frågor. Målet är dock att bygglovsingenjörstjänsterna successivt skall 
omformas till mer generella tjänster under 2016 och därmed fördelas arbetet med tillsyn 
på fler handläggare. Tillsynen av obligatorisk ventilations kontroll (OVK) förbättrades 
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under 2015. Egeninitierad tillsyn av strandskydd utförs regelbundet i samband med andra 
strandskyddsärenden och platsbesök. 

Enligt intervjuuppgift handlägger enheten bygglovsärenden i snitt på 22 dagar vilket är 
klart under de lagstadgade 10 veckorna som bortre gräns. Tiden som varje ärende tar be
ror framförallt på det enskilda ärendets karaktär och omfattning. Den kritik som allmän
heten kan framföra rör främst ärenden som inlämnas strax innan semestertider enligt 
enhetschefen, men att enheten gör det de kan för att bli klara med ärendena innan perso
nalen går på ledighet. 

Ärenden rörande strandskydd uppges vara tidskrävande då personal, ofta kommunekolo
gen, behöver besöka området på plats. Det finns fall när ärenden överprövats från länssty
relsen och det finns som stående punkt att enhetschefen redovisar överprövningar och 
beslut för nämnden. Enheten har inte tillgång till statistik men enligt enhetschefen uppges 
kommunen få rätt i de allra flesta av överprövningarna. 

Byggenheten samverkar i ett nätverk bestående av övriga kommuner i länet i olika frågor, 
bland annat rörande tolkningar av regelverk och lagstiftning. 

Vidare uppges enheten, tillsammans med hela förvaltningen, påbörja tidmätning för att 
kunna ställa noggrannare prognoser över behovet av resurser i olika arbetsmoment. En
ligt enhetschefen är enhetens tillsynsverksamhet inte prioriterad med tanke på de perso
nalresurser enheten för närvarande tillhandahåller. En del anmälningar inkommer från 
allmänheten vilka behandlas, men ofta anses inte ärendena vara lämpliga att gå vidare 
med då de inte har tillräcldig grund. Exempel som nämns är medborgare som anmäler 
grannars tomter som ovårdade, vilket för att det ska vara olagligt kräver en sådan ovårdad 
nivå att det ska riskera skada och ohälsa för enskilda, vilket oftast inte är fallet. 

Olovligt byggande upptäcks ofta genom kartenhetens arbete med bilder, och då går enhet
en direkt vidare med ärendet. 

Kart- och mätenheten 

Tillsyns- och verksamhetsplanen för kart- och mätenheten innehåller en alctivitetsplan 
vilken beskriver vilken verksamhet som skall utföras, vilka huvud- respektive delrnål som 
finns kopplade till aktiviteten samt vem och när alztiviteten skall utföras. Vidare finns ett 
årshjul som mer översiktligt beskriver aktiviteter som enheten utför under året. 

Enligt enhetschefen skiljer sig enhetens verksamhet mot miljö- respektive byggenheten i 
och med att den inte arbetar mot medborgarna på samma sätt. Enheten kommer att sluta 
med tidrapportering på grund av att det inte anses vara lika relevant för verksamheten 
utan den följer årshjulet och aktivitetsplanen. Vidare är inte enheten lika involverad i 
nämndsmötena med undantag för redogörande av verksamhetsplan och dess uppföljning. 

Staben 

Enligt stabens tillsyns- och verksamhetsplan för 2016 ska de handlägga och utreda ansök
ningar om serveringstillstånd samt utöva tillsyn av de 27 stadigvarande tillstånd som 
finns inom kommunen. Stadigvarande serveringstillstånd avser stadigvarande serve-
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ringstillstånd till allmänheten och stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap. 
Därutöver kan tillfälliga tillstånd till allmänheten ges. 

En viktig del av arbetet enligt alkohollagen utgörs av tillsyn och för att tillsynsarbetet ska 
fungera är det viktigt att ta fram en plan för hur arbetet ska läggas upp. Tillsynen delas 
upp i förebyggande, inre samt yttre tilllsyn. Förebyggande insatser sker bl.a. genom in
formationsutskick, rådgivning, utbildning. Vid dessa tillfällen deltar krögare, polisen, al
koholhandläggare, serveringspersonal, ordningsvakter och ev. tillkommande resursperso
ner. Hemsidan uppdateras och hålls med relevant information. Inre tillsyn sker genom att 
uppgifter på samtliga tillståndshavare hämtas in från Skatteverket och Polisen med syfte 
att undersöka tillståndshavarens ekonomiska ställning. Yttre tillsyn, genomförs främst 
med syfte att undersöka ordning, nykterhet och servering till underåriga. 

I rapportering av tillsyns- och verksamhetsplanen föl' år 2015 har såväl yttre tillsyn och 
inre tillsyn på samtliga serveringsställen i kommunen genomförts. 

Bedömning 
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. Det finns planer och övriga styrdokument 
föl' tillsyns- och bygglovsverksamheten samt serveringstillstånd. Tillsyns- och verksam
hetsplanerna ska vara tydliga dokument som anger nämndens prioriteringar för verksam
heten under verksamhetsåret. Vi bedömer att miljöenhetens tillsynsplan behöver utveck
las. Det bör framgå i vilken utsträckning respektive verksamhet kommer att genomgå till
syn under året. En plan som anger tillsynsfrekvens/intervall och tid per besök är mer 
transparent och enklare att följa upp av nämnd och för tillsynsobjekten. 

Vi bedömer att byggenheten håller den lagstadgade tiden för bygglovsansökningar med 
god marginal. 

Vi rekommenderar även att byggenheten följer upp antalet överprövade ärenden och sär
skilt de ärenden som leder till att en överprövande instans ändrar nämndens beslut. Vi ser 
det som viktigt att överprövade ärenden analyseras och leder till erfarenhetsåterföring för 
ställningstagande till nämnden föl' kommande ansökningar. 

Vi bedömer att tillsynsplan för hur tillsynsarbetet enligt alkohollagen ska ske har tagits 
fram. Enligt uppföljningsrapportens tillsynsplan- och verksamhetsplan för år 2015 har 
såväl yttre tillsyn och inre tillsyn på samtliga serveringsställen i kommunen genomförts. 

4·4· Falcturering och rutiner 
I Kontrollmål: Rutiner har upparbetats gällande fakturering. 

Kommunfullmäktige har fastställt taxor för följande: 

• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, fastställd av Kommun
fullmäktige 2013-11-20 

• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, fastställd av Kommun
fullmäktige 2013-11-20 § 138 

• Plan- och bygglovtaxa inldusive kalt- och mättaxa, fastställd av Kommunfullmäk
tige 2015-06-01 § 82 
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• Taxa för ansökningsavgifter och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd, fast
ställd av Kommunfullmäktige 2012-01-26 § 11 

Nedan redovisas en tabell för intäkter avseende bygg- och miljönämndens verksamheter 
för perioden 2013-2016 (juli) 
Verksamhet Utfall Utfall Utfall Utfall Budget 

2013 2014 2015 2016 2016 

tom aug 
Bygglov 4,2 3,9 3,7 2,6 3,2 
Alkoholhandläggning - - 0,2 0,2 0,3 
Miljö- och hälsoskydd 2,8 3,4 3,9 2,8 4,0 
Smnma 7,0 7,3 7,8 5,6 7,5 

I genomförd behovsutredning från år 2012 redovisades bl.a. att tidsredovisningen behöv
de förbättras för att få bättre underlag till resursberäkningar och utveckla faktureringsom
rådet. Enligt granskningen har förvaltningen börjat med tidrapportering vilket uppges 
underlätta planering av personalresurser samt att enhetschefen kan se och visa nämnden 
vad personalen använder sin arbetstid till. Enskilda handläggare rapporterar in sin arbets
tid i Excel som enhetschefen kan följa upp. Enligt granskningen finns inga upparbetade 
dokumenterade rutiner för hur fakturering ska ske. Enligt intervjuerna ansvarar två assi
stenter för faktureringen, en för miljöenheten och en för byggenheten. Någon baclmp vid 
sjukdom eller ledighet beskrivs inte förekomma, inte heller kan respektive assistent täcka 
upp för varandra. Fakturahanteringen beskrivs ske genom att respektive handläggare för 
det enskilda ärendet lämnar beslut för fakturering, tillsammans med fastställd avgift till 
respektive assistent för fakturering. Assistenten söker upp ärendet i verksamhetssystemet 
Castor där uppgifter om fakturaadress, fakturabelopp m.m. finns registrerat och stäms av 
mot handläggarnas underlag. Därefter sker fakturering. 

Kart- och mätenheten har en begränsad verksamhet gällande tjänster som ska faktureras. 
Det rör sig enligt enhetschefen om 4-5 avtal med bolag som behöver kartunderlag som 
primärkartor för sin verksamhet. 

Nämnden har i sin interna kontrollplan identifierat risker inom debitering. Kontrollom
råden är; Rutiner för hur beräkningar görs för avgiftssättning inom bygg-, mät- och 
kartverksamheten samt att debitering skett i enlighet med upprättade planavtal. Vi har 
efterfrågat dokumentation av kontrollen. Kontrollen är inte dokumenterad. Granskningen 
har enligt förvaltningsledningen skett genom en stickprovskontroll av 50 fakturor samt att 
kart och mät har gått igenom alla beställda nybyggnadkartor och kontrollerat att fakture
ring har skett i samband med leverans. Stickprovskontrollen har skett av förvaltningschef. 

4-4-1. Bedömning 
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. Vi anser att nämnden behöver utveckla den 
interna kontrollen genom att författa rutiner för hur fakturering ska hanteras. Fakture
ringsprocessen är idag alltför personbunden. Verksamheten är till stor del helt intäktsfi
nansierad vilket i hög grad ställer krav på att fakturering sker, gällande rätt belopp, i rätt 
tid och till berörd part. Vi anser att intäktsredovisningenjfaktureringen är en väsentlig 
och kritisk post. Vi bedömer delvis att nämnden inom ramen för nämndens interna kon-
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trollplan har beaktat denna risk. Vi bedömer dock inte att dokumentationen är tillräcldig 
gällande vilka stickprov som har kontrollerats och utfallet av kontrollerna. 

Nämndens uppföljning 
Kontrollmål: Nämnden följer ändamålsenligt upp verksamheten avseende resurser och 
kvalitet. 
Uppföljningar sker för respektive tillsyns- och verksamhetsplan, och dessa sker tertialsvis 
i april och en mer utförlig delårsuppföljning i augusti. Därutöver sker uppföljning i sam
band med verksamhetsberättelsen. Uppföljningarna följer upp de aktiviteter som beskrivs 
i tillsyns- och verksamhetsplanen. Utifrån lämnade uppgifter i miljöenhetens uppfölj
ningsrapport av tillsyns- och verksamhetsplan för år 2014 och 2015 rapporteras endast 
antalet tillsynstimmar fördelade per tillsynsområde. Uppföljningen sker genom att aktivi
teterna kommenteras och redogörs i skrift. I uppföljningen görs ingen sammanfattande 
utvärdering eller konkret målavstämning som går att kvantifiera. 

Uppföljning av nämndens mål sker i årsredovisningen och i delårsrapport sker med en 
fargkod (grönt, gult och rött) samt med kommentar som i vissa fall kan vara lång och be
skrivande. Överlag är målavstämningen svår att överblicka och många mål saknar en 
kommentar och utvärderas inte. Utöver nämndmålen finns i verksamhetsberättelsen strä
vansmål och prestationsmål. Dessa redovisas i punktform och det är även här svårt att 
överblicka måluppfyllelsen. 

Ekonomisk uppföljning sker löpande under året till nämnden. 

SKL genomför varje år en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom 
fem myndighetsområden: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd 
och Serveringstillstånd. De företag som haft ett ärende med kommunen inom ett eller 
flera av dessa myndighetsområden under år 2014 fick möjlighet att svara på en enkät med 
frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet, effektivitet) samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av 
kommunens service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet "Nöjd
Kund-Index" (NKI). Det totala NKI-resultatet för samtliga deltagande kommuner är 68, 
vilket uppges vara ett ldart godkänt betyg. Det högsta NKI värdet totalt för en kommun är 
84, och det lägsta är 50. Gislaveds kommun får sammantaget ett resultat på 60 vilket pla
cerar kommunen bland den fjärdedel kommuner med lägst resultat, av de kommuner som 
deltog. Inom bygglov får Gislaved ett värde på 65 vilket är genomsnittligt. Inom miljö
och hälsoskydd får Gislaved ett värde på 56 vilket är lågt jämfört med övriga kommuner. 
Enligt förvaltningschefen pågår ett arbete med att förbättra resultatet. 

Vid bygg- och miljönämndens möte den 2015-06-18 beslutade nämnden om att uppdra åt 
förvaltningschefen att delge resultatet och tillsammans med medarbetarna presentera en 
åtgärdsplan senast den 10 oktober 2015. Enligt förvaltningschefen har åtgärderna presen
terats för nämnden och där nämnden beslutat om att vidta åtgärder. Något formellt beslut 
gällande denna redovisning har inte kunnat presenteras. 

Förvaltningen har påbörjat en organisationsutredning vars främsta syfte är att se över 
arbetssätt. Utvecldingsområden beskrivs b1.a. att utveclda kommunikationen med företag, 
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förenIda tillsynsrapporterna samt snabba upp rapporteringen. Nämnden har valt att med
verka i Insikt 2.0 vilket bl.a. innebär mer regelbundna enkätundersökningar. 

4.5.1 . Bedömning 
Vi bedömer att nämnden delvis följer upp verksamheten avseende resurser och kvalitet. 
Uppföljning sker till nämnden avseende tillsynsplaner och ekonomi samt av nämndens 
verksamhetsplan. Vi bedömer dock att uppföljningen av nämndens mål och tillsynsplaner 
behöver utvecldas och tydliggöras. Vi kan utifrån miljöenhetens tillsynsrapport inte be
döma om verksamheterna som nämnden bedriver tillsyn av, har fått den tillsyn de ska ha. 
Vi rekommenderar även att rapporteringen kompletteras med åtgärdsplaner om rappor
teringen uppvisar avvikelser mot gällande planer. Detta gäller såväl idelårsuppföljningar 
som i tillsynsrapporternas årsuppföljningar. Dessutom rekommenderar vi även nämnden 
att utveclda redovisning av nyckeltal som ett led i att säkerställa att verksamheten bedrivs 
effektivt. 

Vi rekommenderar nämnden att säkerställa att vidtagna åtgärder med anledning av det 
svaga resultat som miljö- och hälsoskydd erhållit i SKL:s undersökning får önskat resultat. 

2016-09-22 

Carl-Magnus Stenehav 
projelctledare/uppdragsledare 
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Årsarvoden 2016

Gislaveds kommun Ordförande V.ordförande

Gislaveds Energi AB 28 980 kr 8695 kr

Gislaved Energiring AB 14 495 kr 4350 kr

AB Gislavedshus 73 784 kr 22 134 kr

Värnamo kommun

Värnamo Energi AB 108 070 kr 36 025 kr

Finnvedsbostäder AB 108 070 kr 36 025 kr

Värnamo industrifastigheter AB 108 070 kr 36 025 kr

Marks kommun

Marks bostads AB 78 927 kr 39 463, 50 kr

Marks fastighets AB 13 154,50 kr 6577,25 kr

Mark Kraftvärme AB 52 618 kr 26 309 kr

Falkenbergs kommun

Falkenbergs bostads AB 68 400 kr Finns ingen

Falkenbergs Energi AB 68 400 kr Finns ingen

Falkenbergs Vattenoch
Renhållnings AB

43 200 kr Finns ingen

Karlskoga kommun

Karlskoga Näringsliv & Turism
AB

Inget arvode Inget arvode

Övriga bolagsstyrelser 74 125

Nässjö kommun

Nässjö Näringsliv AB En julost En julost

Eksjö kommun

Eksjö Stadshus AB Inget arvode Inget arvode

Eksjö Energi AB 59 136 kr 29 568 kr

Eksjö Elnät AB 14 784 kr 7 392 kr

Eksjö Energi Elit AB 22 176 kr 11 088 kr

Eksjöbostäder AB 51 744 kr 25 872 kr

Eksjö kommunfastigheter AB 51 744 kr 25 872 kr

AB Eksjö Industribyggnader 36 960 kr 18 480 kr

Ulricehamns kommun

Näringsliv i Ulricehamn AB 2716 kr 2173 kr
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-02 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §346 Dnr: KS.2016.194

Arvoden för bolag och stiftelser

Ärendebeskrivning
Arvoden för bolag och stiftelser behandlas i vanliga fall i samband med den
översyn av ersättningsbestämmelser till förtroendevalda som brukar göras
inför varje ny mandatperiod av den parlamentariska kommittén.
Kommunfullmäktige ger då en rekommendation till årsstämmorna avseende
nivå på fasta arvoden för bolag och stiftelser.

Kommunfullmäktige behandlar under hösten 2016 förändringar bland annat
avseende skapande av koncernmoderbolag, ombildning av Gislaved Näringsliv
AB, strukturförändring inom energikoncernen Gislaved Energi AB. Dessa
förändringar gör att det fasta arvodet för ordförande och vice ordförande i
styrelserna behöver ses över.

För Gisletorp Lokaler AB kommer förslag lämnas om ny ordförande och vice
ordförande. Det är idag kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande
som har dessa poster och därför utgår inget fast arvode. Denna förändring gör
att det även för Gisletorp Lokaler AB behöver fastställas ett fast arvode.

När det gäller stiftelsen Gisleparken har styrelsen den 2 december
2015 beslutat att de tre verksamhetsdelarna, nöje och konferens,
stuguthyrning och bowling ska avvecklas. Beslutet innefattade också att
stiftelsen finns kvar men läggs vilande tills vidare. Styrelsens beslut har godkänts
av stiftarna. Denna förändring innebär att även det fasta arvodet för stiftelsen
Gisleparken ska ses över.

Inför förändringen av arvodena för ovanstående bolag och stiftelse har en
jämförelse gjorts med andra kommuner.

Förslag föreligger om följande förändringar avseende fasta årsarvode 2017:

Kommunstyrelsens allmänna utskott ställde sig bakom förvaltningens förslag
när de behandlade ärendet den 19 oktober 2016. Det har nu framkommit att
förslaget även bör kompletteras med förslag till beslut avseende arvodesnivå
för presidiet i styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB. Enligt bolagsordningen
ska presidiet utgöras av kommunstyrelsens tre heltidsarvoderade
kommunalråd och därför föreslås att arvodet sätts till 0 kronor för ordförande,
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Bolag/stiftelse Ordförande Vice ordförande
Gislaved Energi Koncern
AB, Gislaved Energi AB,
Gislaved Energiring AB
(personalunion och ett
fast arvode för samtliga
uppdrag i styrelserna)

1 basbelopp 30 % av 1 basbelopp

Gislaved Näringsliv AB 1 basbelopp 30 % av 1 basbelopp
Gisletorp Lokaler AB 1/2 basbelopp 30 % av 1/2 basbelopp
Stiftelsen Gisleparken Stiftelsens styrelse

beslutar
Stiftelsens styrelse
beslutar
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-02 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 346 (forts.)

Enligt ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda § 7 ska inte arvode utgå
då heltidsengagerat kommunalråd väljs till ordförande- eller vice
ordförandeuppdrag eller till annat uppdrag i nämnd eller styrelse. För övriga
två ledamöter föreslås att fullmäktige rekommenderar bolaget att i tillämpliga
delar följa Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun.

I övrigt föreslås inga förändringar. En översyn i sin helhet kommer att göras av
den parlamentariska kommittén inför ny mandatperiod.

Beslutsunderlag
Jämförelse av årsarvoden 2016.
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 oktober 2016, § 89

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att rekommendera Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved Energi AB,
Gislaved Energiring AB, Gislaved Näringsliv AB, Gisletorp Lokaler AB
och Stiftelsen Gisleparken att vid de extra bolagsstämmorna fastställa
följande avseende fasta årsarvoden:

att rekommendera Gislaveds Kommunhus AB att vid extra bolagsstämma
fastställa årsarvodet för styrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och
2:e vice ordförande till 0 kronor, samt

att i övrigt rekommendera bolag och stiftelser att i tillämpliga delar följa
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun.

Jäv
Rose-Mari Modén (S) och Marie-Louis Dinäss (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Bolag/stiftelse Ordförande Vice ordförande
Gislaved Energi Koncern
AB, Gislaved Energi AB,
Gislaved Energiring AB
(personalunion och ett
fast arvode för samtliga
uppdrag i styrelserna)

1 basbelopp 30 % av 1 basbelopp

Gislaved Näringsliv AB 1 basbelopp 30 % av 1 basbelopp
Gisletorp Lokaler AB 1/2 basbelopp 30 % av 1/2 basbelopp
Stiftelsen Gisleparken Stiftelsens styrelse

beslutar
Stiftelsens styrelse
beslutar
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-02 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §347 Dnr: KS.2015.42

Bidragsregler för vägbidrag till enskilda vägar

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att gå igenom bidragsreglerna till
enskilda vägar, som tekniska nämnden har utrett, utifrån ett
landsbygdsperspektiv. Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting ytterligare
att tillägga. Ärendet beskrivs sammanfattat nedan:

Trafikverket införde 2014 en ny beräkningsmodell för årligt driftbidrag till
enskilda vägar som har införts stegvis fram till 2016. Det innebär att den
beräknade årliga driftskostnaden för enskild väghållning har räknats upp.
Trafikverket har samtidigt justerat bidragsprocenten för några vägkategorier.
För A-vägar, som är den vanligaste vägkategorin, sänktes bidragsprocenten från
65% till 60%. Det medförde att kommunens kostnad för vägbidrag ökade
avsevärt eftersom kommunens bidrag grundas på Trafikverkets
beräkningsmodell.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 mars 2015, att inte bevilja tekniska
nämnden utökat anslag till bidrag för enskilda vägar för 2015 eller 2016.
Kommunfullmäktige gav dock tekniska nämnden i uppdrag att utreda
bidragsformen i sin helhet för att se om ett annat system för fördelning och
utbetalning är möjligt.

Bidragssystemet har utretts av en arbetsgrupp bestående av en tjänsteman från
tekniska kontoret och tre politiker. Arbetsgruppen har kommit fram till att
nuvarande bidragssystem, som bygger på Trafikverkets beräkningsmodell, är
det mest lämpade. Det speglar bäst vilken kostnad som enskilda väghållare har.
Arbetsgruppen anser också att tekniska nämnden är den nämnd som bör
hantera frågan om bidrag för enskilda vägar.

Ett förslag finns till Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i
Gislaveds kommun. Kommunalt driftbidrag föreslås utgöra 27% av
Trafikverkets beräknade årliga underhållskostnad. Det gäller för samtliga
vägkategorier, med undantag för vägkategori C, som fortsatt föreslås få 20%.
Dessa får 80% av driftkostnaden i bidrag från Trafikverket.

För att få en bättre överblick över bidragsansökningarna har vissa förändringar
i bidragsgivningens administration föreslagits. Den viktigaste frågan är i vilken
utsträckning Gislaveds kommun avser att bidra till de kostnader som finns för
enskild väghållning på landsbygden.

Det framtagna förslaget innebär att Gislaveds kommun har en ersättningsnivå
som går i linje med Trafikverkets bidragsnivå. Det medför också att enskilda
väghållare får ett bidrag som är högre jämfört med det bidrag som betalades ut
före det att beräkningsmodellen infördes. Förslaget innebär även att
kommunfullmäktige ger tekniska nämnden rätt att, utefter tilldelad budgetram,
besluta om annan bidragsnivå än den som anges i Allmänna bestämmelser.
Beslut om ändrad bidragsnivå ska redovisas i budgetprocessen. Tekniska
nämndens målsättning ska vara att betala ut bidrag enligt den nivå som
beslutats i de Allmänna bestämmelserna för bidrag till enskild väghållning.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-02 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 347 (forts.)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2016
Tekniska nämnden den 24 augusti 2016, § 85
Förslag till Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds
kommun, daterade den 10 augusti 2016
Kommunfullmäktige den 26 mars 2015, §39
Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning, antagna av
kommunfullmäktige den 24 november 2011
Kommunstyrelsen den 12 oktober 2016, § 302

Yrkande
Anton Sjödell (M): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att förtydliga
texten kring bidragsnivåerna 20-30% för nybyggnad och iståndsättning i
bidragsreglerna tills handlingarna för kommunfullmäktige skickas ut, i övrigt
bifall till förslaget.

Håkan Josefsson (C) med instämmande av Stefan Nilsson Nylén (SD): Bifall till
Anton Sjödells (M) yrkande och till förslaget i övrigt.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att förtydliga texten kring
bidragsnivåerna 20-30% för nybyggnad och iståndsättning i
bidragsreglerna tills handlingarna för kommunfullmäktige skickas ut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva gällande Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild
väghållning i Gislaveds kommun, antagna av kommunfullmäktige den 24
november 2011, fr. o. m. den 1 januari 2017, samt

att anta Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds
kommun, daterade den 10 augusti 2016, att gälla fr. o. m. den 1 januari
2017.

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, utvecklingsenheten
Kommunfullmäktige
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §85    Dnr: TN.2015.83   318  

 

Bidragsregler för vägbidrag till enskilda vägar  

 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket införde 2014 en ny beräkningsmodell för årligt driftbidrag till 

enskilda vägar som har införts stegvis fram till 2016. Det innebär att den 

beräknade årliga driftskostnaden för enskild väghållning har räknats upp. 

Trafikverket har samtidigt justerat bidragsprocenten för några vägkategorier. 

För A-vägar, som är den vanligaste vägkategorin, sänktes bidragsprocenten från 

65% till 60%. Det medförde att kommunens kostnad för vägbidrag ökade 

avsevärt eftersom kommunens bidrag grundas på Trafikverkets 

beräkningsmodell.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 mars 2015, att inte bevilja tekniska 

nämnden utökat anslag till bidrag för enskilda vägar för 2015 eller 2016. 

Kommunfullmäktige gav dock tekniska nämnden i uppdrag att utreda 

bidragsformen i sin helhet för att se om ett annat system för fördelning och 

utbetalning är möjligt.  

 

Bidragssystemet har utretts av en arbetsgrupp bestående av en tjänsteman från 

tekniska kontoret och tre politiker. Arbetsgruppen har kommit fram till att 

nuvarande bidragssystem, som bygger på Trafikverkets beräkningsmodell, är 

det mest lämpade. Det speglar bäst vilken kostnad som enskilda väghållare har. 

Arbetsgruppen anser också att tekniska nämnden är den nämnd som bör 

hantera frågan om bidrag för enskilda vägar. 

 

Ett förslag finns till Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i 

Gislaveds kommun. Kommunalt driftbidrag föreslås utgöra 27% av 

Trafikverkets beräknade årliga underhållskostnad. Det gäller för samtliga 

vägkategorier, med undantag för vägkategori C, som fortsatt föreslås få 20%. 

Dessa får 80% av driftkostnaden i bidrag från Trafikverket.  

 

För att få en bättre överblick över bidragsansökningarna har vissa förändringar i 

bidragsgivningens administration föreslagits. Den viktigaste frågan är i vilken 

utsträckning Gislaveds kommun avser att bidra till de kostnader som finns för 

enskild väghållning på landsbygden. 

 

Det framtagna förslaget innebär att Gislaveds kommun har en ersättningsnivå 

som går i linje med Trafikverkets bidragsnivå. Det medför också att enskilda 

väghållare får ett bidrag som är högre jämfört med det bidrag som betalades ut 

före det att beräkningsmodellen infördes. Förslaget innebär även att 

kommunfullmäktige ger tekniska nämnden rätt att, utefter tilldelad budgetram, 

besluta om annan bidragsnivå än den som anges i Allmänna bestämmelser. 

Beslut om ändrad bidragsnivå ska redovisas i budgetprocessen. Tekniska  

nämndens målsättning ska vara att betala ut bidrag enligt den nivå som beslutats 

i de Allmänna bestämmelserna för bidrag till enskild väghållning.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds 

kommun, daterat 2016-08-10 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, §39 

Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning, antagna av 

kommunfullmäktige 2011-11-24 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2016-08-10, §40 
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Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-08-24     2(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §85, forts. 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva gällande Allmänna bestämmelser 

för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, antagna av 

kommunfullmäktige den 24 november 2011, fr o m den 1 januari 2017, 

samt 

 

att  föreslå kommunfullmäktige att anta Allmänna bestämmelser för bidrag till 

enskild väghållning i Gislaveds kommun, daterade den 10 augusti 2016, 

att gälla fr o m den 1 januari 2017 

 

  

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Tekniska kontoret  
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Förslag till

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD
VÄGHÅLLNING I GISLAVEDS KOMMUN FR O M 2017-01-01

Bidragsberättigade vägar
§ 1
A. Enskilda vägar som erhåller statsbidrag till underhåll på en av Trafikverket fastställd årlig

underhållskostnad.
B. Övriga enskilda vägar, förutom skogsbilvägar

Bidragsberättigade åtgärder
§ 2
Byggnads- och anläggningsarbeten
A. Nybyggnad och iståndsättning av enskilda vägar enligt plan, godkänd av Trafikverket
B. Nybyggnad och iståndsättning av övriga enskilda vägar, dock inte skogsbilvägar

Underhåll
C. Underhåll av enskilda vägar, grundat på av Trafikverket fastställd kostnad.
D. Underhållsgrusning.

Undantagsbestämmelser
§ 3
Bidrag ska inte betalas ut till skogsvägar, inägovägar, vägar inom industriområde, upplagsplats, tomt eller
annan anläggning där vägen huvudsakligen är avsedd för internt bruk. Samma sak gäller fritidshus eller
jämförlig anläggning där vägen till huvudsaklig del har klart enskild karaktär, d v s område där
allemansrätten inte är gällande.
Bidrag beviljas inte till uppenbart olämpliga eller oekonomiska företag samt undermåligt utförda arbeten.

Avstängning
Om bidrag utbetalats till väg i någon av ovan angivna former, får bidragstagaren inte stänga av vägen för
allmänheten annat än när tjällossning eller ihållande regn avsevärt försämrar vägens bärighet.

Bidragsgivningens administration
§ 4
Tekniska nämnden är bidragsmyndighet för samtliga bidrag till enskild väghållning.

Ansökan om bidrag ställs till tekniska nämnden som genom tjänsteman på tekniska kontoret prövar
ärendet och utför den besiktning och granskning som i varje särskilt fall är erforderlig.

Komplett ansökan om vägbidrag ska inges senast ett år efter det att den bidragsberättigade åtgärden
utförts.

Inkomna ansökningar om vägbidrag utbetalas om det finns täckning i respektive års budget för vägbidrag.
Om bidrag inte kan utbetalas det år som ansökningshandlingarna inges ska utbetalning av bidraget prövas
nästföljande år.

Statsbidragsberättigade enskilda vägar
Ansökan om nybyggnads- och iståndsättningsbidrag
För att ansökan ska prövas under innevarande år ska ansökan innehålla ifylld bidragsansökan tillsammans
med Trafikverkets kostnadsberäkning samt vara kommunen tillhanda senast den 31 mars. Utbetalning av
bidraget kan ske tidigast efter det att ansökan har kompletterats med Trafikverkets

slutbesiktningsprotokoll.
Ansökningar inkomna efter den 31 mars prövas nästföljande år.

Årligt driftbidrag
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Driftbidrag till enskild väg som erhåller statsbidrag utbetalas, utan ansökan, en gång årligen efter den
fastställda lista med beräknade kostnader som Trafikverket beslutar. Utbetalning sker till den som i listan
angivits som betalningsmottagare. Vid ändring av uppgifter om betalningsmottagare mm åligger det
vägsamfälligheten att meddela förändringen till tekniska nämnden.

Övriga enskilda vägar
Till stöd för ifylld ansökan om bidrag till nybyggnad, iståndsättning samt underhållsgrusning av övriga
enskilda vägar ska bifogas fakturakopior, som styrker kostnaderna. Bidrag utbetalas även på ingående
mervärdesskatt.

Bidragsnivåer
§ 5
Nybyggnad
A. Enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag

Bidrag 20 - 30 %
Bidrag beviljas efter av Trafikverket godkänd nybyggnadskostnad och utgörs av skillnaden mellan
godkänd kostnad och statsbidraget (dock högst 30 % av Trafikverkets godkända kostnad).
Ex. En åtgärd på en kategori A-väg har godkänts av Trafikverket med en beräknad kostnad på säg
100 000kr. Vanligtvis är Trafikverkets bidrag då 70% av beloppet, kommunen ger då resterande 30% i
kommunalt bidrag. Om åtgärden är av sådant slag att Trafikverket bara godkänner tex 50% i bidrag ger
kommunen fortfarande 30%.

B. Övriga enskilda vägar
Bidrag 15 %
Bidrag utbetalas efter verklig kostnad.
Arbeten, vilkas totalkostnad understiger 2 000 kr, berättigar inte till bidrag.

Iståndsättning
C. Enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag

Bidrag 20 – 30 %
Bidrag beviljas efter av Trafikverket godkänd iståndsättningskostnad och utgörs av skillnaden
mellan godkänd kostnad och statsbidraget (dock högst 30 % av Trafikverkets godkända kostnad).
Ex: En åtgärd på en kategori C-väg har godkänts av Trafikverket med en beräknad kostnad på säg
100 000kr. Vanligtvis är Trafikverkets bidrag då 80% av beloppet, kommunen ger då resterande 20% i
kommunalt bidrag. Åtgärden skulle kunna vara av sådant slag att Trafikverket beslutar om lägre
bidragsprocent, tex 65%, kommunen ger då 30%.

D. Övriga enskilda vägar
Bidrag 15 %
Bidrag utbetalas efter verklig kostnad.
Arbeten, vilkas totalkostnad understiger 2 000 kr, berättigar inte till bidrag.

Underhåll
E. Enskilda vägar som är statsbidragsberättigade

Vägkategori Bidragsprocent

A Väg för fast boende inom landsbygdsområde 27

B Väg för fast boende inom bebyggelseområde och

där vägen inte har funktionen enbart som lokalväg

(bostadsgata).

27

C Genomfartsväg för andra än dem som bor utmed

eller har del i vägen som till övervägande del

alstrar trafiken. Årsdygnstrafiken ska normalt vara

större än 25 fordon.

20

D Väg för det rörliga friluftslivet och som inte är av

betydelse för fast boende inom landsbygdsområde.

27
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Bidrag beviljas årligen efter av Trafikverket beräknad underhållskostnad. Totalt bidrag som betalas ut
av stat och kommun ska aldrig överstiga 100 % av beräknad underhållskostnad.

Årsdygnstrafiken ska normalt vara större än 25

fordon.

E Väg för normalt minst 25 fritidshus och där vägen

utgör uppsamlingsväg för bebyggelsen.

27

F Väg för näringslivet. Årsdygnstrafiken ska normalt

vara större än 25 fordon.

27

F. Övriga enskilda vägar
Bidrag 40 %
Bidrag avser underhållsgrusning och utbetalas efter verklig kostnad för grus, levererat och utspritt
på vägen. Bedömning av om åtgärden är att anse som underhållsgrusning eller iståndsättning sker
från fall till fall genom att mängden påfört grus sätts i relation till väglängden (riktvärdet är 1 m3

grus/10 m väg, som är 3 meter bred).
Underhållsgrusning, vars gruskostnad understiger 1000 kr berättigar inte till bidrag.

Tillämpningsföreskrifter
§ 6
Tekniska nämnden äger rätt att utfärda de ytterligare detaljbestämmelser och tillämpningsföreskrifter
som kan bli erforderliga. Likaså äger tekniska nämnden rätt att, utefter tilldelad budgetram, besluta om
annan bidragsnivå än som anges i dessa bestämmelser.

Allmänna bestämmelser om bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun antogs av
kommunfullmäktige den XX 2016, § XX och träder i kraft 2017-01-01.
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Bolagsordning för
Gislaveds Kommunhus Aktiebolag

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Gislaveds Kommunhus AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns
kompetensområde samt utföra tjänster för att tillgodose behov inom Gislaveds kommuns
samlade verksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga
och förvalta aktier i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns kompetensområde och
företräda Gislaveds kommuns intressen i koncernen.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och
likställighetsprinciperna.

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 1000 aktier och högst 4 000 aktier.



§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter som utses bland kommunstyrelsens ordinarie
ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i
bolagets styrelse som är personunion med kommunstyrelsens presidium.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses
en revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;

5. Godkännande av dagordning;

6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen,
koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns
granskningsrapport;

9. Frågestund;

10. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt resultat- och balansräkning



för koncernen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter;

12. Val av revisor och revisorssuppleant;

13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och
vice ordförande samt lekmannarevisor;

14. Fastställande av styrdokument;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun.

------

Godkänd av kommunfullmäktige den
Beslutad av bolagsstämman den
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-02 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §336 Dnr: KS.2016.68

Skapande av koncernmoderbolag i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016 att ge kommunstyrelse-
förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bilda en äkta
koncern.

Förutsättningarna för skapande av koncernbolag i Gislaveds kommun har
utretts av kommunstyrelseförvaltningen med stöd av PwC. I denna har en
kartläggning och analys av de lokala förhållandena och förutsättningarna för
koncernbildning gjorts. Under utredningens gång har ordförande och VD i de
fyra aktiebolagen samt kommunalråden varit delaktiga, utöver kommundirektör
och medarbetare inom kommunstyrelseförvaltningen. Utredningen avslutades
med en workshop med deltagande från den ovan refererade kretsen.

Det sammanfattande intrycket av utredningens resultat bildandet av en
koncern för Gislaveds kommuns helägda aktiebolag bedöms få sådana
positiva effekter på styrning och uppföljning samt ekonomisk samordning i
den totala kommunkoncernen att det ska genomföras. För att genomföra
koncernbildningen erfordras att kommunfullmäktige fattar ett antal beslut.

Kommunstyrelsen behandlade den 19 oktober 2016 kommunstyrelse-
förvaltningens förslag till skapande av koncernmoderbolag i Gislaveds kommun.
Förslaget innehöll förslag till beslut, vilka föredrogs med reservationen att de
skulle överarbetas ytterligare. Revidering av förslaget till beslut är genomförd
och innebär såväl förändringar som borttagande och tillägg av besluts-attsatser.
Ett reviderat förslag med kommentarer redovisas i särskilt dokument,
Revidering av förslag till beslut avseende skapande av koncernbolag, daterat
den 26 oktober 2016.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 116
PwC Rapport: Gislaveds kommun Koncernbildning, daterad oktober 2016
PwC PP-presentation: Workshop – koncernbildning, daterad 4 oktober 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2016
Kommunstyrelsen den 19 oktober 2016, § 318
Revidering av förslag till beslut avseende skapande av koncernbolag, daterat
den 26 oktober 2016.

Yrkande
Stefan Nilsson Nylén (SD): Att ändra antalet ledamöter i styrelsen till sju
stycken istället för fem.

Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Gunnel Augustsson (S)
och Peter Bruhn (MP): Avslag på Stefan Nilsson Nyléns (SD) yrkande och bifall
till liggande förslag.

Carina Johansson (C): Bifall till liggande förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stefan Nilssons Nyléns (SD) yrkande och
Maria Gullberg Lorentssons (M) avslagsyrkande och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt Maria Gullberg Lorentssons (M) avslagsyrkande.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-02 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 336 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att bilda ett aktiebolag med namnet Gislaveds Kommunhus Aktiebolag,

att bildandet får ske genom förvärv av ett lagerbolag med ett aktiekapital
om 100 tkr. Finansiering sker genom ianspråktagande av rörelse-
kapitalet,

att Gislaveds kommun säljer sina samtliga aktier i AB Gislavedshus för
8 250 000 kronor, Gislaved Energi AB för 500 000 kronor, Gisletorp
Lokaler AB för1 200 000 kronor och Gislaved Näringsliv AB för 299 500
kronor till Gislaveds Kommunhus AB; sammanlagt 10 247 500 kronor,

att likviden utgörs av en lånerevers på 10 247 500 kronor,

att av reversbeloppet omvandla 10 247 500 kronor till eget kapital, fördelat
på 900 000 kronor som aktiekapital och 9 347 500 kronor som fritt eget
kapital,

att välja en interimsstyrelse för bildandet av Gislaveds Kommunhus AB
bestående av Marie Johansson (S), ordförande, Niclas Palmgren (M) 1:e
vice ordförande, Carina Johansson (C), 2:e vice ordförande, Marie-
Louise Dinäss (S), ledamot och Agneta Karlsson (M), ledamot.
Mandattiden är längst till bolagsstämman efter kommunfullmäktiges val
av ordinarie styrelse,

att med anledning av tillkomsten av koncernbolaget, i särskilda ärenden,
besluta om ändring av Företagspolicy för Gislaveds kommun, om ändring
i kommunstyrelsens reglemente och om ev. övriga följdbeslut samt om
val av styrelse och revisorer enligt bolagsordningen,

att uppdra till kommunstyrelsen att tillse att ägardirektiv för Gislaveds
Kommunhus AB tas fram i en process som anknyter till den ordinarie
mål- och budgetprocessen och så att ägardirektiven kan antas på
kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2017, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta erforderliga beslut och
vidta de åtgärder som behövs för bolagsbildning och transaktioner i
samband med detta.

Reservation
Stefan Nilsson Nylén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna
yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Företagspolicy för Gislaveds kommun  
§ 1 Bakgrund  
 
De hel- och delägda kommunala företagen är en del av den samlade kommunala 
organisationen. 
 
Gislaveds kommuns framtidsvision och kommunövergripande mål gäller all 
kommunal verksamhet inkl. de kommunala företagen. 
 
Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all 
kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i företagsform. De 
kommunalt ägda företagen representerar stora tillgångar, som kommunfullmäktige 
har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Det medför att fortlöpande uppsikt 
över företagens utveckling, resultat och ställning ska hållas. 
 
Det är också viktigt att skapa likvärdiga och goda förutsättningar för de olika 
verksamheter, som Gislaveds kommun äger och förvaltar, oavsett juridisk form. 
 
 
§ 2 Syfte och innehåll 
 
Syftet med denna företagspolicy är att ge uttryck för hur kommunen ser på sina 
företag, vad kommunen som ägare vill uppnå med de kommunala företagen och hur 
kommunen avser att styra och samordna sina hel- och delägda företag. Policyn ska 
även klargöra rollerna mellan ägaren, stämman, styrelsen och revisorerna.  
 
Kommunens företagspolicy tillsammans med ägardirektiven för respektive företag 
ska ge en klar och tydlig bild av varför kommunen äger företagen, hur de ska 
utvecklas och ska bidra till kommunens kort- och långsiktiga utveckling. Genom 
dessa styrinstrument kan kommunen vidareutveckla det kommunala ändamålet och 
dialogen med företagen samt därmed säkerställa att företagen utvecklas i önskad 
riktning. 
 
Företagspolicyn gäller i första hand de helägda aktiebolagen, men den ska också 
vara vägledande för delägda aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar. Vad 
som nedan sägs om bolag och dess organ samt ägardirektiv ska således även i 
tillämpliga delar gälla för övriga företagsformer. 
 
Företagspolicyn utgör grunden för de särskilda ägardirektiv som upprättas för 
respektive bolag och för avtal som kan tecknas med verksamhetsdrivande stiftelser. 
 
Företagspolicyn ska betraktas som gemensamma ägardirektiv för de helägda 
aktiebolagen och ska därför årligen fastställas av årsstämman tillsammans med resp. 
bolags ägardirektiv. 
 
Företagspolicyn ska aktualitetsprövas minst en gång varje mandatperiod. 



 
 
§ 3 Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret 
 
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens företag. 
Kommunfullmäktige har till följd av bestämmelserna i kommunallagen, 3 kap 16-18 
§§ särskilda åligganden i förhållande till företagen. 
 
Inom ramen för detta ägaransvar ingår bl a att ta ställning i principiellt viktiga frågor 
eller annat som är av större vikt innan företagen fattar beslut. Man ska också se till 
att detta regleras i samtliga helägda bolags bolagsordningar. Som exempel på sådana 
frågor kan nämnas:       

• kapitaltillskott till företag  
• förvärv och bildande av dotterföretag eller annat väsentligt företags-

engagemang  
• frivillig likvidation av företag  
• försäljning av företag, del av företag eller rörelse 

 
Inför kommunfullmäktiges behandling av ovan nämnda principiellt viktiga frågor ska 
dialog ske mellan kommunstyrelsens presidium, som utövar det löpande ägar-
ansvaret och respektive företags styrelse. I den del av företagssfären som utgör en 
aktiebolagsrättslig koncern ska även moderbolaget konsulteras. 
 
 
§ 4 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsen ska utifrån kommunallagen, 6 kap 1 § 1 a § och 1 b § och utifrån 
§ 3 i reglementet för kommunstyrelsen utöva uppsikt över kommunens företag, 
vilket inkluderar den särskilda uppsikten över de hel- och delägda kommunala 
aktiebolagen. Kommunstyrelsen har därför rätt till information från företagen i den 
utsträckning som anses erforderlig.  
 
 
§ 5 Kommunstyrelsens ägarfunktion  
 
Utöver kommunfullmäktiges övergripande ansvar utövar kommunstyrelsen den 
löpande ägarfunktionen. I den ingår framför allt att utfärda instruktioner till 
ombuden vid företagens stämmor, att ha löpande kontakt med bolagen och följa 
upp efterlevnaden av lagstiftning och de styrdokument som ägaren/kommunen har 
utfärdat. Kommunstyrelsen ska inom ramen för den löpande ägarfunktionen fatta 
nödvändiga beslut för att tillvarata kommunens intressen i sådana frågor som rör 
efterlevnaden av lagstiftning och de styrdokument som ägaren/kommunen har 
utfärdat 
 
Kommunstyrelsens presidium har att, inom ramen för kommunstyrelsens 
ägarfunktion, särskilt utöva den löpande ägarfunktionen. Detta innefattar att 
 

• löpande ha uppsikt över företagen utifrån lagstiftning, bolagsordning, 
kommunens företagspolicy samt ägardirektiv.  



• löpande erhålla nödvändig och relevant information från företagen och 
återrapportera den till kommunstyrelsen. Vid större avvikelser eller 
projekt bör representanter för företagsstyrelsen och/eller företags-
ledningen rapportera till kommunstyrelsen. 

 
Särskilda former och rutiner för regelbunden information och dialog mellan ägare 
och företag ska finnas. Kommunstyrelsen bestämmer former för detta. Dessa kan 
med fördel kopplas till kommunens vision samt till mål- och budgetprocessen. De 
punkter som satts upp för redovisning ska finnas med i lämplig omfattning. 
 
Den formaliserade dialogen i form av möten mellan ägare och företag ska ske minst 
en gång per år och ha sin utgångspunkt i följande punkter: 

 
• aktuellt tillstånd i bolaget 
• omvärlds- och branschanalys 
• bolagets verksamhet och inriktning i förhållande till det kommunala 
      ändamålet och gällande ägardirektiv 
• affärs- och utvecklingsplan 
• riskanalys 
• samordningsfrågor inom kommunkoncernen 
• personal- och ledarskapsfrågor 
• ekonomi- och finansieringsfrågor 
• övriga frågor  

 
 

§ 6 Kommunen som ägare och syftet med ägandet - samhällsnyttan 
 
Kommunen äger företag och driver företagsverksamhet för att förverkliga 
kommunala ändamål och därmed bidra till samhällsnytta. Verksamheten syftar 
ytterst till att skapa nytta för hela den kommunala sfären och därmed för 
medborgarna. 
 
Detta innebär att de kommunala företagen utifrån denna policy, ägardirektiv och 
bolagsordning eller motsvarande ska åstadkomma en effektiv verksamhet, som i 
förekommande fall är anpassad till marknadernas speciella villkor och som är till 
nytta för dem, som använder sig av företagens tjänster. Dessa styrdokument ska 
stärka förutsättningarna för att uppfylla ändamålet med verksamheten. 
 
Företagen ska ta hänsyn till den samlade effekten för den kommunala 
organisationen i sin helhet i syfte att åstadkomma största möjliga nytta för hela den 
kommunala sfären. Såväl kommun som kommunala företag skall se till att optimera 
effektiviteten för helheten, även om det kan vara mindre ekonomiskt fördelaktigt 
för den enskilda verksamheten.  

 
 

§ 7 Ägardirektivens struktur och innehåll 
 

Denna företagspolicy utgör gemensamma ägardirektiv för de helägda företagen. 
Kommunfullmäktige utfärdar utöver denna företagspolicy ägardirektiv för 



respektive företag. Dessa ägardirektiv ska följa en gemensam struktur och utifrån 
denna anpassas till varje företag. Ägardirektivens struktur utformas enligt följande: 
 

• Verksamhet och verksamhetsinriktning för bolaget; precisering av företagets 
samhällsnytta 

• Övergripande mål för bolaget och dess verksamhet   
• Ekonomiska mål 
• Policydokument som särskilt ska beaktas 
• Samordningsfrågor 
• Arbetsgivar- och ledningsfrågor 
• Ägardirektivens hantering 

 
 

§ 8 Policydokument 
 
De kommunala företagen ska följa och tillämpa av kommunfullmäktige beslutade 
policydokument och riktlinjer så som det uttrycks i ägardirektivet för respektive 
företag. 

 
 

§ 9 Gemensamma regler  
 

      Bolagsstämma och lekmannarevisorer  
• Kommunens ombud vid bolagsstämma utses av kommunfullmäktige. 
 
• Kommunstyrelsen beslutar om instruktion för ombudet inför stämma  

(se § 5). 
 
• Bolaget ska hålla ordinarie bolagsstämma senast i april varje år. 
 
• Kommunfullmäktige har genom delegation till kommunens revisorer uppdragit till 

dess att inom sig utse lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter. 
Kommunfullmäktige nominerar revisorer, vilka senare väljs av kommunens 
ombud vid bolagsstämma.   

 
• Bolaget ska ge lekmannarevisorer de möjligheter och det stöd som dessa begär 

för att fullgöra sitt uppdrag. Lekmannarevisorerna arvoderas av bolaget. 
 
• Lekmannarevisorer ska närvara vid bolagsstämma (årsstämma) för att 

kommentera granskningsrapporter.  
 

 Bokslut och årsredovisning 
• Bolagets bokslut ska behandlas och antas av bolagets styrelse senast den sista 

februari resp. år. Bokslutet skall vara tillgängligt för ägaren detta datum.  
 
• Företagen ska tillhandahålla det underlag som krävs för att upprätta sammanställd 

redovisning enligt lagen om kommunal redovisning. 
 



• Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad i aktiebolagslagen i 
detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 
bakgrund av det kommunala ändamålet med bolaget. 

 
• Bolagets styrelse ska årligen upprätta en bolagsstyrningsrapport. Denna ska ingå 

som en del av årsredovisningen och syftar till att informera ägaren-kommunen, 
kommuninvånare och övriga intressenter om styrningen av bolaget. 
Bolagsstyrningsrapporten ska beskriva hur bolagets verksamhet varit förenlig 
med det kommunala ändamålet och skett inom ramen för de kommunala 
befogenheterna enligt bolagsordningen samt hur utvärdering av styrelsearbetet 
har skett. Vidare ska ingå redovisning av hur den interna kontrollen av upp-
fyllande av ändamål, ägarens beslutade mål och hur den finansiella rapporteringen 
organiserats och fungerat. 

 
• Företagens årsredovisningar ska tillsammans med revisionsberättelse överlämnas 

till kommunfullmäktige.  
 
• Företagen ska lämna särskild, muntlig information till kommunfullmäktige över 

bokslut och årsredovisning för det gångna året samt om bolagets planer för 
framtiden vid sammanträdet i mars eller vid annan tidpunkt, som 
kommunfullmäktiges ordförande efter samråd med presidiet bestämmer. 

 
Styrelsen och företagets administration 
• Kommunfullmäktige beslutar i samband med val av ledamöter och suppleanter 

om i vilken ordning suppleanter i företagens styrelse ska inträda vid förfall för 
ledamot. 

 
• Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som 

ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer med 
suppleanter. Arvoden och andra ersättningar beslutas på årsstämman. 

 
• Rekrytering och entledigande av VD samt dennes anställningsvillkor ska av 

styrelsens ordförande samrådas med kommunstyrelsens ordförande. 
 

• Den principiella inriktningen för bolagets representation är att den ska vara 
alkoholfri. Vid speciella tillfällen och med hänsyn till arrangemangets 
specifika art, gästernas kulturella bakgrund etc. är det dock tillåtet att 
använda vin och starköl i samband med representation. 

  
• Bolaget ska hålla sådan ordning i sina handlingar att kommunallagens regler 

om handlingars offentlighet kan efterlevas. 
 
• Bolaget ska verka i enlighet med kommunens arkivreglemente.  

-------- 
 
 



1

2016-11-02

Företagspolicy
för Gislaveds kommun

1. Bakgrund
De hel- och delägda kommunala företagen är en del av den samlade kommunala
organisationen.

Gislaveds kommuns framtidsvision och kommunövergripande mål gäller all kommunal
verksamhet inklusive de kommunala företagen.

Gislaveds kommun organiserar de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag.
Motivet för kommunens ägande av moderbolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll för
bolagen samt möjlighet till strategisk koordination för kommunens övergripande planering.
Moderbolagets styrelse har därigenom fått rollen som koncernstyrelse. Det finns därmed ett
behov av att tydliggöra vilka frågor som ankommer på koncernstyrelsen, både i relationerna
till kommunfullmäktige och till kommunstyrelsen, men även till respektive dotterbolags
styrelse.

Det är också viktigt att skapa likvärdiga och goda förutsättningar för de olika verksamheter,
som Gislaveds kommun äger och förvaltar, oavsett juridisk form. Om tveksamhet uppstår i
frågor som berörs av denna policy ska kommunstyrelsen konsulteras.

2. Syfte och innehåll
Syftet med denna företagspolicy är att ge uttryck för hur kommunen ser på sina företag, vad
kommunen som ägare vill uppnå med de kommunala företagen och hur kommunen avser att
styra och samordna sina hel- och delägda företag. Policyn ska även klargöra rollerna mellan
ägaren, stämman, styrelsen och revisorerna.

Kommunens företagspolicy tillsammans med ägardirektiven för respektive företag ska ge en
klar och tydlig bild av varför kommunen äger företagen, hur de ska utvecklas och ska bidra
till kommunens kort- och långsiktiga utveckling. Genom dessa styrinstrument kan
kommunen vidareutveckla det kommunala ändamålet och dialogen med företagen samt
därmed säkerställa att företagen utvecklas i önskad riktning.

Företagspolicyn gäller i första hand de helägda aktiebolagen, men den ska också vara
vägledande för delägda aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar. Vad som nedan
sägs om bolag och dess organ samt ägardirektiv ska således även i tillämpliga delar gälla
för övriga företagsformer.

Företagspolicyn utgör grunden för de särskilda ägardirektiv som upprättas för
respektive bolag och för avtal som kan tecknas med verksamhetsdrivande stiftelser.
Företagspolicyn ska aktualitetsprövas minst en gång varje mandatperiod.
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3. Definitioner
Förutom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och dess relation till
kommunen genom:

 Bolagsordning

 Företagspolicy

 Bolagsspecifika ägardirektiv

 Eventuella avtal mellan kommunen och respektive bolag samt,

 Eventuella avtal mellan kommunen och andra aktieägare i, av kommunen eller av
bolagen, delägda bolag

När det gäller begrepp ska följande användas:

Gislaveds Kommunhus-koncernen är det begrepp kommunen använder för att beskriva
Gislaveds Kommunhus AB med dess dotterbolag.
Med koncernstyrelse avses styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB.

Kommunkoncernen är ett begrepp som kommunen använder som ett sammanfattande
begrepp för samtliga hel- och delägda bolag, nämnder och förvaltningar.

4. Styrning och ledning av kommunens bolag
Övergripande ledning

Ett viktigt inslag i ägarstyrningen är öppenhet och förtroende mellan ägaren och respektive
bolagsstyrelse. Denna företagspolicy förutsätter en positiv och produktiv organisationskultur
både inom den politiska nivån och inom den administrativa nivån i kommunkoncernen, samt
ett aktivt styrelsearbete, såväl i kommunen som i bolagen, med en ömsesidig dialog.

Aktiebolagslagen uppställer inga krav på styrning från ägarens sida utan endast formella krav
riktade mot denne med anknytning till bolagsstämman. Inte desto mindre förfogar ägaren av
ett bolag över detta med stöd av äganderätten. Av ägaren utfärdade direktiv vid bolags-
stämma är således bindande för styrelse och verkställande direktör så länge de inte inkräktar
på tvingande regler i aktiebolagslagen eller annan lag som styrelsen har att följa.
Äganderätten utgör grunden för all koncernstyrning.

Ägandet av kommunens bolag utgår från kommunfullmäktige. Fullmäktige har dock delegerat
en del uppgifter till kommunstyrelsen. Till detta kommer att Gislaveds Kommunhus AB:s
styrelse i egenskap av ägare till dotterbolagen också företräder ägaren – kommunen – i
koncernen. Dotterbolagen i koncernen är indirekt ägda av kommunen.

Kommunen strävar efter en effektiv styrning och väl avgränsade uppdrag till olika organ. För
att tydliggöra de olika organens roller följer här en beskrivning av kommunkoncernens
ledningsfunktioner.

5. Ledningsfunktioner
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Följande frågor ska vara förbehållna kommunfullmäktige:

1. Ärenden enligt 3 kap. 16 – 18 §§ KL som innebär att:

 Besluta om viss verksamhet skall bedrivas i bolagsform och besluta om det
kommunala ändamålet med verksamheten.

 Se till att det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen

 Välja styrelse och minst en lekmannarevisor samt suppleanter

 Ta ställning i principiellt viktiga frågor eller annat som är av större vikt innan
bolagen fattar beslut. Man ska också se till att detta regleras i samtliga helägda
bolags bolagsordningar. Som exempel på sådana frågor kan nämnas:

o kapitaltillskott till företag

o förvärv och bildande av dotterföretag eller annat väsentligt

företagsengagemang
o frivillig likvidation av företag

o försäljning av företag, del av företag eller rörelse

 Se till att bolagen ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal, i
bolagen, lämnas över till privata utförare.

2. Ärenden som rör kommunkoncernens vision och övergripande mål samt
fastställande av principer för ägarstyrningen i kommunens hel- och delägda bolag

3. Fastställande av de verksamhetsmässiga och ekonomiska kraven på bolagen i form av
ägardirektiv till respektive bolag

4. Grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, lekmannarevisorer och
suppleanter i företagen

5. Ansvarsfrihet för styrelseledamot och verkställande direktör om revisor inte
tillstyrkt sådan

Kommunstyrelsen ska i syfte att främja effektiviteten i kommunkoncernen fästa stor vikt vid
samordningen av verksamheterna i bolagen och kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar,
med undantag för punkterna 1-5 ovan, för kommunens ägarfunktion gentemot Gislaveds
Kommunhus AB. Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för ägarfunktionen i förhållande till
de delägda bolag som inte ingår i koncernen. Ägarfunktionen omfattar framförallt att fatta
nödvändiga beslut för att tillvarata kommunens intressen i sådana frågor som rör ändamål,
samordning, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål i Gislaveds Kommunhus AB och i de
av kommunen delägda bolagen.

Kommunfullmäktige utser representanter till bolagsstämmor i Gislaveds Kommunhus AB
och kommunens delägda bolag som inte ingår i koncernen. Kommunstyrelsen utfärdar
instruktioner till dessa representanter.

Kommunstyrelsen har, utöver ägarfunktionen en uppsiktsplikt över samtliga hel- och delägda
bolag. Med kommunstyrelsens uppsiktsplikt avses att man ska ha uppsiktsplikt över bolagen
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enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. § 1, 1a och 1b. Denna uppsiktsplikt ska inte blandas
samman med ägarfunktionen då uppsiktsplikten omfattas av att pröva om verksamheten i
bolagen bedrivs i enlighet med det kommunala ändamålet. Uppsiktsplikten omfattar samtliga
bolag som kommunen äger direkt eller indirekt.

Styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB ansvarar med undantag för punkterna 1-5 ovan, för
ägarfunktionen gentemot dotterbolagen. Styrelsen ska fatta nödvändiga beslut i sådana frågor
som rör ändamål, samordning, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål men också med
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen i koncernen. Styrelsen har
därmed ansvar för styrning och uppföljning av koncernens verksamhet.

Styrelsen utser representanter till bolagsstämmor i dotterbolagen samt utfärdar
instruktioner till dessa.

Styrelsen beslutar om koncernbidrag inom bolagskoncernen utifrån regler i aktiebolagslagen
och skattelagstiftningen.

Vid sidan om ägarfunktionen har styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB ett ansvar att, för
kommunstyrelsens räkning, samla underlag från dotterbolagen inför kommunstyrelsens årliga
beslut med anledning av uppsiktsplikten.

Dotterbolagens styrelser ska bidra till kommunens vision inom sitt verksamhetsområde
och ska arbeta i enlighet med fastlagda övergripande mål som bryts ned i respektive bolags
verksamhetsplanering. De dotterbolag som i sin tur äger hel- eller delägda bolag bildar,
inom koncernen, en egen underkoncern. I denna har dotterbolagets styrelse följande ansvar:

 Utser representanter till bolagsstämmor i sina dotterbolag samt utfärdar
instruktioner till dessa.

 Beslutar om koncernbidrag inom sin underkoncern utifrån regler i aktiebolagslagen
och skattelagstiftningen.

6. Delägda bolag
Kommunen äger andelar i delägda bolag. Kommunstyrelsen har ett ansvar att utöva ägar-
funktionen i dessa. I de delägda bolagen ska kommunstyrelsen verka för att kommunens
deltagande som delägare i respektive bolag dokumenteras i ett avtal med övriga aktieägare
(aktieägaravtal). Aktieägaravtalet ska godkännas av kommunfullmäktige. Utöver detta ska
kommunstyrelsen tillse att det delägda bolaget rapporterar till kommunstyrelsen så att
uppsiktsplikten över bolaget kan hanteras.

7. Kommunen som ägare och syftetmed ägandet – samhällsnyttan 
Kommunen äger företag och driver företagsverksamhet för att förverkliga kommunala
ändamål och därmed bidra till samhällsnytta. Verksamheten syftar ytterst till att skapa nytta
för hela den kommunala sfären och därmed för medborgarna.

Detta innebär att de kommunala företagen utifrån denna policy, ägardirektiv och bolags-
ordning eller motsvarande ska åstadkomma en effektiv verksamhet, som i förekommande fall
är anpassad till marknadernas speciella villkor och som är till nytta för dem, som använder
sig av företagens tjänster. Dessa styrdokument ska stärka förutsättningarna för att uppfylla
ändamålet med verksamheten.
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Företagen ska ta hänsyn till den samlade effekten för den kommunala organisationen i sin
helhet i syfte att åstadkomma största möjliga nytta för hela den kommunala sfären. Såväl
kommun som kommunala företag skall se till att optimera effektiviteten för helheten, även
om det kan vara mindre ekonomiskt fördelaktigt för den enskilda verksamheten.

8.Ägardirektiv
Kommunfullmäktige fastställer enligt ovan direktiv för bolagens verksamhet. För att
respektive bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman. Denna
företagspolicy, som fastställer principerna för ägarstyrningen är ett sådant ägardirektiv och
ska således behandlas på bolagens bolagsstämmor.

9. Ägardirektivens struktur och innehåll
Kommunfullmäktige utfärdar utöver denna företagspolicy ägardirektiv för respektive företag.
Dessa ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som kommun-
fullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag. De dokumenteras i
kommunens årliga budgetdokument.

Ägardirektivens struktur utformas enligt följande:

 Verksamhet och verksamhetsinriktning för bolaget; precisering av företagets
samhällsnytta

 Ägarens krav
o Mål med verksamheten

o Ekonomiska mål

 Rapportering

10. Policydokument
De kommunala företagen ska följa och tillämpa av kommunfullmäktige beslutade policy-
dokument och riktlinjer som syftar till att lägga fast koncerngemensamma värderingar och
uppnå ett gemensamt agerande i hela kommunkoncernen. Utifrån de olika bolagens
förutsättningar ska dessa beslut och dokument därför följas av bolagen.

I besluten i ska det anges om bolagen ska följa respektive beslut. Aktuella policybeslut och
gemensamma styrdokument ska sedan antas på respektive bolagsstämmor och vara utgångs-
punkten för interna riktlinjer i de olika bolagen.

11. Styrelsearbetet
För ägaren – kommunen – är det viktigt att styrelserna aktivt arbetar för att utveckla
bolagens organisation och verksamhet samt att det råder ett förtroendefullt förhållande
mellan ägaren och styrelserna.
Styrelsen i respektive bolag ska se till att bolaget har en väl fungerande ledning. Styrelsen ska
fortlöpande följa upp bolagets verksamhet mot bolagets ändamål samt de mål och riktlinjer
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som fastställts.

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete. Utvärderingen ska omfatta minst:

 Om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter och

 Om styrelsens arbetsformer fungerar, om den är organiserad på lämpligt sätt när det
gäller arbetsfördelning inom styrelsen och eventuellt utskottsarbete.

Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska styrelsen
åtgärda bristerna eller anmäla dem till ägaren. För dotterbolagen i koncernen ska anmälan
göras till Gislaveds Kommunhus AB och för Gislaveds Kommunhus AB ska anmälan göras till
kommunstyrelsen.

Styrelsen ska också se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är
tillfredsställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att redovisning och
finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att bolaget
har god intern kontroll. Ramen för de kommunala bolagens interna kontroll bestäms av
kommunkoncernens internkontrollreglemente.

12. Bolagsstyrningsrapport
Bolagen ska årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten syftar
till att informera ägaren – kommunen, kommuninvånare och övriga intressenter om
styrningen av bolaget. Den ska avges av bolagets styrelse och innehålla följande områden:

 Beskrivning av hur bolagets verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna som angetts i
bolagsordningen.

 Beskrivning och utvärdering av styrelsearbetet under räkenskapsåret

 Hur den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål, av ägaren
beslutade mål och bolagets finansiella rapportering är organiserad och hur väl den
fungerat under det senaste räkenskapsåret.

 Hur bolagets risker bedömts och följts upp.

 Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer

 Beskrivning av ärenden som lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande

Bolagsstyrningsrapporten ska för dotterbolagen lämnas till Gislaveds Kommunhus AB
senast den 25 januari samt för koncernen lämnas till kommunstyrelsen för beslut senast
den 10 mars.

13. Gemensamma regler för helägda bolag
Bolagsstämma och lekmannarevisorer

 Bolaget ska hålla ordinarie bolagsstämma senast i april varje år.

 Kommunfullmäktige har genom delegation till kommunens revisorer uppdragit till
dess att inom sig utse lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.

 Bolaget ska ge lekmannarevisorer de möjligheter och det stöd som dessa begär för
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att fullgöra sitt uppdrag. Lekmannarevisorerna arvoderas av bolaget.

 Lekmannarevisorer ska närvara vid bolagsstämma (årsstämma) för att kommentera
granskningsrapporter.

Bokslut och årsredovisning
 Bolagets bokslut ska behandlas och antas av bolagets styrelse senast den sista februari

resp. år. Bokslutet skall vara tillgängligt för ägaren detta datum.

 Bolagen ska tillhandahålla det underlag som krävs för att upprätta sammanställd
redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

 Företagens årsredovisningar ska tillsammans med revisionsberättelse och
lekmannarevisorns granskningsrapport överlämnas till kommunfullmäktige.

Styrelsen och företagets administration
 Kommunfullmäktige beslutar i samband med val av ledamöter och suppleanter om i

vilken ordning suppleanter i företagens styrelse ska inträda vid förfall för ledamot.

 Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som ska
utgå till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter.
Arvoden och andra ersättningar beslutas på årsstämman.

 Rekrytering och entledigande av VD samt dennes anställningsvillkor ska av styrelsens
ordförande samrådas med ordföranden samt VD i Gislaveds Kommunhus AB.

 Den principiella inriktningen för bolagets representation är att den ska vara
alkoholfri. Vid speciella tillfällen och med hänsyn till arrangemangets specifika art,
gästernas kulturella bakgrund etc. är det dock tillåtet att använda vin och starköl i
samband med representation.

 Bolaget ska hålla sådan ordning i sina handlingar att kommunallagens regler om
handlingars offentlighet kan efterlevas.

 Bolaget ska verka i enlighet med kommunens arkivreglemente.

---------



1

2016-11-02

Kommentarer till
Företagspolicy
för Gislaveds kommun

Företagspolicyn är ett styrdokument
Företagspolicyn är huvuddokumentet bland styrdokumenten för ägarstyrningen av kommunala
företag och specifikt för aktiebolagen. Företagspolicyn behövs med hänsyn till att relationen mellan
kommunallagen och den juridik som styr bolagen inte särskilt framgår av någon lagtext. Den ska
redovisa såväl hur bolagsangelägenheterna ska hanteras internt inom kommunen som hur
kommunens relation till bolagen ska vara utformad.

Företagspolicyn kompletteras med särskilda ägardirektiv för vart och ett av aktiebolagen. De direktiv
som är gemensamma för samtliga företag kan tas in i företagspolicyn.

För att ägardirektiv, oavsett vilket dokument som avses, gäller att de ska fastställas av kommun-
fullmäktige och av resp. företags bolagsstämma för att bli bindande för styrelse och VD.

Företagspolicy för Gislaveds kommun
Företagspolicy för Gislaveds kommun antogs av kommunfullmäktige i september 2015. Det var den
fjärde revideringen sedan den första företagspolicyn antogs 2008.

Med anledning av förslag om att ett koncernbolag, Gislaveds Kommunhus AB, ska bildas, påverkas
innehållet i företagspolicyn. Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram förslag till reviderad
företagspolicy, daterad den 24 oktober 2016, reviderad i kommunstyrelsens beredning den 3
november 2016. Arbetet med framtagandet har skett med stöd från PwC:s rådgivare, vilka också
utrett förutsättningarna för skapande av koncernbolaget. Den reviderade företagspolicyn har en ny
disposition, där dels delar från den nuvarande företagspolicyn tagits in, dels skett anpassning till vad
tillkomsten av koncernbolaget betyder för rollfördelningen i kommunorganisationen.

Jämförelse och kommentarer görs med utgångspunkt från avsnitten 1 – 13 i förslag till reviderad
Företagspolicy för Gislaveds kommun, daterad den 24 oktober 2016 och i relation till företagspolicyn
från 2015, som är indelad i §§ 1 – 9.

1. Bakgrund
Avsnittet klargör i första och andra stycket, som är oförändrade i relation till § 1, att de kommunala
företagen ingår i den kommunala organisationen, och att vision och övergripande mål gäller även för
dem.
Tredje stycket redovisar att den nya organisationen med moderbolag omfattar de helägda kommunala
aktiebolagen. Syftet beskrivs – tydlig ägarroll och strategisk koordination. Företagspolicyn behövs för
att för tydliggöra rollfördelningen mellan å ena sidan koncernstyrelsen och kommunfullmäktige,
å andra sidan till resp. dotterbolags styrelse.
I fjärde stycket klargörs som nytt tillägg att vid tveksamheter i frågor som tas upp i företagspolicyn är
det kommunstyrelsen som ska konsulteras.
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2. Syfte och innehåll
Avsnittets innehåll framgår av rubriken – varför en företagspolicy behövs.
Innehållet i avsnittet motsvarar § 2 så när som på 5:e stycket. Innehållet i denna passus motsvaras av
avsnitt 8. Ägardirektiv (se nedan).

3. Definitioner
Avsnittet är nytt.
Det första stycket klargör vilka dokument som utöver lag reglerar bolagens verksamhet och
relationen till kommunen.
Andra stycket klargör tre begrepp, som behöver införlivas i den kommunala nomenklaturen med
anledning av koncernbildningen: Gislaveds Kommunhus-koncernen, Koncernstyrelse och
Kommunkoncernen.

4. Styrning och ledning av kommunens bolag
Avsnittet är nytt.
Det beskriver vikten av en förtroendefull organisationskultur, som vid sidan av formella regler
präglas av öppenhet och dialog. Ägandet är grunden för styrning av koncernen men måste relateras
för lagstiftningens gränssättning.
De olika kommunala organen har olika mandat i styrningen. Rollfördelningen och uppdragen behöver
därför vara tydliga och kända. I avsnittet klargörs de olika rollerna som ledningsfunktionerna har,
såväl för kommunens organ, koncernstyrelsen som för bolagens styrelser.

5. Ledningsfunktioner
Avsnittet är nytt i rubrik och delvis i innehåll. Det är centralt och betydelsefullt för beskrivning av
hur rollfördelningen mellan de olika organen blir genom koncernbildningen.

Första stycket innehåller exempel på frågor som är förbehållet kommunfullmäktige att besluta om
enligt kommunallagen 3 kap 16 – 18 §§. Här finns under den fjärde punktsatsen sådana principiellt
viktiga frågor som refereras till i § 5 i samtliga bolagsordningar. Denna del finns i nuvarande
företagspolicy § 3, andra stycket.
Den femte punkten i första stycket är en nyhet som hänvisar till KL 3 kap 17 § p. 6 om att tillse att
även bolag som anlitar privata utförare ska se till att allmänheten tillförsäkras insyn. Detta ska
klargöras genom att fullmäktige antar ett särskilt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare. Ett sådant program är under utarbetande och väntas kunna antas av
kommunfullmäktige under första tertialet 2017. Detta ska därefter bekräftas av bolagsstämmorna (se
avsnitt 10 Policydokument).
Punkterna 2 – 5 är nya i dokumentet och har sin grund i kommunallagens bestämmelser om frågor
som är förbehållna kommunfullmäktige att besluta om.

Andra stycket handlar om kommunstyrelsens roll som ägarrepresentant i relation till Kommunhus-
bolaget resp. de delägda bolagen. I femte stycket erinras om kommunstyrelsens uppsiktsplikt som
gäller alla bolag, hel- som delägda och som inte ska förväxlas eller blandas ihop med ägarfunktionen.
Motsvarande avsnitt finns i nuvarande företagspolicy § 5 resp. § 4. Ifråga om den löpande
ägarfunktionen försvinner kommunalrådens uppdrag och övergår till koncernstyrelsen. Det påverkar
skrivningen i § 19 (om kommunalrådens uppdrag) i kommunstyrelsens reglemente som ändras
därmed.

I tredje och sjätte stycket sker en ändring avseende vilket organ som utser bolagsombud
(representanter) till bolagsstämmorna. Kommunfullmäktige har fattat detta beslut, som varit lika för
samtliga bolag men som genom den nya rollfördelningen kommer att ändras. Beslut om att utse
representant (bolagsombud) på bolagsstämman med Gislaveds Kommunhus AB och för delägda
kommunala aktiebolag beslutas även i fortsättningen av kommunfullmäktige.
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Styrelsen i Gislaved Kommunhus AB utser i sin tur representanter (bolagsombud) till dotterbolagens
bolagsstämmor men kommunstyrelsen ger även fortsättningsvis instruktioner till bolagsombuden.
Motsvarande beslut att utse representanter (bolagsombud) på dotterbolagens bolagsstämmor i
Gislaved Energi-koncernen övergår till denna koncernstyrelse, som också ger instruktioner till
bolagsombuden (se även nedan sista stycket).

Valberedningen uppmanas därför att föreslå representanter (bolagsombud) för kommunfullmäktiges
val av bolagsombud till bolagsstämma med Gislaveds Kommunhus AB.
Utgångspunkten är dock att samtliga bolagsombud ska vara förtroendevalda med förankring i
kommunfullmäktige.

I avsnittets femte till och med åttonde stycken klargörs uppdrag och befogenheter för koncern-
styrelsen. Det handlar kort sammanfattat om samordning och uppföljning av verksamheten i
dotterbolagen med avseende på ändamål, ekonomi, mål och annat av betydelse för helheten.
Rätten att besluta om bolagsombud samt om koncernbidrag ligger på styrelsen liksom att åt
kommunstyrelsen samla in underlag för beslut enligt uppsiktsplikten.

I nionde (sista) stycket beskrivs roll och uppdrag för dotterbolagen. I dotterbolag som är egen
koncern – gäller alltså för GEAB Koncern AB – har styrelsen ansvar för att utse bolagsombud för
bolagsstämmor med sina döttrar samt instruktioner till dessa liksom om koncernbidrag inom sin
koncern.

6. Delägda bolag
De delägda aktiebolagen ingår inte i Gislaveds Kommunhus-koncernen. De har därför fått ett eget
avsnitt, eftersom styrningen av dessa inte sker genom koncernstyrelsen utan kommunstyrelsen
fortsätter att utöva ägarfunktionen i dessa. Kommunstyrelsen bör verka för att denna styrning kan
ske formaliserat tillsammans med andra delägare genom aktieägaravtal och även ägarsamråd.
Uppsiktsplikten gäller även för delägda bolag.
För närvarande är Gislaveds kommun delägare i ett aktiebolag, Smålands Turism AB.

7. Kommunen som ägare och syftetmed ägandet – samhällsnyttan
Avsnittet är oförändrat överfört från § 6 i företagspolicyn från 2015. Den gäller så väl för helägda
som delägda bolag, stiftelser och föreningar.
I avsnittet beskrivs att de kommunala företagen finns för att bidra till den samhällsnytta som
kommunen ska ge medborgarna. Företagen ska genom denna skrivning förstå och ta hänsyn till att
de ska bidra till att åstadkomma största möjliga nytta för helheten även om det i det enskilda fallet
kan påverka den enskilda verksamheten.

8. Ägardirektiv
Som nämnts under avsnitt 2 ovan har ägardirektiven som sådana med hänvisning till sin vikt fått eget
avsnitt. Här slås fast - som också nämns i idet inledande avsnittet ovan att företagspolicyn ska antas
av alla helägda bolagens bolagsstämmor för att gälla som ägardirektiv.

9. Ägardirektivens struktur och innehåll
Avsnittet har sin motsvarighet i § 7. Här poängteras nu också vikten av att de särskilda ägardirektiven
ska följa de övergripande visioner och mål, som fullmäktige antagit. Dokumentation av ägardirektiven
ska ingå i det årligen beslutade Strategiska styr- och budgetdokumentet och som hittilldags endast
gällt för nämnderna. Ägardirektiven kan ha en långsiktighet om 3 - 4 år, dvs. som utblicksperioden.

Den struktur, dvs. vilka rubriker som ska ingå har i förhållande till § 7 minskats i antal, då en del av
de tidigare nu ingår i koncernstyrelsens möjligheter att ge riktlinjer till bolagen.
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10. Policydokument
Avsnittet i första stycket, första meningen återfinns i § 8 i nuvarande företagspolicy. Den
kompletteras med anpassningsmöjligheter till bolagens olika förutsättningar.
I andra stycket, som är nytt, slås fast att policy (strategi) som ska gälla för bolag/en/ ska särskilt anges
i fullmäktiges beslut. Aktuella strategier/policys ska antas av resp. bolagsstämma för att sedan
manifesteras genom interna riktlinjer i bolaget i fråga.

11. Styrelsearbetet
Nytt avsnitt som innehåller krav på ett utvecklat styrelsearbete och en fungerande ledning.
Dotterbolagsstyrelsernas egen utvärdering av sitt arbete lyfts fram. Löpande uppföljning ska fungera
vad gäller ändamål, mål och riktlinjer. Instruktion för arbetet ingår, och om brister identifieras ska de
anmälas till koncernstyrelsen. Även ansvaret för den ekonomiska situationen i olika aspekter
betonas. Den interna kontrollen förutsätter att det finns/skapas ett internkontrollreglemente för hela
kommunkoncernen, som såväl bolag som nämnder kan förhålla sig till.

12. Bolagsstyrningsrapport
Skyldigheten att upprätta bolagsstyrningsrapport finns med i nuvarande företagspolicy § 9, punkt 10.
I avsnittet har tillagts ett förtydligande av innehållet, vilket också utgör en checklista för bolagen för
vad rapporten ska innehålla. Tidpunkter för avlämning från dotterbolagens styrelse till koncern-
styrelsen, resp. från moderbolaget till kommunstyrelsen är tidsatt till den 25 januari respektive
den 10 mars. Underlag för rapportering bör tas fram kontinuerligt under verksamhetsåret.

13. Gemensamma regler för helägda bolag
De regler och direktiv, som är gemensamma för samtliga helägda bolags ägardirektiv har sedan
tidigare företagspolicydokument varit samlade i sista paragrafen. Avsikten med detta är att inte
belasta de särskilda ägardirektiven med dessa punkter. Om de ändras, kan de ändras i ett dokument
och inte i de fem (sju) särskilda ägardirektiven för vart och ett av de fem dotterbolagen (och två
dotterdöttrar).

Samtliga punkter utom fyra är inte med i förhållande till § 9 Gemensamma regler.
Följande punkter har inte tagits med:
Punkt 1 och 2 handlar om hur bolagsstämmoombud utses och får instruktioner. Detta återfinns i
avsnitt 5 Ledningsfunktioner, 3:e stycket och 6:e stycket.
Punkt 10 tar upp bolagsstyrningsrapporten, som fått ett eget avsnitt, 12. Bolagsstyrningsrapport, se
ovan.
Punkt 12 handlar om att bolagen ska lämna muntlig information om bokslut, årsredovisning och
framtid vid sammanträdet i mars eller annan tidpunkt ordföranden bestämmer. Formerna för
uppföljning och återkoppling samt information om bolagens verksamhet får istället tas under
övervägande av koncernstyrelse och kommunfullmäktiges presidium.

Kommunstyrelseförvaltningen
Handläggare: Karin Gustafsson
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Revidering av företagspolicy

Ärendebeskrivning
Företagspolicyn är huvuddokumentet bland styrdokumenten för ägarstyrningen
av kommunala företag och specifikt för aktiebolagen. Företagspolicyn behövs
med hänsyn till att relationen mellan kommunallagen och den juridik som styr
bolagen inte särskilt framgår av någon lagtext. Den ska redovisa såväl hur
bolagsangelägenheterna ska hanteras internt inom kommunen som hur
kommunens relation till bolagen ska vara utformad.

Företagspolicyn kompletteras med särskilda ägardirektiv för vart och ett av
aktiebolagen. De direktiv som är gemensamma för samtliga företag kan tas in i
företagspolicyn.

För att ägardirektiv, oavsett vilket dokument som avses, gäller att de ska
fastställas av kommunfullmäktige och av resp. företags bolagsstämma för att bli
bindande för styrelse och VD.

Företagspolicy för Gislaveds kommun antogs av kommunfullmäktige i
september 2015. Det var den fjärde revideringen sedan den första
företagspolicyn antogs 2008.

Med anledning av förslag om att ett koncernbolag, Gislaveds Kommunhus AB,
ska bildas påverkas innehållet i företagspolicyn. Kommunstyrelseförvaltningen
har därför tagit fram förslag till reviderad företagspolicy, daterad den 24
oktober 2016.

I huvudsak är det rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och koncern-
bolagets styrelse som förändras, men också andra anpassningar och
förbättringar i företagspolicyn behöver göras. Förtydligande av styrningen och
även av rollfördelningen mellan de olika organen har tagits in liksom
klarläggande av definitioner och begrepp.

Bland förändringarna ingår att uppdraget att utse representanter till
bolagsstämmor med de helägda och delägda bolagen förändras och att
nuvarande mandat för kommunfullmäktiges presidium som bolagsombud resp.
ersättare som bolagsombud på bolagsstämmorna med hel- och delägda
aktiebolag därmed upphör. Motsvarande gäller för det särskilda beslutet att
utse ombud till bolagsstämma med Smålands Turism AB.
Beslut om att utse representant (bolagsombud) på bolagsstämman med
Gislaveds Kommunhus AB övergår till kommunstyrelsen och motsvarande
beslut för representanter (bolagsombud) på dotterbolagens bolagsstämmor
övergår till koncernstyrelsen. Motsvarande gäller för styrelsen i
underkoncernen GEAB.

Förändringarna i förslaget till Företagspolicy för Gislaveds kommun
kommenteras i särskild PM.

Genom förändringarna i koncernstyrningen och i rollfördelningen inom denna
måste också några ändringar och förtydliganden också göras i kommun-
styrelsens reglemente. Detta görs i särskilt ärende och beslut.
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Beslutsunderlag
Företagspolicy för Gislaveds kommun, daterad den 25 augusti 2015 och
antagen av kommunfullmäktige den 21 september 2015, § 119
Förslag till Företagspolicy för Gislaveds kommun, daterad den 24 oktober 2016
PM Förslag till revidering av Företagspolicy för Gislaveds kommun med
kommentarer, daterad den 24 oktober 2016

Mötet ajourneras mellan kl. 14.20-14.45

Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att inarbeta
följande ändring i Företagspolicyn: att uppdra till valberedningen att
framkomma med förslag till kommunfullmäktige på representanter
(bolagsombud) för bolagsstämma med Gislaveds Kommunhus AB och de
delägda aktiebolagen, samt att förvaltningens förslag till två sista att-satser
utgår.

Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till Niclas Palmgrens (M) yrkande.

Carina Johansson (C) med instämmande av Peter Bruhn (MP): Bifall till Niclas
Palmgrens (M) yrkande och till förslaget i övrigt.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att inarbeta följande ändring i
företagspolicyn: att uppdra till valberedningen att framkomma med
förslag till kommunfullmäktige på representanter (bolagsombud) för
bolagsstämma med Gislaveds Kommunhus AB och de delägda
aktiebolagen, samt att förvaltningens förslag till två sista att-satser utgår.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Företagspolicy för Gislaveds kommun, daterad den 24 oktober
2016,

att överlämna företagspolicyn till bolagsstämmorna i de helägda kommunala
aktiebolagen för beslut så att företagspolicyn kan gälla som ägardirektiv
för styrelse och VD,

att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2014, § 67 bilaga
37 avseende val av bolagsombud vid stämmor med kommunens hel- och
delägda aktiebolag samt bilaga 35 A avseende ombud till bolagsstämma
Smålands Turism AB,
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att uppdra till valberedningen att framkomma med förslag till kommun-
fullmäktige på representanter (bolagsombud) för bolagsstämma med
Gislaveds Kommunhus AB och de delägda aktiebolagen.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



1 

Avtal 2016-09-01 

om samarbete och finansiering för näringslivsutveckling 
i Gislaveds kommun 

I. Bakgrund 
Gislaveds kommun (Kommunen) har överenskommit med Gislavedsreglonens 
NäringsIivsråd (NäringslIvsrådet) och dess medlem Glslavedsreglonens Handelsråd 
(Handelsrådet) att kommunen köper Näringslivsrådets och Handelsrådets aktier i 
Glslaved Näringsliv AB (GNAB). Bolaget blir således ett helägt kommunalt aktiebolag 
Istället för att vara ägt till 50 % av Kommunen och till 50 % av Näringslivsrådet och 
Handelsrådet. 

2. Styrelse 
Styrelsen i GNAB ska bestå av sex ledamöter och lika många suppleanter, varav tre 
nomineras av Näringslivsrådet och övriga tre nomineras av Kommunen. 
Näringslivsrådet ska även nominera en av de ledamöter, som NäringslIvsrådet 
nominerat, till ordförande i styrelsen. Vice ordforande nomineras av Kommunen 
bland de ledamöter, som Kommunen nominerat. Kommunfullmäktige beslutar om 
valet av styrelsen i sin helhet. 

3. Finansieringsprinciper 
Finansieringen av GNAB:s verksamhet ska förändras från att parterna finansierat 
bolagets grundorganisation och verksamhet med hälften vardera medan Kommunen 
därutöver svarat för finansiering av utvecklingsprojekt. 

I förutsättningarna för överenskommelsen om aktieöverlåtelsen ingår att Kommunen 
finansierar bolagets basorganisation medan parterna i varje särskilt fall beslutar om 
hur fordelnlngen av finansiering av projekt och andra aktiviteter ska fordelas mellan 
respektive part. 

Inriktningen är att Näringslivsrådet, där Handelsrådet finns representerat, ska bidra 
med finansiering av projekt och aktiviteter med medel I samma storleksordning som 
varit fallet under 201512016 även fortsättningsvis över tid. Näringslivsrådet ska aktivt 
verka för ett ökat antal medlemsforetag. 

Även finansiering av projekt som administreras av Gnosjöregionens Näringslivsråd ek. 
förening och dess aktiebolag (BGR) kan Ingå i detta, förutsatt att konsensus finns i 
GNAB:s styrelse för denna medverkan. 
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4. Verksamhetsplanering och beslutsordning 
Näringslivsrådet ska liksom Kommunen ta fram förslag på prioritering av 
fokusområden och på aktiviteter som ska ligga till grund får bolagets verksamhetsplan 
för det kommande verksamhetsåret och ytterligare två år. 

De fokusområden som är aktuella vid avtalets ingående och som kan förändras över 
tid i dialog mellan parterna är 

Näringslivsutveckling, nyfåretagande och nyetablering 
Attraktivitet 
Kompetensförsörjning 
Infrastruktur och tillgänglighet 
Internationalisering 
Handelsutveckling inkl. Framtidens stad 
Besöksnärings- och destinationsutveckling, inkl. drift av turistbyråer 

För beredning och samordning av fårslag från parterna på verksamhetsplaner och 
dess finansiering ska överläggningar hållas årligen under oktober eller november. Det 
ska ske I en vidare krets än styrelsens ledamöter och suppleanter får att bredda 
initiativ och samverkan mellan kommun och näringsliv. 
Beredningen ska leda till att styrelsen senast under februari, året fåre första 
verksamhetsåret (budgetåret) i den treåriga planeringsprocessen, kan lämna en treårig 
verksamhetsplan för fonsatt hantering i kommunens årliga mål- och budgetprocess. 

Olika partssammansatta arbets- och/eller referensgrupper till projekt och andra 
aktiviteter ska tillkomma när behov finns. Styrelsen i GNAB fastställer organisation 
får av parterna medfinansierade projekt. 

s. Samarbetsformer 
Utöver samråd kring verksamhetsplaner enligt punkt 4 ovan ska bolaget för 
Informationsbyte med medlemmar i närlngslivföreningar och näringslivet i övrigt 
skapa olika former och olika format av mötesplatser. Dessa kan vara kontinuerligt 
återkommande eller tillkomma får särskilda projekt eller händelser. 

Parterna kan även samverka om administrativa och ekonomiska rutiner gällande 
hantering av medlemsfåretag, registervård och dylikt för bästa effektivitet. 

6. Uppsägning och f"drändring av avsiktsförklaringen 
Avtalet gäller till och med verksamhetsåret 2020. Det fårlängs med fyra år I sänder 
om inte uppsägning skett av endera parten senast ett år före avtalsperiodens utgång. 

Om fårhållandena väsentligt förändras I något avseende kan någon av parterna begära 
att avtalet omarbetas, vilket då ska medges. Överläggningar om ev. fårändring ska då 
ske mellan företrädare får kommunstyrelsen och företrädare får styrelserna i 
Näringslivsrådet och Handelsrådet. 



7. Förutsättningar i övrigt 
Avtalet är giltigt under förutsättning av kommunfullmäktiges i Gislaveds kommun 
godkännande. liksom av kommunfullmäktiges godkännande av bolagsordningen. samt 
att båda besluten därefter vinner laga kraft. 

Detta avtal är upprätta i två exemplar. av vilka parterna tagit var sitt. 

Gislaved I 2016 
Gislaveds kommun 

Marie Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Gisl ed \/'12016 
Gisla edsregionens Näringslivsråd 
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      2016-09-23
                      

Bolagsordning för  
Gislaved Näringsliv Aktiebolag 
       

Bolagsordning  
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Gislaved Näringsliv AB. 
 
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län. 
 
 
§ 3 Verksamhetsföremål  
Bolaget, som är ett helägt kommunalt aktiebolag, har till föremål för sin verksamhet att inom 
Gislaveds kommun bedriva utveckling av näringsliv och besöksnäring. 
 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolagets syfte är vad avser utveckling av näringsliv att med iakttagande av kommunallagens 
lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciper och i samarbete med företag, 
organisationer och myndigheter skapa tillväxt med ett uthålligt hållbart samhälle som 
riktmärke.  
 
Bolaget har även till syfte att med beaktande av kommunallagens likställighets- och 
självkostnadsprinciper utveckla besöksnäringen och driva turismverksamhet. 
  
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.  
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten fattas, som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt.  
 
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.  
 
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 10 aktier och högst 40 aktier.  



§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av sex ledamöter inklusive ordförande. För dessa ska även utses sex 
suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
. 
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en 
revisorssuppleant.  
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.  
 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med 
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.   
 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.  
 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll; 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns  

granskningsrapport;  
9. Frågestund; 

 
 
 
 



10. Beslut om  
a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter;  

12. Val av revisor och revisorssuppleant; 
13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och 

vice ordförande samt lekmannarevisor; 
14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om; 
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

           bolagsordningen.  
 
 
§ 14 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
 
§ 15 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
 
§ 16 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun. 
 
 
------ 
 
Godkänd av kommunfullmäktige den  
Beslutad på bolagsstämma den  
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Kf §129    Dnr: KS.2015.247      
 
Inriktning för Gislaved Näringsliv AB:s framtida verksamhet, 
övertagande av aktier i Gislaved Näringsliv AB och avtal om 
samarbete och finansiering för näringslivsutveckling  
 
Ärendebeskrivning 
Företagsklimat och Näringslivssamverkan är ett prioriterat område för att 
uppnå Vision 2040 för Gislaveds kommun.  Av beskrivningen till detta 
målområde framgår att vi ”i Gislaveds kommun ska ha det bästa 
företagsklimatet, vilket förutsätter en fördjupad samverkan med näringslivet”.  
 
En viktig plattform för samverkan har under den senaste tioårs-perioden varit 
det med Gislaved Näringslivsråd (Näringslivsrådet) och från 2014 också med 
Gislavedsregionens Handelsråd (Handelsrådet) hälftenägda näringslivsbolaget, 
Gislaved Näringsliv AB (GNAB). Konsensus och lika delat ansvar för ekonomi 
och verksamhet har varit grundprinciper för bolaget. Med tiden har 
finansieringsprincipen blivit svårare att upprätthålla, och värdet av insatta 
resurser har till viss del varit svåra att mäta eller värdera. 
 
Samtidigt pågår ett förändringsarbete i kommunstyrelseförvaltningen avseende 
struktur och arbetssätt, liksom styrningen i den kommunala organisationen som 
helhet, till förmån för en utveckling inte bara av den egna organisationen utan 
även till stöd för samhällsutvecklingen. Nya och omarbetade plattformar för 
samverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag tas fram. En utredning 
pågår också för att skapa en koncernmoder för Gislaveds kommuns bolag.   
 
Vid GNAB:s strategidag i oktober 2015 föreslogs att det var dags att tillsätta en 
mindre arbetsgrupp med uppdrag att mer ingående göra en översyn av vad 
kommunen och näringslivet ska fokusera på framåt och vilka värderingar som 
ska tas med i det fortsatta arbetet. Gruppen ska sätta delmål för verksamheten 
och avgöra vilka prioriteringar som ska göras och bearbeta de möjligheter och 
problemställningar som finns. 
 
I arbetsgruppen, Tillväxtgruppen, som arbetat under första halvåret 2016 har 
ingått Malin Aronsson, Carina Johansson och Niclas Palmgren från Gislaveds 
kommun, Kjell Eberstål och Morgan Ryhman från Gislavedsregionens 
Näringslivsråd och Anders Ohrgren från Gislavedsregionens Handelsråd samt 
VD i GNAB Leif Österlind. 
 
Med arbetsgruppens resultat som utgångspunkt och förutsättningarna för 
utvecklingen av den kommunala organisationen har Malin Aronsson och Leif 
Österlind fått uppdraget att ge förslag på framtida inriktning för 
näringslivsarbetet och för inriktningen av GNAB.  

 
Förslaget redovisas i en presentation och innebär bl. a. att 
 

• kommunen lämnar över ansvaret i sin helhet avseende näringslivs-
frågor och besöksnäring/turism till bolaget inkl. drift av turistbyråer  

• kommunen tar över ansvaret för finansieringen av det nya bolaget i sin 
helhet. Nuvarande finansiering från Näringslivsrådet och Handelsrådet 
kvarstår, men används till projekt och inte till grund-finansiering av 
bolaget  
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Kf §129 (forts.) 
 

• bolaget ska vara helägt kommunalt med en styrelse bestående av sex 
ledamöter. Näringslivet har tre ledamöter och kommunen tre 
ledamöter med lika många suppleanter. Ordförandeposten ska innehas 
av näringslivet som därmed har majoritet i styrelsen 

• bolaget ska sitta på samlat och med lokalisering nära Kommunhuset 
och turistbyrån. 

• bolaget ska fortsatt heta Gislaved Näringsliv AB,  
• start för det helägda kommunala aktiebolaget avses bli den 1 januari 

2017 
 

Genom detta uppnås 
• bättre förutsättningar att arbeta samlat och mer effektivt med 

näringslivsutveckling och besöksnäring 
• ökad attraktivitet, ökad tillväxt och bättre konkurrenskraft i 

kommunen och regionen  
• långsiktig och stabil finansiering. Resurser skapas för att driva projekt 

som direkt kommer företagen och handeln till nytta 
    

Förslaget har redovisats på GNAB:s styrelse den 22 juni 2016, varvid 
styrelsen beslutade att skicka förslag till framtida organisation och 
inriktning för GNAB till respektive näringslivsföreningar och 
Handelsrådet på remiss med svar senast den 24 augusti 2016. 
 
För den fortsatta processen är det en förutsättning att Gislaveds 
kommun genom köp övertar de fyra aktier som Näringslivsrådet och 
den aktie som Handelsrådet äger. Som grund för prissättningen av 
aktierna har en företagsvärdering gjorts. Av denna framgår att 
bolagets värde, baserat på bokslut 2015 och 2016 års hittillsvarande 
redovisning, ligger i storleksordningen 495 000 – 500 000 kr. Aktiens 
värde har satts till 49 500 kr, och med en klausul om avstämning efter 
att 2016 års bokslut föreligger. Om justering av priset då sker i någon 
riktning, ska ett tilläggsavtal upprättas. Ett avtal om överlåtelse av aktierna för 
totalt 247 500 kronor har upprättats med köparna, och som dessa har godkänt.  
 
Ett avtal mellan kommunen och Näringslivsrådet och Handelsrådet har också 
upprättats för att komplettera hur inriktningen av näringslivsarbetet, 
samarbetsformer och finansiering av projekt ska genomföras. Även detta har 
godkänts av Näringslivsrådets och Handelsrådets styrelser. Avtalet läggs fram 
till kommunfullmäktige tillsammans med avtalet om övertagande av aktierna.  
 
Ny bolagsordning samt ägardirektiv tas fram till kommunstyrelsen senare under 
hösten för att läggas fram till kommunfullmäktige i god tid före årsskiftet. 
 
 
 
 
 

 
Kf §129 (forts.) 
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Kommunstyrelsen har den 7 september 2016 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna Avtal om överlåtelse av aktier mellan 
Gislaveds kommun och Gislavedsregionens Näringslivråd respektive 
Gislavedsregionens Handelsråd samt Avtal om samarbetet och finansiering för 
näringslivsutveckling i Gislaveds kommun. Kommunstyrelsen föreslår också att 
medel anvisas för finansiering av aktieförvärvet.  

 
Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att besluta om avtal om eventuell 
justering av aktiernas överlåtelsebelopp efter att 2016 års bokslut för Gislaved 
Näringsliv AB föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
PP-presentation: Idéskiss – nytt näringslivsbolag 
Yttrande från Handelsrådet, daterat den 12 augusti 2016 
Avtal om överlåtelse av aktier, daterat den 1 september 2016 
Avtal om samarbete och finansiering för näringslivsutveckling i Gislaveds 
kommun, daterad den 1 september 2016 
Remissvar - ny organisation GNAB, daterat den 23 augusti 2016 
Kommunstyrelsen den 7 september 2016, § 262 
 
Yrkande 
Niclas Palmgren (M) med instämmande av Carina Johansson (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Erik Andersson (K): ärendet ska återremitteras för ändring i punkt 2 i 
avtalstexten så att Gislaveds kommun tillsätter ordförandeposten och därmed 
innehar utslagsrösten. Vinner inte återremissyrkandet gehör ska ärendet avslås. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Anderssons (K) yrkande om 
återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige 
beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
NEJ-röst för bifall till Erik Anderssons (K) yrkande om återremiss. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 46 JA-röster och 2 NEJ-röster. 1 ledamot avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 

 
 
Kf §129 (forts.) 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
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att   godkänna Avtal om överlåtelse av aktier, daterat den 1 september 
      2016, mellan Gislaveds kommun och Gislavedsregionens Närings- 
      livråd respektive Gislavedsregionens Handelsråd,  
 
att anvisa 247 500 kr av rörelsekapitalet för finansiering av aktieförvärvet,  
 
att   godkänna Avtal om samarbete och finansiering för näringslivs- 
       utveckling i Gislaveds kommun mellan Gislaveds kommun och 

Gislavedsregionens Näringslivråd respektive Gislavedsregionens 
      Handelsråd, daterat den 1 september 2016,  

 
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avtal om eventuell 
       justering av aktiernas överlåtelsebelopp efter att 2016 års bokslut 
       för Gislaved Näringsliv AB föreligger, samt 
 
att   uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta erforderliga beslut 
  och vidta de åtgärder som behövs till följd av detta beslut. 

  
 

Reservation 
Erik Andersson (K) reserverar sig till förmån för eget yrkande och lämnar 
följande skriftliga reservation: 
 
Härmed reserverar jag mig mot fullmäktiges beslut att låta det så kallade näringslivet 
inneha ordförandeposten i det av kommunen ägda näringslivsbolaget. Här pratas det 
annars vitt och brett om att "särintressen" inte skall ha avgörande inflytande i 
kommunen. 
Samtidigt röstar man igenom att "näringslivet" skall inneha ordförandeposten i 
näringslivsbolaget. Men det så kallde näringslivet är ett "särintresse" om något. 
Kommunen betalar 100 procent och får i princip noll inflytande. 
 
Moderata kommunalrådet Niclas Palmgren kritiserade en gång Värnamos upplägg 
där den kommunen står för 90 procent av pröjset men har 10 procent av inflytandet. 
Nu har Gislaved ett ännu sämre upplägg. 
Att Socialdemokraterna, alliansen, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har funnit 
varandra i ytterligare en principiell fråga är inget att förundras över. 
 
 
 
Expedieras till: 
Gislavedregionens Näringslivsråd, Morgan Ryhman 
Gislavedsregionens Handelsråd, Berit Ollhage 
GNAB, Leif Österlind 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 
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PM 
om kommunala aktiebolag med kommentarer 
till bolagsordning för Gislaved Näringsliv AB 

 
Allmänt om kommunala aktiebolag  
Kommun och aktiebolag har ursprung i olika delar av det svenska rättsystemet. Båda är 
juridiska personer men har sin grund i olika konstruktioner – kommunen i offentlig rätt och 
samhällets relation till medborgarna; aktiebolaget i civilrätten och grundandet på avtal 
mellan juridiska och/eller fysiska personer. I ett kommunalt aktiebolag möts dessa olika 
delar av rättsystemet och måste förhålla sig till varandra. När man använder sig av 
aktiebolaget, som är en organisation som inte baserar sig på demokratiska principer, för att 
tillgodose allmännyttiga samhällsintressen och därmed inte har affärsmässighet som 
grundprincip, krävs därför en balansering mellan rättsystemen. I vissa lägen gäller 
aktiebolagslagen fullt ut, i andra fall tar kommunallagen över. Viss lagstiftning medger dock 
undantag för kommunalrättsliga grundprinciper som självkostnad, lokalisering och 
likställighet (Ex: Ellagen, Fjärrvärmelagen, Lag om vissa kommunala befogenheter, lag om 
allmännyttiga kommunala bostadsföretag). Till detta kommer styrningsmöjligheter via 
bolagshandlingarna, som fastställs av kommunfullmäktige: bolagsordning, företagspolicy och 
särskilda ägardirektiv. 
 
Kommunallagen gäller för kommunen och för kommunens ägande av aktiebolag medan 
aktiebolagslagen gäller för aktiebolaget, dvs. man kan inte säga att kommunallagen gäller för 
aktiebolaget. I 3 kap §§ 16 – 18 regleras dock de legala villkoren för kommunfullmäktige när 
den ska göra en kommunal företagsbildning.  Reglerna ställer krav på kommunen att vidta 
vissa åtgärder för att säkerställa allmännyttan och inflytande. Grundregler för att överlämna 
”vården av en kommunal angelägenhet” (dvs. verksamhet inom de s.k. kommunala 
kompetensen) helägda kommunala aktiebolag – som Gislaveds kommun enbart äger from 
september 2016 - regleras i 3 kap 17 §. 
Här ställs kraven att kommunfullmäktige när man överlämnar verksamhet till ett helägt 
aktiebolag att fullmäktige 

• fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten 
• utser samtliga styrelseledamöter 
• se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas 
• utse minst en lekmannarevisor (hämtas ur kretsen kommunal revisorer som granskar 

hela kommunens verksamhet). 
 
I aktiebolagslagen föreskrivs att föremålet för bolagets verksamhet ska beskrivas. I ett 
kommunalt bolag skiljer man på föremål och ändamål. 
Föremålet (§ 3 i bolagsordningarna) anger vad bolaget ska ägna sig åt. 
Ändamålet (§ 4) anger syftet med verksamheten. 
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Detta ska formuleras på ett sådant sätt att det minskar riskerna för kompetensöver-
skridanden. Kravet på precisering är särskilt starkt om man ligger nära gränsen för vad som 
skulle kunna vara kompetensöverskridanden. Därför är det i allmänhet inte godtagbart med 
en allmänt hållen formulering av den typ som används i privata sammanhang, ”annan 
likvärdig verksamhet” eller motsvarande.  I ändamålsparagrafen ska anges hur de tre 
kommunalrättsliga grundprinciperna står i förhållande till bolagets verksamhet. Om någon 
av dem inte står med, betyder det att bolaget – ofta på annan rättslig grund – har rätt att 
avvika från den eller dem. 
Hur val av styrelse och lekmannarevisorer sker återfinns i bolagsordningarnas § 8 och § 9 
Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning innan beslut fattas i principiella frågor och andra 
viktiga ärenden återfinns i § 5. 
 
Andra betydelsefulla skillnader mellan kommunal verksamhet ”i egen regi” och verksamhet 
”satt på bolag” är att 

• för ett helägt kommunalt bolag gäller offentlighetsprincipen. 
• styrelsen agerar enligt aktiebolagslagen och dess ansvarsregler. 
• valbarhet till styrelse följer aktiebolagslagen och är vidare än bosättningskravet i 

kommunen, som gäller för kommunalt organ enligt kommunallagen. 
 

Ett antal lagar i övrigt har betydelse i samband med hantering av kommunala bolag. 
Speciallagsreglerade frågor och myndighetsutövning kan inte läggas på ett kommunalt 
aktiebolag. Lagen om offentlig upphandling gäller generellt med vissa undantag, och EU-
direktiv inlemmade i svensk lag eller rättsfall på den nivån kan påverka agerandet för de 
kommunala aktiebolagen. 
 
OBS! Detta är ingen heltäckande genomgång av de rättsliga förhållandena kommunallag – 
aktiebolagslag utan tänkt som en introduktion av de viktigaste punkterna man bör ha med 
sig när man hanterar kommunala aktiebolag. 
 
 
 
Generellt om Gislaveds kommuns helägda aktiebolag och dess nya och 
reviderade bolagshandlingar 
En total genomarbetning av bolagsstruktur och bolagshandlingar har pågått i omgångar 
sedan 2015. I september 2015 beslutades om en ny företagspolicy. Under 2015 och 2016 har 
en översyn av bolagsstrukturen för Gislaved Energi AB pågått, Gislaveds Industrilokaler och 
A-Ringen fusionerades 2015 – 2016 med namnbyte till Gisletorp Lokaler AB. En utredning om 
delägda Gislaved Näringsliv AB (GNAB) och dess framtida inriktning har lett till att Gislaveds 
kommun köpt samtliga aktier och att bolaget därmed är 100 % kommunalägt. Nya bolags-
ordningar har tagits fram för Gislaved Energi AB-koncernen och liksom för GNAB. Översyn av 
samtliga bolagsordningar, uppställda efter samma grundmall, har därför också gjorts för AB 
Gislavedshus och Gisletorp Lokaler AB. 
 
Som bolagshandlingar räknas i detta sammanhang bolagsordning, företagspolicy och 
ägardirektiv. 
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Bolagsordningarna ska lämnas till kommunfullmäktige i november 2016 för godkännande. 
Extra bolagsstämmor hålls därefter för att fastställa resp. ny bolagsordning. Dessa anmäls 
sedan till Bolagsverket.  
 
Utredning om skapande av moderbolag för samtliga bolag har pågått sedan våren 2016 och 
redovisas under oktober 2016. En koncernmoderbolagsbildning påverkar inte utformning 
och innehåll av bolagsordningarna för de ovan uppräknade aktiebolagen. 
 
Företagspolicyn från 2015 utgör ägardirektiv för samtliga bolag genom fastställande på 
bolagsstämma. Om koncernmoderbolag kommer att skapas leder det till en revidering av 
företagspolicyn. Specifika nya ägardirektiv ska vidare utarbetas för samtliga bolag och 
föreligga för kommunfullmäktiges godkännande i maj 2016 för att sedan godkännas i resp. 
aktiebolag på extra bolagsstämma. Båda ägardirektiven är därefter styrande för styrelse och 
VD. 
 
 
 
Förändringar i bolagsordning för Gislaved Näringsliv AB, (GNAB), daterad den 
23 september 2016, i förhållande till bolagsordning daterad den 13 maj 2014: 
 
Utöver gällande rätt och praxis för kommunala aktiebolag och dess bolagsordningar har ett 
antal förändringar gjorts i bolagsordningen. 
 
Grunder för dessa förändringar finns i följande dokument: 

• PP-presentationen Idéskiss – nytt näringslivsbolag, 
• Avtal om överlåtelse av aktier, daterat den 1 september 2016 
• Avtal om samarbete och finansiering för näringslivsutveckling i Gislaveds kommun, 

daterad den 1 september 2016  
• Kommunfullmäktiges beslut den 22 september 2016, § 129. 

 
Den gemensamma grundstrukturen för bolagsordningar som tillämpas för samtliga 
kommunala bolag har följts. 
 
§ 3 Verksamhetsföremål  
Uppdraget – verksamhetsföremålet för bolaget – är kortfattat att bedriva sådan verksamhet 
att det leder till utveckling av näringslivet i allmänhet. Specifikt lyfts besöksnäringen – som är 
en del av näringslivet – fram. Detta har sin grund i uppdraget att specifikt stödja 
utvecklingen i de branscher som räknas till besöksnäringen och att stärka Gislaveds kommun 
som destination.  
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet. 
I denna paragraf delas utvecklingen av näringslivet å ena sidan och besöksnäringen och drift 
av egen turismverksamhet (turistbyråer avses i första hand) å andra sidan. Skillnaden är 
under vilka kommunalrättsliga principer man ska verka. 
Utvecklingen av näringslivet ska ske för näringslivet inom Gislaveds kommun 
(lokaliseringsprincipen). Det gäller inte för turism, som enligt Lag om vissa kommunala 
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befogenheter 4 kap § 1 medger undantag från anknytning till kommunens område eller dess 
medlemmar (2 kap 1 § punkt 7), som därför inte har lokaliseringsprincipen i sin del (2 
stycket) av paragraf § 4 i bolagsordningen. Självkostnads- och likställighetprinciperna gäller 
för all verksamhet inom bolaget. 
 
§ 8 Styrelsen 
Styrelsen minskas från åtta till sex ledamöter med lika många suppleanter enligt avtalet 
mellan Näringslivsrådet och Handelsrådet; se punkt 2 i detta avtal. I bolagsordningen står 
inget om hur nominering av ledamöter till styrelsen ska ske utan detta återfinns i denna 
avtalspunkt.  
I bolagsordningen står inte längre något om hur och när suppleanter ska inträda och inte 
heller om ej tjänstgörande ersättares närvaro. Hur dessa frågor ska hanteras har styrelsen 
att själv besluta om i sin arbetsordning. 
 
§ 12 Ärenden på årsstämma  
Utomståendes rätt att närvara vid årsstämman har förts in, så som det tidigare gäller för 
övriga helägda kommunala aktiebolag sedan 2013 (2014 års bolagsstämmor). Detta påverkar 
även dagordningen för årsstämman i § 13: Punkt 6. Anmälan från närvarade allmänhet av 
frågor och punkt 9. Frågestund har tillkommit.  
 
Hembudsparagrafen i tidigare bolagsordning faller bort eftersom kommunen äger alla aktier. 
Detta förhållande leder till att det är endast kommunfullmäktige som ska godkänna om 
bolagsordningen får ändras, vilket blir en ändring i sista meningen i förhållande till tidigare 
gällande bolagsordning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Handläggare: Karin Gustafsson 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §338 Dnr: KS.2016.199

Bolagsordning för Gislaveds Näringsliv AB, GNAB

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2016 att förvärva
Gislavedsregionens näringslivsråds respektive Gislaveds Handelsråds aktier i
Gislaved Näringsliv AB. Gislaveds kommun blev därmed ensam ägare till
aktiebolaget. Vid samma tillfälle godkände kommunfullmäktige även ett
avtal om samarbete och finansiering för näringslivsutveckling i Gislaveds
kommun mellan Gislaveds kommun och Gislavedsregionens Näringslivråd
respektive Gislavedsregionens Handelsråd.

Med anledning av dessa beslut måste bolagsordningen för Gislaved Näringsliv
AB revideras och anpassas till de nya förutsättningarna.

Den nya bolagsordningen följer samma grundmall som för övriga helägda
kommunala aktiebolag i Gislaveds kommun. De för bolaget specifikt förändrade
delarna i bolagsordningen är dels innehållet i föremåls- och
ändamålsparagraferna (§ 3 och § 4), dels i § 8 att styrelsen i relation till tidigare
bolagsbildning minskats med två ledamöter. Innehållet i bolagsordningen
kommenteras i särskild PM.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 22 september 2016, § 129
Avtal om samarbete och finansiering för näringslivsutveckling i Gislaveds
kommun, daterat den 1 september 2016,
Bolagsordning för Gislaved Näringsliv AB, daterad den 23 september 2016
PM om kommunala aktiebolag med kommentarer till bolagsordning för
Gislaved Näringsliv AB, daterad den 23 september 2016.
Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2016
Kommunstyrelsen den 19 oktober 2016, § 319

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Peter bruhn (MP), Anton Sjödell
(M) och Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bolagsordning för Gislaved Näringsliv AB, daterad den 23
september 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Bolagsordning för 2016-10-12

Gislaved Energi AB

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Gislaved Energi Aktiebolag.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energi-
distribution, köp och försäljning av energi och energirelaterade produkter och tjänster samt
annan därmed förenlig verksamhet. Vidare är föremålet att förvärva eller uppföra, äga,
förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar och fastigheter samt
infrastruktur för IT-kommunikation.

Bolaget får självt eller genom annan äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda
energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska bidra till
utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Verksamheter som avser produktion av el och värme, köp och försäljning av el och värme
samt därmed förenlig verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och enligt
gällande särlagstiftning. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen.

Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT-kommunikation
ska bedrivas enligt de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.



§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst tre och högst sju
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en
revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;

5. Godkännande av dagordning;

6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor



7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport;

9. Frågestund;

10. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant;

12. Val av revisor och revisorssuppleant;

13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och
vice ordförande samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant;

14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun.

-----

Godkänd av kommunfullmäktige den
Beslutad av bolagsstämman den



Bolagsordning för 2016-10-12

Gislaved Energi Elnät AB

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Gislaved Energi Elnät Aktiebolag.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun enligt god teknisk
praxis och med optimalt resursutnyttjande distribuera el samt annan därmed förenlig
verksamhet. Vidare är föremålet att förvärva eller uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta
härför erforderliga anläggningar och fastigheter samt infrastruktur för IT-kommunikation.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i sin verksamhet säkerställa en god elförsörjning åt medborgare och företag.
Bolagets verksamhet ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Distribution av el samt därmed förenlig verksamhet ska bedrivas enligt gällande
särlagstiftning. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen.

Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT-kommunikation
ska bedrivas enligt de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.



§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst tre och högst sju
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en
revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämma.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;

5. Godkännande av dagordning;

6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport;

9. Frågestund;



10. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant;

12. Val av revisor och revisorssuppleant;

13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och
vice ordförande samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant;

14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 15 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening

§ 17 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun.

-----

Godkänd av kommunfullmäktige den
Beslutad av bolagsstämman den



Bolagsordning för 2016-10-12

Gislaved Energi Koncern Aktiebolag

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Gislaved Energi Koncern Aktiebolag.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns
energisektor.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter inom energi-
sektorn genom att äga och förvalta aktier i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns
kompetensområde i energisektorn och företräda Gislaveds kommuns intressen i koncernen
och svara för koncerngemensamma funktioner. Verksamheten syftar till att åstadkomma en
optimal användning av gemensamma resurser.

Bolaget har rätt att bedriva sin verksamhet som delägare i andra företag.

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och
likställighetsprinciperna om inte särlagstiftning medger undantag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.



§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst tre och högst sju
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en
revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;

5. Godkännande av dagordning;

6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport;

9. Frågestund;



10. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant;

12. Val av revisor och revisorssuppleant;

13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och
vice ordförande samt lekmannarevisor och lekmannasuppleant.

14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun.

-----

Godkänd av kommunfullmäktige den
Beslutad av bolagsstämman den
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2016-10-17

PM

omkommunala aktiebolag
med kommentarer till bolagsordningar för bolagen
inom Gislaved Energi Koncern AB

Allmänt om kommunala aktiebolag
Kommun och aktiebolag har ursprung i olika delar av det svenska rättsystemet. Båda är
juridiska personermen har sin grund i olika konstruktioner – kommunen i offentlig rätt och
samhällets relation till medborgarna; aktiebolaget i civilrätten och grundandet på avtal
mellan juridiska och/eller fysiska personer. I ett kommunalt aktiebolag möts dessa olika delar
av rättsystemet och måste förhålla sig till varandra. När man använder sig av aktiebolaget,
som är en organisation som inte baserar sig på demokratiska principer, för att tillgodose
allmännyttiga samhällsintressen och därmed inte har affärsmässighet som grundprincip,
krävs därför en balansering mellan rättsystemen. I vissa lägen gäller aktiebolagslagen fullt ut,
i andra fall tar kommunallagen över.Viss lagstiftning medger dock undantag för
kommunalrättsliga grundprinciper som självkostnad, lokalisering och likställighet (Ex: Ellagen,
Fjärrvärmelagen, Lag om vissa kommunala befogenheter, lag om allmännyttiga kommunala
bostadsföretag). Till detta kommer styrningsmöjligheter via bolagshandlingarna, som
fastställs av kommunfullmäktige: bolagsordning, företagspolicy och särskilda ägardirektiv.

Kommunallagen gäller för kommunen och för kommunens ägande av aktiebolag medan
aktiebolagslagen gäller för aktiebolaget, dvs. man kan inte säga att kommunallagen gäller för
aktiebolaget. I 3 kap §§ 16 – 18 regleras dock de legala villkoren för kommunfullmäktige när
den ska göra en kommunal företagsbildning. Reglerna ställer krav på kommunen att vidta
vissa åtgärder för att säkerställa allmännyttan och inflytande. Grundregler för att överlämna
”vården av en kommunal angelägenhet” (dvs. verksamhet inom de s.k. kommunala
kompetensen) helägda kommunala aktiebolag – som Gislaveds kommun enbart äger from
september 2016 - regleras i 3 kap 17 §.
Här ställs kraven att kommunfullmäktige när man överlämnar verksamhet till ett helägt
aktiebolag att fullmäktige

 fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten

 utser samtliga styrelseledamöter

 se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas

 utse minst en lekmannarevisor (hämtas ur kretsen kommunal revisorer som granskar
hela kommunens verksamhet).

I aktiebolagslagen föreskrivs att föremålet för bolagets verksamhet ska beskrivas. I ett
kommunalt bolag skiljer man på föremål och ändamål.
Föremålet (§ 3 i bolagsordningarna) anger vad bolaget ska ägna sig åt.
Ändamålet (§ 4) anger syftet med verksamheten.
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Detta ska formuleras på ett sådant sätt att det minskar riskerna för kompetensöver-
skridanden. Kravet på precisering är särskilt starkt om man ligger nära gränsen för vad som
skulle kunna vara kompetensöverskridanden. Därför är det i allmänhet inte godtagbart med
en allmänt hållen formulering av den typ som används i privata sammanhang, ”annan
likvärdig verksamhet” eller motsvarande. I ändamålsparagrafen ska anges hur de tre
kommunalrättsliga grundprinciperna står i förhållande till bolagets verksamhet. Om någon av
dem inte står med, betyder det att bolaget – ofta på annan rättslig grund – har rätt att avvika
från den eller dem.
Hur val av styrelse och lekmannarevisorer sker återfinns i bolagsordningarnas § 8 och § 9
Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning innan beslut fattas i principiella frågor och andra
viktiga ärenden återfinns i § 5.

Andra betydelsefulla skillnader mellan kommunal verksamhet ”i egen regi” och verksamhet
”satt på bolag” är att

 för ett helägt kommunalt bolag gäller offentlighetsprincipen.

 styrelsen agerar enligt aktiebolagslagen och dess ansvarsregler.

 valbarhet till styrelse följer aktiebolagslagen och är vidare än bosättningskravet i
kommunen, som gäller för kommunalt organ enligt kommunallagen.

Ett antal lagar i övrigt har betydelse i samband med hantering av kommunala bolag.
Speciallagsreglerade frågor och myndighetsutövning kan inte läggas på ett kommunalt
aktiebolag. Lagen om offentlig upphandling gäller generellt med vissa undantag, och EU-
direktiv inlemmade i svensk lag eller rättsfall på den nivån kan påverka agerandet för de
kommunala aktiebolagen.

OBS! Detta är ingen heltäckande genomgång av de rättsliga förhållandena kommunallag –
aktiebolagslag utan tänkt som en introduktion av de viktigaste punkternaman bör ha med sig
när man hanterar kommunala aktiebolag.

Generellt om Gislaveds kommuns helägda aktiebolag och dess nya och
reviderade bolagshandlingar
En total genomarbetning av bolagsstruktur och bolagshandlingar har pågått i omgångar
sedan 2015. I september 2015 beslutades om en ny företagspolicy.Under 2015 och 2016 har
en översyn av bolagsstrukturen för Gislaved Energi AB pågått, Gislaveds Industrilokaler och A-
Ringen fusionerades 2015 – 2016 med namnbyte till Gisletorp Lokaler AB. En utredning om
delägda Gislaved Näringsliv AB (GNAB) och dess framtida inriktning har lett till att Gislaveds
kommun köpt samtliga aktier och att bolaget därmed är 100 % kommunalägt. Nya bolags-
ordningar har tagits fram för Gislaved Energi AB-koncernen och liksom för GNAB. Översyn av
samtliga bolagsordningar,uppställda efter samma grundmall, har därför också gjorts för AB
Gislavedshus och Gisletorp Lokaler AB.

Som bolagshandlingar räknas i detta sammanhang bolagsordning, företagspolicy och
ägardirektiv.
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Bolagsordningarna ska lämnas till kommunfullmäktige i november 2016 för godkännande.
Extra bolagsstämmor hålls därefter för att fastställa resp. ny bolagsordning. Dessa anmäls
sedan till Bolagsverket.

Utredning om skapande av moderbolag för samtliga bolag har pågått sedan våren 2016 och
redovisas under oktober 2016. En koncernmoderbolagsbildning påverkar inte utformning och
innehåll av bolagsordningarna för de ovan uppräknade aktiebolagen.

Företagspolicyn från 2015 utgör ägardirektiv för samtliga bolag genom fastställande på
bolagsstämma. Om koncernmoderbolag kommer att skapas leder det till en revidering av
företagspolicyn. Specifika nya ägardirektiv ska vidare utarbetas för samtliga bolag och
föreligga för kommunfullmäktiges godkännande i maj 2016 för att sedan godkännas i resp.
aktiebolag på extra bolagsstämma. Båda ägardirektiven är därefter styrande för styrelse och
VD.

Kommentarer till i bolagsordningar bolagen i energikoncernenGislaved Energi,
samtliga daterade den 12 oktober 2016:

EnergikoncernenGislaved Energi inom Gislaveds kommun omfattarmoderbolaget Gislaved
Energi Koncern AB med dotterbolagenGislaved Energi Elnät AB och Gislaved Energi AB.

Grunder för bolagsordningarna finns i följande dokument och beskrivningar:

 PM Förändring av bolagsstruktur för Gislaveds Energi AB, daterad 12
september 2016

 Kommunfullmäktiges beslut den 20 oktober 2016, § XX

 Gislaved Energi AB:s årsredovisning 2015

 Styrelsen i Gislaveds Energi AB:s förslag till bolagsordningar

 Mall för bolagsordning för aktiebolag i Gislaveds kommun

Den gemensamma grundstrukturen för bolagsordningar som tillämpas för samtliga
kommunala bolag har följts. Ledningen för Gislaved Energi AB har varit delaktig i
utformningen av bolagsordningarna och har då främst haft synpunkter på hur föremåls- och
ändamålsparagraferna (§ 3 och § 4) ska utformas för att täcka in och precisera den
verksamhet som koncernens dotterbolag bedriver. Dessa paragrafer har i fråga om
dotterbolagen därför en något högre detaljeringsgrad än för övriga bolag i kommunens
organisation. Vidare har bolagsledningen uttryckt att i § 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta
ställning ska preciseras vilka frågor det kan omfatta. I föreliggande version har detta inte
tillgodosetts utan den gängse versionen har föreslagits. Se nedan under § 5.
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§1 Firma
Gislaved Energi Koncern AB
Gislaved Energi Koncern AB är det nybildade moderbolaget och får nytt
organisationsnummer.Namnet är valt för att markera att det är moderbolaget i
energikoncernen.
Gislaved Energi Elnät AB
Gislaved Energi Elnät AB är det tidigare kombinerademoder- och nätbolaget Gislaved
Energi AB, som nu får ett mer renodlat uppdraget som nätbolag och namnändras i
enlighet med uppdraget (ändamål för verksamheten). Organisationsnumret behålls från
Gislaved Energi AB.
Gislaved Energi AB
Gislaved Energi AB är det nya namnet på verksamheten i Gislaved Energiring AB och har
behållit detta bolags organisationsnummer.Namnändringen återspeglar gentemot kund
och allmänhet det namn som uppfattas som leverantör av el, värme, tjänster mm och som
ingår i detta bolags uppdrag (ändamålet för verksamheten).

§ 3 Verksamhetsföremål
Gislaved Energi Koncern AB
Uppdraget – verksamhetsföremålet för bolaget är att äga och förvalta aktier i bolag som
verkar i kommunens energisektor.Detta får ske inom Gislaveds kommun, dvs. lokaliserings-
principen tillämpas.
Gislaved Energi Elnät AB
Uppdraget – verksamhetsföremålet för bolaget beskriver att bolaget ska distribuera el och
utföra ”annandärmed förenlig verksamhet”. För att kunna göra detta ska man skapa, äga och
även få överlåta samt driva och hyra ut anläggningar för distribution av el och infrastruktur
för IT-kommunikation. Lokaliseringsprincipen gäller även här.
Gislaved Energi AB
Uppdraget – verksamhetsföremålet för bolaget anger att bolaget ska bedriva
energiproduktion och energidistribution, köpa och sälja energi och energirelaterade
produkter och tjänster.Vidare ska man skapa anläggningar, driva dem, hyra ut och
ev. överlåta anläggningar för verksamheten. Det gäller även infrastruktur för IT-
kommunikation.
Lokaliseringsprincipen gäller inte generellt för all verksamhet; se nedan under § 4.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet.
Gislaved Energi Koncern AB
Syftet med bolagets verksamhet är att samordna dotterbolagens verksamheter inom
energisektorn och företrädaGislaveds kommuns intressen i koncernen. Syftet är optimal
användning av gemensamma resurser.Bolaget får vara delägare i andra företag för att
bedriva sin verksamhet.
Samtliga tre kommunala grundprinciper gäller för moderbolaget.
Gislaved Energi Elnät AB
Syftet med bolagets verksamhet är att säkerställa god elförsörjning för sina kunder med
det övergripande syftet att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ellagen är den
särlagstiftning som åsyftas i paragrafen. Formuleringen ger företaget rätt att agera på
affärsmässig grund, dvs. likställighetsprincipen behöver inte följas. I uppgifter som avser
den mer oprecisa formuleringen ”därmed förenlig verksamhet” kan dock likställighets-
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principen kunna komma att gälla, beroende av verksamhetens art, varför denna passus
finns med.
I fråga om IT-infrastruktur gäller samtliga tre kommunala grundprinciper.
Gislaved Energi AB
Syftet med bolagets verksamhet är att bedriva produktion samt köp och försäljning av el och
värme ”samt därmed förenlig verksamhet”. Detta ska ske med det övergripande syftet att
bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Den särlagstiftning som åsyftas är i första
hand ellagen och fjärrvärmelagen och får då ske med affärsmässiga principer. För handel med
el gäller inte heller lokaliseringsprincipen.
I uppgifter som avser den mer oprecisa formuleringen ”därmed förenlig verksamhet” kan
dock likställighetsprincipen kunna komma att gälla, beroende av verksamhetens art, varför
denna passus finns med.
I fråga om IT-infrastruktur gäller samtliga tre kommunala grundprinciper.

För såväl moderbolag som för dotterbolag, Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved Energi Elnät
AB resp. Gislaved Energi AB, gäller att vid likvidation tillfaller deras tillgångar Gislaveds
kommun.

§ 5
Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved Energi Elnät AB och Gislaved Energi AB
För samtliga bolag har ledningen i bolaget önskat att paragrafen kompletterasmed ett
förtydligandemed exempel för att bolagens affärspartners (leverantörer, samarbetspartners
och större kunder) ska kunna få vägledning genom att läsa bolagsordningarna. De exempel
som föreslås som en uttömmande beskrivning är dels hämtade från förarbetena till
kommunallagen, dels från nuvarande ägardirektiv från kommunfullmäktige vad gäller större
investeringar,dels en passus om övriga frågor av större vikt med viss exemplifiering.

I förslaget till bolagsordning föreslås dock samma formulering som för övriga kommunala
bolag i Gislaveds kommun. Det är sannolikt och troligt att de flesta affärspartnerskänner till
att lokala energiföretag ofta är offentligt ägda av en eller flera kommuner,särskilt eftersom
detta är vanligt när ett ortsnamn ingår i företagsnamnet.

§ 8 Styrelsen
Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved Energi Elnät AB och Gislaved Energi AB
Spannet för antal ledamöter och suppleanter - tre till sju - är lika som för de tidigare bolagen
och som för dotterbolagen.
Om valberedningen och de politiska partierna önskar total personalunion förutsätter det att
antalet ledamöter i samtliga bolag i energikoncern är lika. Före omstruktureringen är det 5
ledamöter och 5 suppleanter i befintliga aktiebolag. Detta antal förutsätts även gälla för
samtliga tre bolag.
Val till styrelsen ska ske av kommunfullmäktige i december 2016 i det nybildade bolaget
Gislaved Energi Koncern AB till och med bolagsstämman 2019. För de båda övriga bolagen
sker en namnändring men styrelsen är vald till resp. bolag med oförändratorganisations-
nummer, varför nytt val inte behöver ske på grund av namnändringen.

§ 9 revisorer och § 10 Lekmannarevisorer
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Motsvarande betr. val gäller även för revisorer resp. lekmannarevisorer och dessas ersättare
– se § 8 ovan.

§ 12 Utomståendes närvarorätt på bolagstämma
Årsstämman i samtliga kommunala aktiebolag är offentliga. Av § 13 Ärenden på årsstämma
framgår även att allmänheten får anmäla sina frågor (p 6 på dagordningen) för att sedan
återkommaunder en frågestund (p 9 på dagordningen).

§ 15 Firmateckning
Formuleringen betyder att ABL 8 kap 37 § om s.k. särskild firmatecknare inte gäller utanför
kretsen styrelse och VD (d.v.s. inte för ”någon annan”).
VD får alltid företrädabolaget och teckna dess firma beträffandede uppgifter som denne ska
sköta enligt ABL 8 kap § 29, dvs den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar.

§ 18 ändring av bolagsordning
Genom bolagsordningen säkerställerkommunfullmäktige grundläggande principer och krav
enligt kommunallagen när man överlämnar verksamhet till bolag. Därför ska och får genom
formuleringen heller ingen annan än kommunfullmäktige ändra bolagsordningen.

Efter kommunfullmäktiges beslut att godkänna bolagsordningen ska den antas av en extra
bolagsstämmor i samtliga tre bolag, Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved Energi Elnät AB
och Gislaved Energi AB samt därefter anmälas till Bolagsverket.

Kommunstyrelseförvaltningen
Handläggare: Karin Gustafsson



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §339 Dnr: KS.2016.200

Bolagsordning för Gislaved Energi koncern AB med dotterbolag

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 7 oktober 2016 bl. a. föreslagit kommunfullmäktige
besluta godkänna en förändrad struktur för energikoncernen Gislaved Energi
AB i enlighet med PM, daterad den 12 september 2016, samt att uppdra till
kommunstyrelsen att ta fram bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen
inom den ombildade energikoncernen.

Med utgångspunkt från förslaget och under förutsättning av kommun-
fullmäktiges godkännande har förslag till bolagsordningar för moderbolaget
Gislaved Energi Koncern AB och dotterbolagen Gislaved Energi Elnät AB och
Gislaved Energi AB tagits fram i samråd med GEAB:s ledning.

De nya bolagsordningarna följer i huvudsak samma grundmall som för övriga
helägda kommunala aktiebolag i Gislaveds kommun.
Innehållet i bolagsordningarna kommenteras i särskild PM.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 5 oktober 2016, § 289
PM Förändring av bolagsstruktur för Gislaved Energi AB,
daterad den 12 september 2016
Bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB, daterad den 12 oktober 2016
Bolagsordning för Gislaved Energi Elnät AB, daterad den 12 oktober 2016
Bolagsordning för Gislaved Energi AB, daterad den 12 oktober 2016
PM om kommunala aktiebolag med kommentarer till bolagsordningar för
energikoncernen Gislaved Energi med dotterbolag, daterad den 17 oktober
2016.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2016
Kommunstyrelsen den 19 oktober 2016, 320

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Marie-Louise Dinäss (S), Peter
Bruhn (MP) och Anton Sjödell (M): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB, daterad
den 12 oktober 2016,

att godkänna bolagsordning för Gislaved Energi Elnät AB, daterad
den 12 oktober 2016, samt

att godkänna bolagsordning för Gislaved Energi AB, daterad
den 12 oktober 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



      2016-09-23 

Bolagsordning för 
Aktiebolaget Gislavedshus 
       

Bolagsordning  
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Aktiebolaget Gislavedshus. 
 
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län. 
 
 
§ 3 Verksamhetsföremål  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun förvärva, äga, 
bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och 
därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler, i de fall lokalerna utgör en 
mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella 
lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.  
 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.  
 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.  
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun. 
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
 
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.  
 
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 55 000 aktier och högst 220 000 aktier.  
 



§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem 
suppleanter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en 
revisorssuppleant. 
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
 
§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun utse två lekmannarevisorer och två lekmannarevisorssuppleanter.  
 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med 
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  
 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.  
 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll; 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas  

granskningsrapport;  
9. Frågestund; 

 
 
 



10. Beslut om  
a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med 
suppleanter;  

12. Val av revisor och revisorssuppleant; 
13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och 

vice ordförande samt lekmannarevisorer; 
14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om; 
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

           bolagsordningen.  
 
 
§ 14 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
 
§ 15 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
 
§ 16 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun. 
 
 
 
---- 
Godkänd av kommunfullmäktige den 
Beslutad av bolagsstämman den 



Bolagsordning för AB Gislavedshus

2014-05-13

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Gislavedshus.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun förvärva, äga,
bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och
därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler, i de fall lokalerna utgör en
mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella
lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Gislaveds kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 55 000 aktier och högst 220 000 aktier.



§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en
revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;

5. Godkännande av dagordning;

6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport;

9. Frågestund;

10. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med
suppleanter;

12. Val av revisor och revisorssuppleant;



13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och
vice ordförande samt lekmannarevisorer;

14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

 Årligt fasställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste två
räkenskapsåren

 Fastställande av budget för verksamheten

 Ram för upptagande av krediter

 Ställande av säkerhet

 Bildande av bolag

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant

 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

§ 15 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun.

-----

Antagen av kommunfullmäktige den 23 juni 2014, § 97.
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Kf §97    Dnr: KS.2014.10   10  
 
Revidering av bolagshandlingar för AB Gislavedshus 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av de regler i kommunallagen (KL) och LOU (SFS 2012:391 och 
2012:392) om säkerställande av de kommunala principerna måste 
bolagsordningarna för kommunens helägda aktiebolag revideras.  
 
Regler om säkerställande av kommunala principer i de kommunala företagen 
har funnits sedan tillkomsten av 1991 års kommunallag. Regler finns i KL 3 ka 
16 – 18 §§. Syftet med lagstiftningen var att få till stånd en bättre ägarstyrning. 
Dessa har i princip varit oförändrade sedan 1992 med undantag av införandet 
av offentlighetsprincipen. Generellt har dessa regler inte ansetts särskilt 
långtgående vad gäller ägarstyrningen, och i allmänhet har kommuner och 
landsting utvecklat ägarstyrningen i en långt större omfattning än lagens 
grundkrav genom utformningen av bolagsordningarna och ägardirektiv. 
 
De regler som införts kan sammanfattas: 
• Det införs krav på att det kommunala ändamålet skrivs in i 

bolagsordningen. Det är inte tillräckligt att det framgår av ägardirektiv 
eller avtal. 

• De principer som utgör ram för verksamheten ska anges i 
bolagsordningen, vilket är helt nytt. 

• Fullmäktiges sedan tidigare möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut 
fattas ska anges i bolagsordningen. Det räcker inte att det framgår av 
ägardirektiv eller avtal. 

• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt förstärks. Kommunstyrelsen ska i årliga 
beslut  

o dels bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål 
fullmäktige har fastställt, 

o dels verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen bör rapportera sitt beslut till fullmäktige. 
 
SABO och SKL har gemensamt tagit fram förslag till bolagsordning för 
allmännyttiga bostadsföretag. Kommunstyrelsekontoret har med detta förslag 
som utgångspunkt och i samråd med AB Gislavedshus VD tagit fram förslag till 
reviderad bolagsordning för AB Gislavedshus. Samråd har därefter skett med 
kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande, som enligt 
företagspolicyn ska ha samråd och primär uppsiktsplikt över företagen, tagit 
fram förslag till reviderad bolagsordning för AB Gislavedshus. Förslaget har 
sedan varit föremål för överläggning med företrädare för AB Gislavedshus’ 
styrelse och VD. 
 
Kommunstyrelsen har den 3 juni 2014 beslutat föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa bolagsordning för Aktiebolaget Gislavedshus, daterad den 13 maj 2014 
samt att upphäva den bolagsordning som antogs den 25 februari 1999. 
 
Beslutsunderlag 
Bolagsordning för AB Gislavedshus, daterad den 31 mars 1999 
Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 1999, §14 
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Kf §97 (forts.) 
 
SKL Cirkulär nr 12:50 Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – 
Teckalundantagen – och ändringar i kommunallagen 
SABO/SKL: Exempel på bolagsordning för allmännyttigt kommunalt 
bostadsföretag 
Förslag till bolagsordning AB Gislavedshus, daterad den 13 maj 2014 
Kommunstyrelsen den 20 maj 2014, § 189 
Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, § 223 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   fastställa bolagsordning för AB Gislavedshus, daterad den 13 maj 2014, 

samt 
 
att   upphäva sitt beslut den 25 februari 1999, § 14. 

  
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ulf Jiretorn (M) och Per Liljekvist (FP) i 
handläggningen av ärendet. 

 
 

Expedieras till: 
AB Gislavedshus 
Bolagsombudet 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektören 
Kommunstyrelsekontoret,  kansli- och informationsenheten. 
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      2016-09-23 

PM        

om kommunala aktiebolag med kommentarer 
till bolagsordning för Gislavedshus AB 

Allmänt om kommunala aktiebolag  
Kommun och aktiebolag har ursprung i olika delar av det svenska rättsystemet. Båda är 
juridiska personer men har sin grund i olika konstruktioner – kommunen i offentlig rätt och 
samhällets relation till medborgarna; aktiebolaget i civilrätten och grundandet på avtal 
mellan juridiska och/eller fysiska personer. I ett kommunalt aktiebolag möts dessa olika 
delar av rättsystemet och måste förhålla sig till varandra. När man använder sig av 
aktiebolaget, som är en organisation som inte baserar sig på demokratiska principer, för att 
tillgodose allmännyttiga samhällsintressen och därmed inte har affärsmässighet som 
grundprincip, krävs därför en balansering mellan rättsystemen. I vissa lägen gäller 
aktiebolagslagen fullt ut, i andra fall tar kommunallagen över. Viss lagstiftning medger dock 
undantag för kommunalrättsliga grundprinciper som självkostnad, lokalisering och 
likställighet (Ex: Ellagen, Fjärrvärmelagen, Lag om vissa kommunala befogenheter, lag om 
allmännyttiga kommunala bostadsföretag). Till detta kommer styrningsmöjligheter via 
bolagshandlingarna, som fastställs av kommunfullmäktige: bolagsordning, företagspolicy och 
särskilda ägardirektiv. 
 
Kommunallagen gäller för kommunen och för kommunens ägande av aktiebolag medan 
aktiebolagslagen gäller för aktiebolaget, dvs. man kan inte säga att kommunallagen gäller för 
aktiebolaget. I 3 kap §§ 16 – 18 regleras dock de legala villkoren för kommunfullmäktige när 
den ska göra en kommunal företagsbildning.  Reglerna ställer krav på kommunen att vidta 
vissa åtgärder för att säkerställa allmännyttan och inflytande. Grundregler för att överlämna 
”vården av en kommunal angelägenhet” (dvs. verksamhet inom de s.k. kommunala 
kompetensen) helägda kommunala aktiebolag – som Gislaveds kommun enbart äger from 
september 2016 - regleras i 3 kap 17 §. 
Här ställs kraven att kommunfullmäktige när man överlämnar verksamhet till ett helägt 
aktiebolag att fullmäktige 

• fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten 
• utser samtliga styrelseledamöter 
• se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas 
• utse minst en lekmannarevisor (hämtas ur kretsen kommunal revisorer som granskar 

hela kommunens verksamhet). 
 
I aktiebolagslagen föreskrivs att föremålet för bolagets verksamhet ska beskrivas. I ett 
kommunalt bolag skiljer man på föremål och ändamål. 
Föremålet (§ 3 i bolagsordningarna) anger vad bolaget ska ägna sig åt. 
Ändamålet (§ 4) anger syftet med verksamheten. 
Detta ska formuleras på ett sådant sätt att det minskar riskerna för kompetensöver-
skridanden. Kravet på precisering är särskilt starkt om man ligger nära gränsen för vad som 
skulle kunna vara kompetensöverskridanden. Därför är det i allmänhet inte godtagbart med 
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en allmänt hållen formulering av den typ som används i privata sammanhang, ”annan 
likvärdig verksamhet” eller motsvarande.  I ändamålsparagrafen ska anges hur de tre 
kommunalrättsliga grundprinciperna står i förhållande till bolagets verksamhet. Om någon 
av dem inte står med, betyder det att bolaget – ofta på annan rättslig grund – har rätt att 
avvika från den eller dem. 
Hur val av styrelse och lekmannarevisorer sker återfinns i bolagsordningarnas § 8 och § 9 
Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning innan beslut fattas i principiella frågor och andra 
viktiga ärenden återfinns i § 5. 
 
Andra betydelsefulla skillnader mellan kommunal verksamhet ”i egen regi” och verksamhet 
”satt på bolag” är att 

• för ett helägt kommunalt bolag gäller offentlighetsprincipen. 
• styrelsen agerar enligt aktiebolagslagen och dess ansvarsregler. 
• valbarhet till styrelse följer aktiebolagslagen och är vidare än bosättningskravet i 

kommunen, som gäller för kommunalt organ enligt kommunallagen. 
 

Ett antal lagar i övrigt har betydelse i samband med hantering av kommunala bolag. 
Speciallagsreglerade frågor och myndighetsutövning kan inte läggas på ett kommunalt 
aktiebolag. Lagen om offentlig upphandling gäller generellt med vissa undantag, och EU-
direktiv inlemmade i svensk lag eller rättsfall på den nivån kan påverka agerandet för de 
kommunala aktiebolagen. 
 
OBS! Detta är ingen heltäckande genomgång av de rättsliga förhållandena kommunallag – 
aktiebolagslag utan tänkt som en introduktion av de viktigaste punkterna man bör ha med 
sig när man hanterar kommunala aktiebolag. 
 
 
Generellt om Gislaveds kommuns helägda aktiebolag och dess nya och 
reviderade bolagshandlingar 
En total genomarbetning av bolagsstruktur och bolagshandlingar har pågått i omgångar 
sedan 2015. I september 2015 beslutades om en ny företagspolicy. Under 2015 och 2016 har 
en översyn av bolagsstrukturen för Gislaved Energi AB pågått, Gislaveds Industrilokaler och 
A-Ringen fusionerades 2015 – 2016 med namnbyte till Gisletorp Lokaler AB. En utredning om 
delägda Gislaved Näringsliv AB (GNAB) och dess framtida inriktning har lett till att Gislaveds 
kommun köpt samtliga aktier och att bolaget därmed är 100 % kommunalägt. Nya bolags-
ordningar har tagits fram för Gislaved Energi AB-koncernen och liksom för GNAB. Översyn av 
samtliga bolagsordningar, uppställda efter samma grundmall, har därför också gjorts för AB 
Gislavedshus och Gisletorp Lokaler AB. 
 
Som bolagshandlingar räknas i detta sammanhang bolagsordning, företagspolicy och 
ägardirektiv. 
 
Bolagsordningarna ska lämnas till kommunfullmäktige i november 2016 för godkännande. 
Extra bolagsstämmor hålls därefter för att fastställa resp. ny bolagsordning. Dessa anmäls 
sedan till Bolagsverket.  
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Utredning om skapande av moderbolag för samtliga bolag har pågått sedan våren 2016 och 
redovisas under oktober 2016. En koncernmoderbolagsbildning påverkar inte utformning 
och innehåll av bolagsordningarna för de ovan uppräknade aktiebolagen. 
 
Företagspolicyn från 2015 utgör ägardirektiv för samtliga bolag genom fastställande på 
bolagsstämma. Om koncernmoderbolag kommer att skapas leder det till en revidering av 
företagspolicyn. Specifika nya ägardirektiv ska vidare utarbetas för samtliga bolag och 
föreligga för kommunfullmäktiges godkännande i maj 2016 för att sedan godkännas i resp. 
aktiebolag på extra bolagsstämma. Båda ägardirektiven är därefter styrande för styrelse och 
VD. 
 
 
Förändringar i bolagsordning för AB Gislavedshus, daterad den 23 september 
2016, i förhållande till bolagsordningen daterad den 28 januari 2016: 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet. 
”Gislaveds kommun” tagits bort. Det beskrivs i § 3 att bolaget verkar i Gislaveds kommun 
och i § 4 hänvisas till kommunallagens lokaliseringsprincip, dvs verksamhet får ske endast 
inom Gislaveds kommuns gränser. Upprepningen av ”Gislaveds kommun” har tagits bort i 
första meningen. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
En redaktionell förändring för att slippa det långa ordet ”lekmannarevisorssuppleanter”. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens har tagits bort. Denna paragraf skulle enligt SKL:s 
rekommendationer tillsammans med formuleringar, som ändrades 2013 i § 3 och 4, 
säkerställa att kommunens inflytande över bolaget kunde visas ( m h t de sk. Tecal-
principerna). De formuleringar som nu föreslås, inkl . företagspolicy och andra ägardirektiv 
som är/blir antagna av fullmäktige och bolagsstämma, anses tillsammans med skrivningar i 
§§ 3- 4 på ett tillfredsställande sätt visa det. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens i versionen från 28 januari 2016 är borttagen. 
Paragrafen tillkom i samband med revidering av bolagsordningar våren 2014 (datering 2014-
05-13). 
Den har nu tagits bort i samtliga bolagsordningar. Paragrafen skulle enligt SKL:s 
rekommendationer tillsammans med formuleringar, som 2014 ändrades i § 3 och § 4, 
säkerställa att kommunens inflytande över bolaget kunde visas.  Bakgrunden var de s.k. 
Tecalprinciperna, som, om inte tillräckligt inflytande från kommunen över bolagen finns, kan 
medföra att LOU måste tillämpas inom den kommunala sfären. De formuleringar som nu 
föreslås, inkl. företagspolicy och andra ägardirektiv, som är/blir antagna av fullmäktige och 
bolagsstämma, anses tillsammans med skrivningar i § 3 och § 4 på ett tillfredsställande sätt 
visa att möjligheter till inflytande och styrning finns. 
 
Efter kommunfullmäktiges beslut att godkänna bolagsordningen ska den antas av en extra 
bolagsstämma i Gisletorp Lokaler AB och anmälas till Bolagsverket. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Handläggare: Karin Gustafsson 
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Bolagsordning för AB Gislavedshus

Ärendebeskrivning
En total genomarbetning av bolagsstruktur och bolagshandlingar har pågått i
omgångar sedan 2015. I september 2015 beslutades om en ny företagspolicy.
Under 2015 och 2016 har en översyn av bolagsstrukturen för Gislaved Energi
AB pågått, och Gislaveds Industrilokaler och A-Ringen fusionerades 2015 –
2016 med namnbyte till Gisletorp Lokaler AB. En utredning om delägda
Gislaved Näringsliv AB (GNAB) och dess framtida inriktning har lett till att
Gislaveds kommun köpt samtliga aktier och att bolaget därmed är 100 %
kommunalägt. Nya bolagsordningar har tagits fram för den omstrukturerade
Gislaved Energi AB-koncernen liksom för GNAB.

En översyn av samtliga bolagsordningar, uppställda efter samma grundmall, har
därför också gjorts för AB Gislavedshus.

Den viktigaste förändringen i AB Gislavedshus bolagordning består av att
tidigare § 14 Bolagsstämmans kompetens tagits bort. Vidare har vissa
redaktionella förändringar gjorts. Förändringarna kommenteras i särskild PM.

Beslutsunderlag
Bolagsordning för AB Gislavedshus, daterad den 13 maj 2014
Kommunfullmäktige den 23 juni 2014, § 97
Bolagsordning för AB Gislavedshus, daterad den 23 september 2016
PM om kommunala aktiebolag med kommentarer till bolagsordning för AB
Gislavedhus, daterad den 23 september 2016.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2016
Kommunstyrelsen den 19 ktober 2016, § 321

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Carina Johansson (C),
Peter Bruhn (MP) och Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bolagsordning för AB Gislavedshus, daterad den 23 september
2016, samt

att upphäva sitt beslut den 23 juni 2014, § 97.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Bolagsordning för  
Gisletorp Lokaler Aktiebolag 
       
                    2016-01-28 

Bolagsordning  
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Gisletorp Lokaler AB. 
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län. 
 
§ 3 Verksamhetsföremål  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och 
sälja, äga och förvalta fastigheter och lokaler för industri, hantverk, handel och andra 
servicenäringar och för offentliga behov samt att äga, förvalta, utveckla och driva motorbana. 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och 
likställighetsprinciper på affärsmässig grund främja försörjningen av lokaler för industri och 
hantverk, servicenäringar och offentliga behov inom Gislaveds kommun. 
 

Bolaget har vidare syftet att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-, likställighets- 
och självkostnadsprinciper främja en aktiv fritid genom att ge förutsättningar för verksamhet 
med anknytning till motorbana och därmed sammanhängande verksamhet. 
 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.  
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 450 000 kronor och högst 1 800 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 4 500 aktier och högst 18 000 aktier.  
 



§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem 
suppleanter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en 
revisorssuppleant.  
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.  
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med 
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.   
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.  
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll; 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns  

granskningsrapport;  
9. Frågestund; 
10. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter;  

12. Val av revisor och revisorssuppleant; 



13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och 
vice ordförande samt lekmannarevisor; 

14. Fastställande av företagspolicy och ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om; 
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

           bolagsordningen.  
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
 

• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste två 
räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten 

• Ram för upptagande av krediter 

• Ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag  

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant  

• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 
 

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
§ 16 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
§ 17 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
§ 18 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun. 
 
 
------ 
 
Antagen av kommunfullmäktige den 27 augusti 2015, § 106 för AB Gislaveds Industrilokaler 
anpassad efter planerad fusion med A-Ringen AB. 
Fusionsbeslut från Bolagsverket den 21 januari 2016  och namnändring beslutad av 
kommunfullmäktige den 28 januari 2016, § 18. 
 
 
 



      2016-09-23 

Bolagsordning för  
Gisletorp Lokaler Aktiebolag 
       
                     

Bolagsordning  
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Gisletorp Lokaler AB. 
 
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län. 
 
 
§ 3 Verksamhetsföremål  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och 
sälja, äga och förvalta fastigheter och lokaler för industri, hantverk, handel och andra 
servicenäringar och för offentliga behov samt att äga, förvalta, utveckla och driva motorbana. 
 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolaget har till syfte att dels främja försörjningen av lokaler för industri och hantverk, 
servicenäringar och offentliga behov med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och 
likställighetsprinciper, dels främja en aktiv fritid genom att ge förutsättningar för verksamhet 
med anknytning till motorbana och därmed sammanhängande verksamhet med iakttagande 
av kommunallagens lokaliserings- och likställighets- och själkostnadsprinciper.   
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.  
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
 
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 450 000 kronor och högst 1 800 000 kronor.  
 
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 4 500 aktier och högst 18 000 aktier.  
 



§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem 
suppleanter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en 
revisorssuppleant.  
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.  
 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med 
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.   
 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.  
 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll; 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns  

granskningsrapport;  
9. Frågestund; 

 
 
 



10. Beslut om  
a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter;  

12. Val av revisor och revisorssuppleant; 
13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och 

vice ordförande samt lekmannarevisor; 
14. Fastställande av företagspolicy och ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om; 
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

           bolagsordningen.  
 
 
§ 14 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
 
§ 15 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
 
§ 16 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun. 
 
 
 
 
------ 
 
Godkänd av kommunfullmäktige den  
Beslutad av bolagsstämman den 
 
 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-08-27     1(2) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §106    Dnr: KS.2015.67      
 
Fusion av A-Ringen AB och Gislaveds Industrilokaler AB   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att utreda hur en fusion mellan 
Gislaveds Industrilokaler AB och A-Ringen AB ska genomföras. På 
kommunstyrelsen den 20 maj 2015 redogjordes för två alternativa sätt att lägga 
samman bolagen.  
 
Eftersom bl. a. de redovisningsmässiga konsekvenserna är betydligt enklare att 
hantera har kommunstyrelsekontoret tillsammans med företrädare för bolagen 
kommit fram till att en fusion genom absorption, en s.k. systerbolagsfusion är 
att föredra. Denna form av sammanslagning är också vad AB Gislaveds 
Industrilokalers revisor förordar. Absorption innebär att tillgångar och skulder 
i det bolag som ska upphöra förs över till det kvarvarande bolaget, vars 
balansräkning då kommer att omfatta båda bolagen. Om fusionen genomförs 
under löpande räkenskapsår istället för vid ett årsskifte minimeras dessutom 
det administrativa arbetet eftersom bara ett årsbokslut behöver upprättas. 
Med tanke på att Gislaveds Industrilokaler AB är det större bolaget av de två 
och redan idag har till uppgift att tillhandahålla lokaler för extern verksamhet 
förordas att Gislaveds Industrilokaler AB behålls och att A-Ringen AB 
absorberas av detta bolag. 
 
I samband med fusionen kan det också vara lämpligt att ge bolaget ett nytt 
namn även om det inte är nödvändigt. Båda bolagens namn är gamla och har 
används i ca 50 år. Namnens varumärkesvärden är inte betydande, eftersom de 
inte används utåt i någon större omfattning, A-Ringen AB verkar i princip 
enbart inom motorsportsfären medan Gislaveds Industrilokaler AB är något 
bredare genom sin uthyrning av lokaler till småföretag. Ett förslag som 
tillvaratar delar av de båda bolagens nuvarande namn skulle kunna vara 
Gislatorps Fastighetsutveckling AB. Namnfrågan är inte väsentlig för arbetet 
med fusionen och eventuellt beslut om nytt namn kan med fördel delegeras till 
styrelsen för det övertagande bolaget att besluta. 
 
Eftersom det nygamla bolaget framdeles kommer att ha ett något bredare 
ändamål än tidigare krävs också att bolagsordningen för detta ändras så att 
båda bolagens syfte och ändamål täcks in. Även paragraferna som handlar om 
aktiekapitalet måste anpassas. Ett förslag till ny bolagsordning har därför tagits 
fram. 
 
När bolagens ägare, d. v. s. kommunen genom kommunfullmäktige, beslutat att 
bolagen ska fusioneras ska en fusionsplan upprättas. Den ska bl. a. innehålla 
uppgifter om ägarförhållanden, tidplan och skäl för att fusionen genomförs. 
Planen ska undertecknas av företrädare för bolagens ägare och efter granskning 
av revisor skickas in till Bolagsverket. Avgifter för anmälningar och kostnader 
för externt stöd m.m. för genomförandet av fusionen har uppskattats till 25 - 
30 tkr.  Kostnaden föreslås belasta det övertagande bolaget, d.v.s. Gislaveds 
Industrilokaler AB. 
 
 
 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-08-27     2(2) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf § 106 (forts.) 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 29 april 2015, § 76 
Protokoll från styrelsemöte i Gislaveds Industrilokaler AB den 6 maj 2015 
PM upprättat av Gislaveds Industrilokaler AB den 13 maj 2015  
Förslag till reviderad bolagsordning, daterad den 16 juni 2015  
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2015, § 247 
 
Kommunstyrelsen har den 12 augusti 2015 föreslagit kommunfullmäktige att 
fusion ska genomföras och att Gislaveds Industrilokaler AB ska utgöra 
övertagande bolag. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
uppdrar till styrelserna i de båda bolagen att upprätta en fusionsplan samt i 
övrigt fatta erforderliga beslut med anledning av fusionen, att anta bolags-
ordning, daterad den 16 juni 2015, att uppdra till styrelsen i det övertagande 
bolaget att besluta om eventuell ändring av bolagets firma, samt att uppdra till 
kommunstyrelsen respektive styrelsen i Gislaveds Industrilokaler AB och  
A-Ringen AB att besluta i övriga frågor som kan behövas med anledning av 
fusionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  Gislaveds Industrilokaler AB och A-Ringen AB ska fusioneras, 
 
att  Gislaveds Industrilokaler AB utgör övertagande bolag i fusionen, 
 
att uppdra till styrelserna i de båda bolagen att upprätta en fusionsplan samt 

i övrigt fatta erforderliga beslut med anledning av fusionen, 
 
att anta bolagsordning daterad den 16 juni 2015, 
 
att  uppdra till styrelsen i det övertagande bolaget att besluta om eventuell 

ändring av bolagets firma, samt 
 
att  uppdra till kommunstyrelsen respektive styrelsen i Gislaveds 

Industrilokaler AB och A-Ringen AB att besluta i övriga frågor som kan 
behövas med anledning av fusionen. 
  
 

Expedieras till: 
Gislaveds Industrilokaler AB 
A-Ringen AB 
Kommundirektören 
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2016-09-23

PM

om kommunala aktiebolag med kommentarer till
bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB

Allmänt om kommunala aktiebolag
Kommun och aktiebolag har ursprung i olika delar av det svenska rättsystemet. Båda är
juridiska personermen har sin grund i olika konstruktioner – kommunen i offentlig rätt och
samhällets relation till medborgarna; aktiebolaget i civilrätten och grundandet på avtal
mellan juridiska och/eller fysiska personer. I ett kommunalt aktiebolag möts dessa olika delar
av rättsystemet och måste förhålla sig till varandra. När man använder sig av aktiebolaget,
som är en organisation som inte baserar sig på demokratiska principer, för att tillgodose
allmännyttiga samhällsintressen och därmed inte har affärsmässighet som grundprincip,
krävs därför en balansering mellan rättsystemen. I vissa lägen gäller aktiebolagslagen fullt ut,
i andra fall tar kommunallagen över.Viss lagstiftning medger dock undantag för
kommunalrättsliga grundprinciper som självkostnad, lokalisering och likställighet (Ex: Ellagen,
Fjärrvärmelagen, Lag om vissa kommunala befogenheter, lag om allmännyttiga kommunala
bostadsföretag). Till detta kommer styrningsmöjligheter via bolagshandlingarna, som
fastställs av kommunfullmäktige: bolagsordning, företagspolicy och särskilda ägardirektiv.

Kommunallagen gäller för kommunen och för kommunens ägande av aktiebolag medan
aktiebolagslagen gäller för aktiebolaget, dvs. man kan inte säga att kommunallagen gäller för
aktiebolaget. I 3 kap §§ 16 – 18 regleras dock de legala villkoren för kommunfullmäktige när
den ska göra en kommunal företagsbildning. Reglerna ställer krav på kommunen att vidta
vissa åtgärder för att säkerställa allmännyttan och inflytande. Grundregler för att överlämna
”vården av en kommunal angelägenhet” (dvs. verksamhet inom de s.k. kommunala
kompetensen) helägda kommunala aktiebolag – som Gislaveds kommun enbart äger from
september 2016 - regleras i 3 kap 17 §.
Här ställs kraven att kommunfullmäktige när man överlämnar verksamhet till ett helägt
aktiebolag att fullmäktige

 fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten

 utser samtliga styrelseledamöter

 se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas

 utse minst en lekmannarevisor (hämtas ur kretsen kommunal revisorer som granskar
hela kommunens verksamhet).

I aktiebolagslagen föreskrivs att föremålet för bolagets verksamhet ska beskrivas. I ett
kommunalt bolag skiljer man på föremål och ändamål.
Föremålet (§ 3 i bolagsordningarna) anger vad bolaget ska ägna sig åt.
Ändamålet (§ 4) anger syftet med verksamheten.
Detta ska formuleras på ett sådant sätt att det minskar riskerna för kompetensöver-
skridanden. Kravet på precisering är särskilt starkt om man ligger nära gränsen för vad som
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skulle kunna vara kompetensöverskridanden. Därför är det i allmänhet inte godtagbart med

en allmänt hållen formulering av den typ som används i privata sammanhang, ”annan
likvärdig verksamhet” eller motsvarande. I ändamålsparagrafen ska anges hur de tre
kommunalrättsliga grundprinciperna står i förhållande till bolagets verksamhet. Om någon av
dem inte står med, betyder det att bolaget – ofta på annan rättslig grund – har rätt att avvika
från den eller dem.
Hur val av styrelse och lekmannarevisorer sker återfinns i bolagsordningarnas § 8 och § 9
Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning innan beslut fattas i principiella frågor och andra
viktiga ärenden återfinns i § 5.

Andra betydelsefulla skillnader mellan kommunal verksamhet ”i egen regi” och verksamhet
”satt på bolag” är att

 för ett helägt kommunalt bolag gäller offentlighetsprincipen.

 styrelsen agerar enligt aktiebolagslagen och dess ansvarsregler.

 valbarhet till styrelse följer aktiebolagslagen och är vidare än bosättningskravet i
kommunen, som gäller för kommunalt organ enligt kommunallagen.

Ett antal lagar i övrigt har betydelse i samband med hantering av kommunala bolag.
Speciallagsreglerade frågor och myndighetsutövning kan inte läggas på ett kommunalt
aktiebolag. Lagen om offentlig upphandling gäller generellt med vissa undantag, och EU-
direktiv inlemmade i svensk lag eller rättsfall på den nivån kan påverka agerandet för de
kommunala aktiebolagen.

OBS! Detta är ingen heltäckande genomgång av de rättsliga förhållandena kommunallag –
aktiebolagslag utan tänkt som en introduktion av de viktigaste punkternaman bör ha med sig
när man hanterar kommunala aktiebolag.

Generellt om Gislaveds kommuns helägda aktiebolag och dess nya och reviderade
bolagshandlingar
En total genomarbetning av bolagsstruktur och bolagshandlingar har pågått i omgångar
sedan 2015. I september 2015 beslutades om en ny företagspolicy.Under 2015 och 2016 har
en översyn av bolagsstrukturen för Gislaved Energi AB pågått, Gislaveds Industrilokaler och A-
Ringen fusionerades 2015 – 2016 med namnbyte till Gisletorp Lokaler AB. En utredning om
delägda Gislaved Näringsliv AB (GNAB) och dess framtida inriktning har lett till att Gislaveds
kommun köpt samtliga aktier och att bolaget därmed är 100 % kommunalägt. Nya bolags-
ordningar har tagits fram för Gislaved Energi AB-koncernen och liksom för GNAB. Översyn av
samtliga bolagsordningar,uppställda efter samma grundmall, har därför också gjorts för AB
Gislavedshus och Gisletorp Lokaler AB.

Som bolagshandlingar räknas i detta sammanhang bolagsordning, företagspolicy och
ägardirektiv.

Bolagsordningarna ska lämnas till kommunfullmäktige i november 2016 för godkännande.
Extra bolagsstämmor hålls därefter för att fastställa resp. ny bolagsordning. Dessa anmäls
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sedan till Bolagsverket.

Utredning om skapande av moderbolag för samtliga bolag har pågått sedan våren 2016 och
redovisas under oktober 2016. En koncernmoderbolagsbildning påverkar inte utformning och
innehåll av bolagsordningarna för de ovan uppräknade aktiebolagen.

Företagspolicyn från 2015 utgör ägardirektiv för samtliga bolag genom fastställande på
bolagsstämma. Om koncernmoderbolag kommer att skapas leder det till en revidering av
företagspolicyn. Specifika nya ägardirektiv ska vidare utarbetas för samtliga bolag och
föreligga för kommunfullmäktiges godkännande i maj 2016 för att sedan godkännas i resp.
aktiebolag på extra bolagsstämma. Båda ägardirektiven är därefter styrande för styrelse och
VD.

Förändringar i bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterad den 23 september 2016, i
förhållande till bolagsordningen daterad den 28 januari 2016:

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet.
Redaktionell förändring:
De båda ändamålen (syften)med bolaget har skrivits ihop i en dels – dels-mening i stället för
i två skilda stycken.
Den geografiska bestämningen ”inom Gislaveds kommun” har tagits bort från första stycket i
den tidigare versionen då det blir en upprepning i relationen till lokaliseringsprincipen.
Denna finns med i båda styckena/dels-meningarna och styr att verksamheten endast får
bedrivas inom kommunen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens i versionen från 28 januari 2016 är borttagen.
Paragrafen tillkom för de båda tidigare, nu fusionerade bolagen, i samband med revidering av
bolagsordningarna våren 2014 (datering 2014-05-13) och följde med i den nya
bolagsordningen.
Den har nu tagits bort i samtliga bolagsordningar.Paragrafen skulle enligt SKL:s
rekommendationer tillsammans med formuleringar,som 2014 ändrades i § 3 och § 4,
säkerställa att kommunens inflytande över bolaget kunde visas. Bakgrunden var de s k
Tecalprinciperna, som, om inte tillräckligt inflytande från kommunen över bolagen finns, kan
medföra att LOUmåste tillämpas inom den kommunala sfären. De formuleringar som nu
föreslås, inkl. företagspolicy och andra ägardirektiv, som är/blir antagna av fullmäktige och
bolagsstämma, anses tillsammans med skrivningar i § 3 och § 4 på ett tillfredsställande sätt
visa att möjligheter till inflytande och styrning finns.

Efter kommunfullmäktiges beslut att godkänna bolagsordningen ska den antas av en extra
bolagsstämma i Gisletorp Lokaler AB och anmälas till Bolagsverket.

Kommunstyrelseförvaltningen
Handläggare: Karin Gustafsson
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Ks §341 Dnr: KS.2016.202

Bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB

Ärendebeskrivning
En total genomarbetning av bolagsstruktur och bolagshandlingar har pågått i
omgångar sedan 2015. I september 2015 beslutades om en ny företagspolicy.
Under 2015 och 2016 har en översyn av bolagsstrukturen för Gislaved Energi
AB pågått, och Gislaveds Industrilokaler och A-Ringen fusionerades 2015 –
2016 med namnbyte till Gisletorp Lokaler AB. En utredning om delägda
Gislaved Näringsliv AB (GNAB) och dess framtida inriktning har lett till att
Gislaveds kommun köpt samtliga aktier och att bolaget därmed är 100 %
kommunalägt. Nya bolagsordningar har tagits fram för den omstrukturerade
Gislaved Energi AB-koncernen liksom för GNAB.

En översyn av samtliga bolagsordningar, uppställda efter samma grundmall, har
därför också gjorts för Gisletorp Lokaler AB. Dess bolagsordning har
innehållsmässigt godkänts av kommunfullmäktige i augusti 2015 i samband med
fusionsbeslut under namnet Gislaveds Industrilokaler AB. Detta namn ändrades
i januari 2016 av styrelsen i bolaget, enligt erhållen delegation, till Gisletorp
Lokaler AB, vilken därefter registrerats hos Bolagsverket.

Den viktigaste förändringen i bolagordningen för Gisletorp Lokaler AB består i
att tidigare § 14 Bolagsstämmans kompetens tagits bort. Vidare har en
redaktionell förändring gjort i § 4 Ändamål med bolagets verksamhet..
Förändringarna kommenteras i särskild PM.

Beslutsunderlag
Bolagsordning för Gislaveds Industrilokaler, daterad den 16 juni 2016
Kommunfullmäktige den 27 augusti 2015, § 97
Bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterad den 28 januari 2016
Bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterad den 23 september 2016
PM om kommunala aktiebolag med kommentarer till bolagsordning för
Gisletorp Lokaler AB, daterad den 23 september 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2016

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Agneta Karlsson (M), Rose-Marie
Modén (S) och Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterad den 23
september 2016, samt

att upphäva sitt beslut den 27 augusti 2014, § 97 avseende antagande av
bolagsordning.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Taxesammanställning 2017

Ärendebeskrivning
I Gislaveds kommun är ett flertal avgifter/taxor konstruerade och beslutade så
att de automatiskt uppräknas via olika uppräkningsfaktorer t. ex. KPI
(konsumentprisindex). Dessa behöver inte beslutas i annat fall än att det är
ändrade priniciper, beräkningsgrunder eller liknande.

S.k. maxtaxor inom barn- och äldreomsorgen beslutas inte av kommunen, men
finns med i taxesammanställningen.

Under året har en del nya taxor/avgifter tillkommit.Taxesammanställningen är
ett samlat dokumnet över kommunens taxor och avgifter för 2017.

Taxor där förslag på förändring föreligger redovisas nedan under respektive
nämnd.

Tekniska nämndens taxor
Taxa för renhållning
Avgift för renhållning i Gislaveds kommun har sedan år 2011 i stort sett varit
oförändrad för all hämtning av sopor i kärl från enskilda fastigheter.
Kostnaderna för renhållning har under denna period varit relativt stabila men
ökat något med index varje år. De intäkter som fås genom försäljning av
återvinningsmaterial har under perioden minskat på grund av lägre
marknadspriser. Efter upphandling av sophämtning under 2015 steg
kostnaderna något ytterligare och överstiger nu intäkterna med ca 5%.

För att uppnå det nollresultat som är målet för verksamheten behöver
avgifterna för hämtning av sopkärl i taxan ökas med ungefär 5%, vilket är vad
som föreslås i förslag till Taxa för renhållning 2017. Höjningen innebär för det
genomsnittliga hushållet i Gislaveds kommun med sophämtning 190 liters kärl,
en kostnadsökning på 6,67 kronor per månad eller 80 kr per år.

Taxa för grävtillstånd i allmän platsmark
Tekniska nämnden har ansvar för allmän platsmark i kommunen. För att
säkerställa det allmänna vatten- och avloppsnätet, ytskikten på den allmänna
platsmarken samt arbetsmiljön så använder vi grävtillstånd. Genom grävtillstånd
har vi möjlighet att hänvisa ledningsägare var de får lägga sina ledningar samt
att vi kan fakturera kostnader för hantering och ökade driftkostnader för den
allmänna platsmarken. För att hantera driftkostnaderna används taxa som
reglerar kostnaderna för återställning av de grävningar som utförts. Taxan
gäller för de ledningsägare som inte har markavtal med kommunen.

Va-taxa
Va-verksamheten är i stort behov av förnyelse på Va-verken och på
ledningsnätet. Nya krav från tillsynsmyndigheterna ökar kostnaderna.
Ledningsnätet börjar bli slitet och behöver förnyas i snabbare takt.
Taxehöjningen är en inflationskompensation på 2,4%. Enligt förslaget läggs
ökningen på brukningsavgifterna, både på den rörliga och den fasta delen.
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Taxa för upplåtelse av offentlig plats
För torghandel, upplåtelse av marknadsplatsen i Gislaved samt upplåtelse för
byggetableringar finns idag en taxa antagen av kommunfullmäktige den 27
oktober 2011. Det saknas grunder för beräkning av vissa avgifter i den gällande
taxan. Intresset för att använda offentlig plats för evenemang, matvagnar,
uteserveringar, marknader m.m. har ökat. Den typen av upplåtelser saknas i
den nuvarande taxan.

För att få ett samlat dokument kring upplåtelse av offentlig plats har mark- och
exploateringsenheten och tekniska kontoret tillsammans arbetat fram ett
förslag till taxa för upplåtelse av offentlig plats. Prisjämförelser har gjorts med
andra kommuner.

Avseende taxan för torghandel innebär förslaget en mer gynnsam prissättning
för de torgknallar som bokar fast plats genom avtal under minst 6 månader.
För de som väljer att boka torghandelsplats utan avtal ändras priset/löpmeter
från 10-30 kr/löpmeter till 20 kr/löpmeter. Priset/löpmeter är, i den gällande
taxan, grundat på antalet återkommande bokningar. I förslaget är det också en
skillnad i grundavgiften beroende på om platsen som bokas har tillgång till el.

Efter beslutad organisationsförändring kommer mark- och exploaterings-
enheten efter den 1 januari 2017 att ingå i tekniska kontoret. All upplåtelse av
offentlig plats kommer då att beslutas av tekniska nämnden.

Fritidsnämndens taxor
Fritidsförvaltningen har gjort en översyn av befintliga taxor och taxor för nya
verksamheter som fritidsnämnden har övertagit under 2016, det vill säga
stugverksamhet samt bowling i Gisle.

Fritidsförvaltningens förslag till taxor 2017 är oförändrade i förhållande till
taxor 2016. Vad gäller taxorna till de nya verksamheterna går de i linje med
Stiftelsen Gisleparkens taxor med vissa justeringar. För stugorna innebär
förslaget att taxorna är uppdelade på dygn, vecka och månad. För bowlingen
föreslås taxor utifrån per bana och timme före kl. 17, per bana och timme
efter kl. 17, pensionär och skolungdom samt årskort.

Kulturnämndens taxor
Med hänvisning till Barnkonventionen har kulturnämnden satt upp målet att
inga deltagaravgifter i Gislaveds dansstudio och Scenverkstan ska överstiga
150 kr per termin från och med 2018. Övrig verksamhet som vänder sig till
barn och ungdomar i kulturförvaltningen är avgiftsfri.

Förvaltningen föreslår att deltagaravgifterna i Gislaveds dansstudio och
Scenverkstan sänks med 110 kr/termin för samtliga grupper och att nuvarande
syskon- och mängdrabatter förblir oförändrade. Även biblioteksavgifterna
förblir oförändrade under 2017.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-02 3(5)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 349 (forts.)

Räddningsnämndens taxor
Nuvarande taxa för räddningstjänsten antogs 2014 med gällande från 1 januari
2015. I taxan har hittills konsumentprisindex, KPI, använts för att
indexuppräkna vissa delar i taxan som timavgift för myndighetsutövning. En
brist i KPI är att den inte tar hänsyn till kommunens lönekostnadsutveckling
utan återspeglar vad en privat konsument kan förvänta sig för prisökningar på
varor och tjänster.

Räddningstjänsten vill därför införa indexuppräkning enligt PKV, prisindex för
kommunal verksamhet. PKV är ett viktat index mellan lönekostnadsökningar
och kostnadsökningar för material. PKV återspeglar bättre förvaltningens
kostnadsökningar från år till år och är därför ett bättre index för kommunala
taxor.

I förslaget till ny taxa är även vissa höjningar införda som inte indexuppräknas.
Vidare föreslås att räddningschefen får delegation att indexuppräkna taxorna
samt ett förtydligande om att påbörjad halvtimme alltid räknas som hel
halvtimme oavsett utfört arbete.

Socialnämndens taxor
Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet
ingick en höjning av den avgift som kommunen får ta inom äldreomsorgen,
d.v.s. avgiftstaket. Det har reglerats som en ändring i Socialtjänstlagen och
trädde i kraft den 1 juli 2016. De nya bestämmelserna innebär att kommunen
kan ta ut en större andel av prisbasbeloppet jämfört med tidigare för hemtjänst
och dagverksamhet samt för bostad i särskilt boende. För 2016 innebär detta
att avgiftstaket för hemtjänst och dagverksamhet har höjts med 218 kr, från
1 772 till 1990 kr. För bostad i särskilt boende har avgiftstaket höjts med
199 kr, från 1846 till 2045 kr. Gällande taxor som utifrån förändringarna är
möjliga att ändra är Avgift för hemtjänst/omvårdnad i ordinärt boende och
Avgift för omvårdnad och service i särskilt boende. Gislaveds kommun tar inte
ut någon avgift för insatsen dagverksamhet, med undantag för kost som
serveras där.

Utifrån dessa förändringar har socialnämnden fått minskad ram från och med
budgeten för 2016 och socialnämnden har på så vis ingen finansiering för
mellanskillnaden. I samband med tidigare motsvarande förändringar har
socialnämnden valt att följa de förändringar som görs nationellt.
För den enskilde individen innebär en eventuell höjning att de som har ett
avgiftsutrymme kommer att få betala en högre avgift än vad de gör i dagsläget.
Avgiftsutrymmet är det belopp som blir kvar när hyran är betald och pengar
för skäliga levnadskostnader är undantagna. Från detta avgiftsutrymme tar
kommunen ut avgift för de insatser, kost m.m. som personen får från äldre-
och funktionshinderomsorgen.

Utifrån den uppskattning som gjordes i samband med socialnämndens
remissvar till Socialdepartementet i juni 2015 gällande förslaget på förändrat
avgiftstak konstaterade socialförvaltningen att: ” Av tillgänglig statistik för
brukarna i Gislaveds kommun är det dock en liten grupp som kommer att få
ökning av avgifterna utifrån det lagda förslaget”.
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Erfarenheter från tidigare förändringar av taxor i nämndens verksamheter visar
att ökade insatser kan leda till att individer avstår från insatser. En viktig lärdom
är också vikten av att prioritera information till brukarna i samband med
genomförandet.

Bygg- och miljönämndens taxor
Inga taxeförändringar i nuläget, däremot är ett omarbetat förslag till taxor för
alkoholtillstånd och tillsyn på gång.

Övriga nämnders taxor är oförändrade 2017

Beslutsunderlag
Taxesammanställning 2017, daterad 2016-10-12
Tekniska nämnden protokoll, 2016-08-24 §79, 80, 82 och 84
Räddningsnämndens protokoll, 2016-09-29, § 59
Kulturnämndens protokoll, 2016-06-13 §31
Socialnämndens protokoll, 2016-09-27 §106
Fritidsnämndens protokoll, 2016-08-25 §61
Förslag till renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2017, daterad 2016-06-28
Taxa för grävtillstånd i allmän platsmark, daterad 2016-08-10
Förslag till taxa för upplåtelse av offentlig plats i Gislaveds kommun, daterad
2016-06-27
Va-taxa 2017, daterad 2016-06-29
Förslag på taxor utifrån förändrat avgiftstak inom äldreomsorgen från och med
2017-01-01, daterat 2016-09-22
Kommunstyrelsen den 19 oktober 2016, § 327

Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att taxa för upplåtande av allmän/offentlig plats, antagen
av kommunfullmäktige den 27 oktober 2011, ska upphöra att gälla från och
med 1 januari 2017.

Marie-Louise Dinäss (S): Efter vissa redaktionella förändringar bifall till förslaget
och till Niclas Palmgrens (M) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxor avseende fritidsnämndens taxor 2017 enligt
taxesammanställning, och att taxorna börjar gälla 1 januari 2017,

att anta taxor avseende tekniska nämndens taxor 2017 enligt
taxesammanställning, och att taxorna börjar gälla 1 januari 2017,

att anta taxor avseende räddningsnämndens taxor 2017 enligt
taxesammanställning, och att taxorna börjar gälla 1 januari 2017,
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att anta taxor avseende kulturnämndens taxor 2017 enligt
taxesammanställning, och att taxorna börjar gälla 1 januari 2017,

att anta taxor avseende socialnämndens taxor 2017 enligt
taxesammanställning, och att taxorna börjar gälla 1 januari 2017,

att taxa för upplåtande av allmän/offentlig plats, antagen av
kommunfullmäktige den 27 oktober 2011, ska upphöra att gälla från och
med 1 januari 2017,

att taxor som beslutas av kommunfullmäktige under 2017 inarbetas i
taxesammanställningen, samt

att i övrigt faställa taxesammanställning 2017 för Gislaveds kommun.

Protokollsanteckning
Carina Johansson (C), Håkan Josefsson (C) och Stefan Nilsson Nylén (SD)
deltar inte i beslutet utan återkommer när ärendet behandlas i
kommunfullmäktige den 17 november 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



 

 

Taxesammanställning 

Gislaveds kommun 2017 

 

 

 

 

 

 

 
Taxor som gäller 2017 samt de förändringar som är gjorda sedan 2016. 

 

Taxor och avgifter som faktureras ska betalas via kommunens plus-eller bankgiro 

Plusgiro 10 52 20-8 

Bankgiro 426-7225 
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Kort sammanfattning per nämnd: 

 

Kulturnämnden  Sänkning av taxor  sid 3 

 

Fritidsnämnden Förändring av taxor på nya  

verksamheter  sid 4 

 

Socialnämnden   KPI uppräkning   sid 14 

 

 

Tekniska nämnden Förändrad taxa, VA, renhållning, upplåtelse  

offentliga platser samt grävtillstånd sid 16 

 

Räddningsnämnden Förändrad uppräkningsfaktor sid 34 

 

Kommunstyrelsen  Oförändrade   sid 39 

 

Bygg- och miljönämnden Omarbetat förslag till taxor för alkoholtillstånd  

och tillsyn är på gång, I övrigt oförändrade 

sid 42 

 

Barn- och utbildningsnämnden Förändringar utifrån ändringar av maxtaxan

      sid 45 
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Kulturnämnd 
Förslag taxa 
2016 exkl 
moms 

Fastställd taxa 
2016 inkl 
moms 

Förslag taxa 
2017 exkl 
moms 

Förslag taxa 
2017 inkl 
moms 

per termin       

Teatergrupper      

TAXA:      

Dramalek 330 330 220 220 

Teater steg I 330 330 220 220 

Teater steg II 330 330 220 220 

Teater steg III 330 330 220 220 

Improvisation 13  330 330 220 220 

      

Dansgrupper     

TAXA:     

12 x 45 min 330 330 220 220 

12 x 60 min 330 330 220 220 

12 x 75 min 490 490 380 380 

  
 

    

Syskonrabatt 

 
    

1:a barnet betalar fullt pris  

 
    

2:a barnet får 100 kr i rabatt.  

 
    

3:e barnet och fler får 200 kr i rabatt per barn     

     

     

Mängdrabatt för deltagande i mer än en dansgrupp     

Vid deltagande i två grupper utgår 100 kr i rabatt på den sammanlagda 
avgiften.   

  

     

Vid deltagande i tre grupper eller fler utgår 250 kr rabatt på den 
sammanlagda avgiften.   
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Fritidsnämnd 
Förslag taxa 

2016 exkl. 

moms 

Förslag taxa 

2016 inkl. 

moms 

Förslag taxa 

2017 exkl. 

moms 

Förslag taxa 

2017 inkl. 

moms 

   

  

Simhallar och tempererade utomhusbad 
  

  

TAXA: 

  

  

Bad, vuxen 40,00 40,00 Oförändrad Oförändrad 

Bad, ungdom 9-19 år 20,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Bad, barn under 9 år i vuxens sällskap 0,00 0,00 Oförändrad Oförändrad 

Bad, över 65+ 30,00 30,00 Oförändrad Oförändrad 

Bad, familj 1(2 vuxna + 3 barn alternativ 1 vuxen + 4 barn) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

10-kort bad, vuxen  350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

10-kort bad, ungdom 9-19 år  150,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 

10-kort, över 65+  275,00 275,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Årskort, vuxen 1 200,00 1 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, ungdom 9-19 år 500,00 500,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, 65+ 900,00 900,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, familj 1 1 800,00 1 800,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Kursavgift, vuxen 4 (per kurs) 700,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, barn 4 (per kurs) (från 5 år – momsfritt) 360,00/450,00 360,00/450,00 Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, babysim 2 (per kurs) 480,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, babysim "drop in" 2 (per tillfälle) 60,00 75,00 Oförändrad Oförändrad 

     

Bastubad 20,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 
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 Psolarie (per tillfälle) 16,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Uthyrning, handduk/badlakan - - Stryks Stryks 

Uthyrning, badbyxor/baddräkt 20,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Uthyrning, flytväst (första dygnet) 16,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Uthyrning flytväst, dygn 2-3 8,00 10,00 Oförändrad Oförändrad 

     

Lokal bidragsberättigad förening     

Stor bassäng, måndag-torsdag (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Stor bassäng, fredag-söndag (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Liten bassäng, måndag-torsdag (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Liten bassäng, fredag-söndag (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Övriga 3     

25-metersbana (per timme) 125,00 125,00 Oförändrad Oförändrad 

50-metersbana (per timme) 160,00 160,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislebadet (per timme) 850,00 850,00 Oförändrad Oförändrad 

   

  

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 

om inte annat avtalats. 

  

  

   

  
1 Familj 2 vuxna o 3 barn/ungdomar alternativ 1vuxen o 4  barn/ungdomar, totalt 5 st 

  

  
2 Inklusive en vuxen 

  

  
3 Icke bidragsberättigad förening, förening som inte har sin ordinarie verksamhet i simhallen, 

privatpersoner och företag hyr utanför ordinarie öppethållande, inkl. 1 badmästare, för extra 

badmästare därutöver debiteras 400 kr/timme/badmästare 

  

  
4 Oavsett antal gånger/vinter- eller sommarsimskola.     
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 Hälsolyftet (inkl. bad) 
  

  

TAXA: 

  

  

Årskort, vuxen 2 200,00 2 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort ungdom 16-19 år 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

65+ 4 900,00  900,00  Oförändrad Oförändrad 

 

    

Halvårskort, vuxen 1 400,00 1 400,00 Oförändrad Oförändrad 

Halvårskort, ungdom 16-19 år 900,00 900,00 Oförändrad Oförändrad 

65+ 4 550,00 550,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Sommarkort, studerande 5 200,00 200,00 Oförändrad Oförändrad 

   

  

Vid förnyelse av årskort lämnas 100 kr i rabatt. Gammalt kort måste uppvisas. 

  

Stryks Stryks 

     

   

  
4 gäller måndag-fredag 7.00-14.00, bad ingår ej 

  

  
5 gäller vid uppvisande av giltigt Mecenatkort (digitalt) 
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Idrottshallar/planer 
  

  

TAXA: 

  

  

Lokal bidragsberättigad förening 

  

  

Stor hall, måndag-torsdag (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Stor hall, fredag-söndag (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, måndag-torsdag (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, fredag-söndag (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum (per timme) 30,00 30,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum, måndag-torsdag (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum, fredag-söndag (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum, måndag-torsdag (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum, fredag-söndag (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

   

  

Övriga 1 

  

  

Stor hall (per timme) 200,00 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum (per timme) 110,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum, delat nyttjande (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum 55,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum 110,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

     

   

  

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 

om inte annat avtalas. 

  

  
1 Icke bidragsberättigad förening, privatpersoner och företag 
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Lägerlogi/Stugor     

TAXA:      Delvisn y taxa     

Lägerlogi Gisle sportcenter/person och påbörjat dygn - 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Stugor Gise Stugby (per natt)   580,00 650,00 

Stugor Gisle Stugby (per vecka)   1 785,00 2 000,00 

Stugor Gisle Stugby (per månad)   5 357,00 6 000,00 

Slutstädning, Gisle Stugby   320,00 400,00 

     

Bowling     

TAXA:    Ny taxa     

Övriga 1     

Per bana, per timme (måndag-fredag till kl. 17.00) inkl. skor   140,00 140,00 

Per bana, per timme (måndag-fredag efter kl. 17.00 samt lördag-söndag) inkl. skor   200,00 200,00 

Pensionär, per bana, per timme (måndag-fredag till kl 17.00) inkl. skor   100,00 100,00 

Skolungdom, per bana/timme (måndag-fredag (fram till klockan 17.00) inkl. skor   100,00 100,00 

Årskort   1 500,00 1 500,00 

     

Lokal bidragsberättigad förening     

Per bana, måndag-torsdag (per timme) 64,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Per bana, fredag-söndag (per timme) 28,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

     

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 

om inte annat avtalas.     
1 Icke bidragsberättigad förening, privatpersoner och företag     
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Bowling barnkalas     

Bowlinghallen en timme bowlingspel (minst tre barn/bana), samt:     

Alt 1 (per barn) korv med bröd, saft och glass   - 100,00 

     

     

Badkalas Entré Gislebadet, samt:     

Alt 1 (per barn), bulle, saft och glass 40,00 45,00 Oförändrad Oförändrad 

Alt 2 (per barn), korv med bröd, saft och glass 45,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Alt 3 (per barn), 1/4 pizza, dricka och glass 62,50 70,00 Oförändrad Oförändrad 

Serveringstillägg (vid alt 3 per barn) 4,00 5,00 Oförändrad Oförändrad 
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Ishallen 
  

  

TAXA: 

  

  

Lokal bidragsberättigad förening 

  

  

Hel hall, måndag-torsdag (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, fredag-söndag (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Övriga  

 

  

Hel hall, utomstående förening (per timme) 750,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, lokalt korplag 6 (per timme) 375,00 375,00 Oförändrad Oförändrad 

 

     

Vid publikarrangemang debiteras 30 % avbruttointäkterna, dock minst 750 kr 

om inte annat avtalats.  

 

  

 

 

 

  

Föreningstaxa gäller under öppettid. Övrig tid debiteras med personalkostnad 

och eventuell städkostnad.  

 

  

     

Utomhusanläggningar  

 

  

TAXA:  

 

  

Lokalbidragsberättigad förening  

 

  

Gräsplan, måndag-torsdag (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Gräsplan, fredag-söndag (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 7 250,00 250,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 7 400,00 400,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Övriga 1  

 

  

Gräsplan 220,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 7 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 7 600,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 
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Maskin- och redskapsuthyrning (per dygn) 

  

  

Torvskärare 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridare 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Dressnät 44,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

Markluftare 1 88,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

Markluftare 2 132,00 165,00 Oförändrad Oförändrad 

Resultatklocka 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Högtalare 44,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Maskinuthyrning inkl. personal     

Gödsling (per plan) 280,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

"Geniet" (per plan) 1 600,00 2 000,00 Oförändrad Oförändrad 

Luftning (per plan) 560,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning (per plan) 560,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning + lastare (per plan) 1 120,00 1 400,00 Oförändrad Oförändrad 

Gräsklippare (per timme) 296,00 370,00 Oförändrad Oförändrad 

Traktor (per timme) 280,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Övriga arbeten (per man och timme) 232,00 290,00 Oförändrad Oförändrad 

   

  
1 icke bidragsberättigad förening, privatpersoner och företag 

  

  
6 lag anslutet till seriespel för mjukhockey 

  

  
7 gäller perioden 1 nov-30 april, övrig tid se gräsplan 
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GGVV-taxa 
  

  

TAXA: 

  

  

Simhall, 25-metersbana (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Simhall, 50-metersbana (per timme) 130,00 130,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Sporthall, stor hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Sporthall, halv/liten hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Bowling,  per bana (per timme) - 100,00 Ny taxa Ny taxa 

     

Ishall, hel hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Gräsplan måndag-söndag (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 1 (per timme) 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 1 (per timme) 600,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 

     
1 gäller perioden 1 nov-30 april, övrig tid se gräsplan 

  

  

   

  

Övrig taxepolitik 
  

  

TAXA: 

  

  

Vid speciella tillfällen och under kortare tidsperioder medges fritidsnämnden besluta 

om speciella hyresvillkor. Speciella tillfällen kan t.ex. vara en riktad 

marknadsföringskampanj under lågsäsong för att höja intresset för en speciell 

verksamhet eller ett större föreningsläger där paketpris på mat, logi och 

träningskostnader efterfrågas. 
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Föreningslokaler som hyrs på årsbasis 
  

  

TAXA: 

  

  

Anderstorp 

  

  

Gymnastikföreningen Gnistan 18 500,00 18 500,00 Oförändrad Oförändrad 

Anderstorps Skytteklubb 8 000,00 8 000,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Broaryd  

 

  

Broaryds GoIF 3 300,00 3 300,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Reftele (Rönneljung)  

 

  

Reftele Gymnastik- och idrottsförening  

 

  

- tillgång till klubblokal 5 600,00 5 600,00 Oförändrad Oförändrad 

- tillgång till tvättmaskiner m.m. 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Gislaved  

 

  

Gislaveds Skytteklubb 9 600,00 9 600,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Storband 4 200,00 4 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Sportdykarklubb 3 700,00 3 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Skridskoklubb  

 

  

- kanslilokal i Gislerinken 7 800,00 7 800,00 Oförändrad Oförändrad 

- användande av tvättmaskiner 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

- cafeteria med bredvidutrymmen 0,00 0,00 Oförändrad Oförändrad 

Furutopp 18 000,00 18 000,00 Oförändrad Oförändrad 
Furutopps hyra fördelas med en tredjedel till Sällskapet Länkarna, en tredjedel till Västbo 

Reumatikerförening och en tredjedel till övriga handikappföreningar.  

 

  



14 

 

 

Socialnämnd 

Fastställd 
taxa 2016 

exkl moms 

Förslag taxa 
2016  inkl 

moms 

Förslag taxa 
2017 exkl 

moms 

Förslag taxa 
2017 inkl moms 

       

ÄO, Omsorgen och psykiatri   
   

TAXA:      

Matpriser för pensionärer och anhöriga      

Lunch pensionär (exkl efterrätt och måltidsdryck) 41,07 46,00 KPI oktober KPI oktober 

Lunch anhörig (exkl efterrätt och måltidsdryck) 53,57 60,00 KPI oktober KPI oktober 

Läsk/lättöl 5,36 6 KPI oktober KPI oktober 

Efterrätt 3,57 4 KPI oktober KPI oktober 

       

fastställda avgifter för insatser beviljade enligt      

SoL (Socialtjänstlagen)      

Maxtaxa (högkostnadsskyddet) 1 772 1 772 2013 2013 

  
 

   

Avgift för hemtjänst/omvårdn i ordinärt boende 
 

   

Timtaxa (dock  maximalt 2 013 kr/mån.) 201 201 204 204 

  
 

   

Avgift för omvårdnad och service i särskilt boende 
 

   

(vårdbostad) tas ut med maximalt 2 068 kr per månad 
 

   

  
 

   

Avgift för trygghetslarm, per månad 211 211 211 211 

        

Helkost i särskilt boende (vårdbostad),       

månadsabonnemang 2 940 2 940 KPI oktober KPI oktober 

        

Matdistribution (portion) 46 46 KPI oktober KPI oktober 

Distributionsavgift matdistribution (portion) 5 5 KPI oktober KPI oktober 

        

Korttidsplats/växelvård, kost kostnad/dygn 98 98 KPI oktober KPI oktober 

Korttidsplats/växelvård, avgift för omvårdnad       
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kostnad dygn 59 59 oförändrad  oförändrad  

Kost vid dagverksamhet för personer med      

demenssjukdom, lunch 46 46 KPI oktober KPI oktober 

       

       

Fastställd kostnad för kost i samband med insatser      

enligt LSS      

       

Avgift för kost vid daglig verksamhet, lunch 46 46 KPI oktober KPI oktober 

       

       

Avgift Hemsjukvård       

Registrerad mottagare av hemsjukvård-Kr/månad 300 300 oförändrad oförändrad 

Hembesök leg personal 150 150 oförändrad oförändrad 

Utprovning av hjälpmedel  150 150 oförändrad oförändrad 

Barn- och ungdomar upp till 20 år 0  0 oförändrad oförändrad 

     

IFO      

TAXA:      

Egenavgift familjerådgivning, per besök 200  200 oförändrad oförändrad 
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Teknisk nämnd 
Fastställd 
taxa 2016 

exkl moms 

Fastställd taxa 

2016 inkl 
moms 

Förslag taxa 
2017 exkl 

moms 

Förslag taxa 
2017 inkl 

moms 

VA-verksamhet       

TAXA: Dnr: KS.2015.228, Antagen av KF 2015-11-15, § 167, Gäller fr o m 2016-
01-01  

      

 V=Vatten 

S=Spillvatten (leds till reningsverk) 

D=Dagvatten (nederbörd, leds till vattendrag) 

Df=Dagvatten fastighet (ansluten till dagvattentjänsten) 

Dg=Dagvatten gata (avvattning av, gator, torg och allmän platsmark) 

      

ANLÄGGNINGSAVGIFTER       

Bostadsfastighet        

A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och Df  20 800,00  26 000,00 oförändrad oförändrad 

       

B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, 
S och Df 32 500,00 40 625,00 oförändrad oförändrad 

C: En avgift per m² tomtyta 10,00 12,50 oförändrad oförändrad 

D: En avgift per lägenhet 6 400,00 8 000,00 oförändrad oförändrad 

Totalt tillsammans exkl C 59 700,00 74 625,00 oförändrad oförändrad 

        

Annan fastighet       
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A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och Df 20 800,00 26 000,00 oförändrad oförändrad 

B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, 
S och Df 32 500,00 40 625,00 oförändrad oförändrad 

C: En avgift per m² tomtyta 16,00 20,00 oförändrad oförändrad 

Totalt tillsammans exkl C 53 300,00 66 625,00 oförändrad oförändrad 

Bostadsfastighet V, S       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V, S 17 680,00 22 100,00 oförändrad oförändrad 

B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 26 000,00 32 500,00 oförändrad oförändrad 

C: En avgift per m² tomtyta 10,00 12,50 oförändrad oförändrad 

D: En avgift per lägenhet 6 400,00 8 000,00 oförändrad oförändrad 

Totalt tillsammans exkl C 50 080,00 62 600,00 oförändrad oförändrad 

        

Annan fastighet V, S       

A: En avgift avseende framdragning av       

Varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V, S 17 680,00 22 100,00 oförändrad oförändrad 

B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 26 000,00 32 500,00 oförändrad oförändrad 

C: En avgift per m² tomtyta 16,00 20,00 oförändrad oförändrad 

Totalt tillsammans exkl C 43 680,00 54 600,00 oförändrad oförändrad 
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Bostadsfastighet V       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 

B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V 9 750,00 12 187,50 oförändrad oförändrad 

C: En avgift per m² tomtyta 4,00 5,00 oförändrad oförändrad 

D: En avgift per lägenhet 2 560,00 3 200,00 oförändrad oförändrad 

Totalt tillsammans exkl C 26 870,00 33 587,50 oförändrad oförändrad 

        

Annan fastighet V       

A: En avgift avseende framdragning av       

Varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 

B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V 9 750,00 12 187,50 oförändrad oförändrad 

C: En avgift per m² tomtyta 6,40 8,00 oförändrad oförändrad 

Totalt tillsammans exkl C 24 310,00 30 387,50 oförändrad oförändrad 

        

Bostadsfastighet S       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för S 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 

B: En avgift avseende upprättande av varje       
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uppsättning förbindelsepunkter för S 16 250,00 20 312,50 oförändrad oförändrad 

C: En avgift per m² tomtyta 6,00 7,50 oförändrad oförändrad 

D: En avgift per lägenhet 3 840,00 4 800,00 oförändrad oförändrad 

Totalt tillsammans exkl C 34 650,00 43 312,50 oförändrad oförändrad 

        

Annan fastighet S       

A: En avgift avseende framdragning av       

Varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för S 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 

B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för S 16 250,00 20 312,50 oförändrad oförändrad 

C: En avgift per m² tomtyta 9,60 12,00 oförändrad oförändrad 

Totalt tillsammans exkl C 30 810,00 38 512,50 oförändrad oförändrad 

  

  

  

Bostadsfastighet Df       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för Df 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 

B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för Df 6 500,00 8 125,00 oförändrad oförändrad 

C: En avgift per m² tomtyta 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 

D: En avgift per lägenhet 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 

Totalt tillsammans exkl C 21 060,00 26 325,00 oförändrad oförändrad 



20 

 

        

Annan fastighet Df       

A: En avgift avseende framdragning av       

varjeuppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för Df 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 

B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för Df 6 500,00 8 125,00 oförändrad oförändrad 

C: En avgift per m² tomtyta 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 

Totalt tillsammans exkl C 21 060,00 26 325,00 oförändrad oförändrad 
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Bostadsfastighet V, S       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V, S 17 680,00 22 100,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 26 000,00 32 500,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 10,00 12,50 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 6 400,00 8 000,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 50 080,00 62 600,00 oförändrad oförändrad 
        

Annan fastighet V, S       

A: En avgift avseende framdragning av       

Varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V, S 17 680,00 22 100,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 26 000,00 32 500,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 16,00 20,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 43 680,00 54 600,00 oförändrad oförändrad 
  

      

Bostadsfastighet V       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       

uppsättning förbindelsepunkter för V 9 750,00 12 187,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 4,00 5,00 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 2 560,00 3 200,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 26 870,00 33 587,50 oförändrad oförändrad 
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Annan fastighet V       

A: En avgift avseende framdragning av       

Varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för V 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för V 9 750,00 12 187,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 6,40 8,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 24 310,00 30 387,50 oförändrad oförändrad 
        
Bostadsfastighet S       
A: En avgift avseende framdragning av       
varje uppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för S 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för S 16 250,00 20 312,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 6,00 7,50 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 3 840,00 4 800,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 34 650,00 43 312,50 oförändrad oförändrad 
        
Annan fastighet S       
A: En avgift avseende framdragning av       
Varje uppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för S 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för S 16 250,00 20 312,50 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 9,60 12,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 30 810,00 38 512,50 oförändrad oförändrad 
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Bostadsfastighet Df       

A: En avgift avseende framdragning av       

varje uppsättning servisledningar till       

förbindelsepunkt för Df 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för Df 6 500,00 8 125,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
D: En avgift per lägenhet 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 21 060,00 26 325,00 oförändrad oförändrad 
        
Annan fastighet Df       
A: En avgift avseende framdragning av       
varjeuppsättning servisledningar till       
förbindelsepunkt för Df 14 560,00 18 200,00 oförändrad oförändrad 
B: En avgift avseende upprättande av varje       
uppsättning förbindelsepunkter för Df 6 500,00 8 125,00 oförändrad oförändrad 
C: En avgift per m² tomtyta 0,00 0,00 oförändrad oförändrad 
Totalt tillsammans exkl C 21 060,00 26 325,00 oförändrad oförändrad 
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BRUKNINGSAVGIFTER 

     

  

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet V+S 6 040,00 7 550,00 6 185,00 7 731,00 

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet V 2 490,00 3 112,50 2 549,00 3 186,25 

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet S 3 550,00 4 437,50 3 635,00 4 543,75 

          

Bostadsfastighet         

Fast avgift per år och mätare 1 760, 00 2 200,00 1 800,00 2 250,00 

Rörlig avgift per m³ V+S 19,40 24,25 19,90 24,875 

Rörlig avgift per m³ V 7,70 9,625 7,90 9,875 

Rörlig avgift per m³ S 11,70 14,625 12,00 15,00 

Avgift per år och m² tomtyta 0,17 0,21  0,17  0,21 

          

Annan fastighet         

Fast avgift per år och mätare 1 760, 00 2 200,00 1 800,00 2 250,00 

Rörlig avgift per m³ V+S 19,40 24,25 19,90 24,875 

Rörlig avgift per m³ V 7,70 9,625 7,90 9,875 

Rörlig avgift per m³ S 11,70 14,625 12,00 15,00 

Avgift per år och m² tomtyta 0,17 0,21  0,17  0,21 
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Avgift 2016 
utan moms 

(kr) 

Avgift 2016 
med moms 

(kr) 

Föreslagen 
avgift 2017  
utan moms 

(kr) 

Föreslagen 
avgift 2017  
med moms 

(kr) 

a) 

en fast avgift per år och mätare       

qn 2,5 1 760,00 2 200,00 1 800,00 2 250,00 

qn 6 3 760,00 4 700,00 3 850,00 4 812,50 

qn 10 8 800,00 11 000,00 9 000,00 11 250,00 

dn 50-80 mm 18 900,00 23 625,00 19 400,00 24 250,00 

dn 100 mm 37 600,00 47 000,00 38 500,00 48 125,00 

dn 150 mm 63 000,00 78 750,00 64 500,00 80 625,00 

brandposthuvud kr/mån gäller även tillfällig mätare 250,00 312,50 260,00 325,00 

undermätare qn 2,5-6 1 760,00 2 200,00 1 800,00 2 250,00 

undermätare qn 10-150 6 320,00 7 900,00 6 470,00 8 087,50 

b) 

en avgift per m3 levererat vatten 7,70 9,625 7,90 9,875 

en avgift per m3 mottaget spillvatten 11,70 14,625 12,00 15,00 

V + S 19,40 24,25 19,90 24,875 

c) en avgift per år och lägenhet i flerfamiljsfastighet* 250,00 312,50 260,00 325,00 

d) en avgift per år och m2 tomtyta 0,17 0,21 0,17 0,21 
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Allmän platsmark 

  

  

  

Avgift 2016 
utan moms 

(kr) 

Avgift 2016 
med moms 

(kr) 

Föreslagen 
avgift 2017 
utan moms 

(kr) 

Föreslagen 
avgift 2017  
med moms 

(kr) 

en avgift per m3 allmän platsmark för bortledning av dagvatten 0,08 0,10 oförändrad oförändrad 

   

  

Övriga avgifter 

  

  

  
Avgift 2016 
utan moms 
(kr) 

Avgift 2016 
med moms 
(kr) 

Förslag 2017 
utan moms 
(kr) 

Förslag 2017 
med moms 
(kr) 

Nedtagning av vattenmätare 350,00 437,50 358,00 437,50 

Uppsättning av vattenmätare 350,00 437,50 358,00 437,50 

Avstängning av vattentillförsel 350,00 350,00 358,00 358,00 

Påsläpp av vattentillförsel 350,00 350,00 358,00 358,00 

Undersökning av vattenmätare 230,00 287,50 235,00 287,50 

Länsning av vattenmätarbrunn 350,00 437,50 358,00 437,50 

Förgävesbesök 350,00 437,50 358,00 437,50 

Nedtagning och uppsättning av sönderfrusen vattenmätare 
580 + kostnad 

för mätaren 
725 + kostnad 

för mätaren 
594 + kostnad 

för mätaren 

724,50 + 
kostnad för 

mätaren 
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Renhållningsverksamhet       

TAXA: Dnr: KS.2015.227, Antagen av KF 2015-11-19, § 168, Gäller from 
2016-01-01 

Fastställd 
taxa 2016 

exkl moms 

Förslag taxa 
2016 inkl 

moms 

Förslag taxa 
2017 exkl 

moms 

Förslag taxa 
2017 inkl 

moms 

SLAMTÖMNING       

Ordinarie tömning       

Slamavskiljare 0-5 m³ 600,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 

Slamavskiljare 5-10 m³ 1 100,00 1 375,00 Oförändrad Oförändrad 

Sluten tank 0-5 m³ 600,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 

Fettavskiljare per ton 800,00 1000,00 Oförändrad Oförändrad 

Avgift för extra slang vid avloppsbrunn belägen mer än 20 meter från bilväg, per 
10 m 40,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

        

Extra tömning       

Slamavskiljare 0-5 m³ inom en vecka 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 

Slamavskiljare 0-5 m³ inom en dag 1 540,00 1 925,00 Oförändrad Oförändrad 

Sluten tank 0-5 m³ inom en vecka 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 

Sluten tank 0-5 m³ inom en dag 1 540,00 1 925,00 Oförändrad Oförändrad 

        

HUSHÅLLSAVFALL       

Tätort/landsbygd avgift per år       

140 l kärl en gång var 4 vecka 768,00 960,00 804,00 1 005,00 

140 l kärl en gång var 14 dag 1 068,00 1 335,00 1 120,00 1 400,00 

140 l kärl en gång varje vecka 1 876,00 2 345,00 1 968,00 2 460,00 



28 

 

        

190 l kärl en gång var 4 vecka 868,00 1 085,00 912,00 1 140,00 

190 l kärl en gång var 14 dag 1 316,00 1 645,00 1 380,00 1 725,00 

190 l kärl en gång varje vecka 2 400,00 3 000,00 2 520,00 3 150,00 

        

370 l kärl en gång var 4 vecka 1 184,00 1 480,00 1 208,00 1 510,00 

370 l kärl en gång var 14 dag 1 920,00 2 400,00 2 016,00 2 520,00 

370 l kärl en gång varje vecka 3 552,00 4 440,00 3 728,00 4 660,00 

        

660 l kärl en gång var 14 dag 3 700,00 4 625,00 3 884,00 4 855,00 

660 l kärl en gång varje vecka 7 200,00 9 000,00 7 560,00 9 450,00 

        

Fritidshus       

140 l kärl 10 ggr/år 652,00 815,00 684,00 855,00 

140 l kärl 5ggr/år 416,00 520,00 436,00 545,00 

        

190 l kärl 10 ggr/år 716,00 895,00 752,00 940,00 

190 l kärl 5 ggr/år 460,00 575,00 484,00 605,00 

    

 

  

370 l kärl 10 ggr/år 960,00 1 200,00 1 008,00 1 260,00 

370 l kärl 5 ggr/år 668,00 835,00 700,00 875,00 

660 l kärl 10 ggr/år 1 584,00 1 980,00 1 664,00 2080,00 

HUSHÅLLSAVFALL I CONTAINER       
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Fast del       

Per container vid veckotömning 17 200,00 21 500,00 oförändrad 
oförändrad 

Per container vid 14 dagarstömning 11 350,00 14 187,50 oförändrad 
oförändrad 

          

Rörlig del         

Per hämtat ton 800,00 1 000,00 oförändrad oförändrad 

          

Latrin kostnad/tömning 300,00 375,00 Oförändrad oförändrad 

 

Mottagningsavgifter Mossarps avfallsanläggning       

Deponiavgift /ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 

Brännbart sorterat/ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 

Gips/ton 850,00 1062,50 Oförändrad Oförändrad 

Glas (rutor m.m)/ton 1 000,00 1 250,00 Oförändrad Oförändrad 

Trädgårdsavfall/ton 200,00 250,00 Oförändrad Oförändrad 

Trä för flisning 250,00 312,50 100,00 125,00 

Träavfall impregnerat 1 500,00 1 875,00 Oförändrad Oförändrad 
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Upplåtelse av offentlig plats Fastställd taxa 
2016 exkl 

moms 

Fastställd taxa 

2016 inkl 

moms 

Förslag taxa 2017 

exkl moms 

Förslag taxa 
2017 inkl moms 

TAXA: Antagen av KF 2011-10-27, § 137, gäller fr o m 2012-01-01. 

Nytt taxeförslag fr o m 2017 

     

TAXA FÖR TORGHANDEL     

1. Plats för bokning utan avtal 
    

Saluplats grundavgift för varje torghandelstillfälle (max 3 m djup), inkl el 120 kr/dag  130 kr/dag  

Saluplats grundavgift för varje torghandelstillfälle (max 3 m djup), exkl el 120 kr/dag  Oförändrad  

Avgift för varje påbörjad meter utöver 3 meter (max 3 meter djup), oavsett 
tillgång till el 30 kr/m/dag  20 kr/m/dag  

2. Vid bokning genom avtal om minst 1 dag/vecka under minst 6 månader i 
följd (dag = bokat antal dagar/vecka enligt avtal) 

 

   

Torgplats med el, 3 löpmeter -  
400 x dag 
kr/månad  

Torgplats utan el, 3 löpmeter -  
350 x dag 
kr/månad  

Torgplats med el, 6 löpmeter -  
500 x dag 
kr/månad  

Torgplats utan el, 6 löpmeter -  
450 x dag 
kr/månad  

Torgplats med el, 9 löpmeter -  
600 x dag 
kr/månad  

Torgplats utan el, 9 löpmeter -  
550 x dag 
kr/månad  
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TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS     

3. Avgift för upplåtelse av Marknadsplatsen, Gislaved 1 200 kr/3 dygn  1 500 kr dygn 1 

500 kr/dygn 
därefter 

 

4 .Aktiviteter, marknader, evenemang eller andra kommersiella arrangemang 

av tillfällig karaktär på torg och andra offentliga platser: 

-  0,5 kr/m²/dygn  

Minsta avgift per tillfälle -  500 kr  

5. För upplag material och schaktmassor, uppställning av manskapsbodar, 
container och byggnadsställning. 

2 kr/ m²/vecka  Oförändrad  

Minsta avgift per tillfälle 500,00  Oförändrad  

6. Uteserveringar -  20 kr/m²/år  

7. Gatukök, kiosker, matvagnar mm 

Gislaved 

Anderstorp 

Smålandsstenar 

   

75 kr/m²/månad 

65 kr/m²/månad 

55 kr/m²/månad 

 

Övriga villkor se "Taxa för upplåtelse e av offentlig plats i Gislaveds 
kommun" 
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Grävtillstånd Fastställd taxa 
2016 exkl 

moms 

Fastställd taxa 

2016 inkl moms 

Förslag taxa 2017 

exkl moms 

Förslag taxa 
2017 inkl moms 

TAXA: Dnr KS.2014.29, antagen av Kf 2014-03-27, § 50. Nytt taxeförslag fr o 
m 2017 

     

TAXA FÖR GRÄVTILLSTÅND     

Inkommen ansökan     

Godkänd ansökan (kr/ansökan) - - 1 000,00  

Avslagen ansökan (kr/ansökan) - - 400,00  

     

Granskning TA-plan (kr/h) - - 600,00  

Besiktningskostnader mm. (byggmöte- och besiktningskostnad, förbesiktning 
av ledningsdragning samt kontroll av TA-plan på plats (kr/h) 

- - 600,00  

Max kostnad för administration av grävtillstånd (kr/ansökan) - - 10 000,00  

Återställning beläggning yngre än 3 år     

Körbana huvud- och industrigata grundavgift - - 5150,00  

Cykelbana, gångbana och motveck grundavgift - - 2635,00  

Körbana huvud- och industrigata Utfört arbete 0 - 25m² (kr/m²) - - 865,00  

Körbana huvud- och industrigata Utfört arbete 25 - 100m² (kr/m²) - - 785,00  

Körbana huvud- och industrigata Utfört arbete 100 - 200m² (kr/m²) - - 640,00  

Återställning beläggning äldre än 3 år     

Körbana huvud- och industrigata Utfört arbete 0 - 25m² (kr/m²) - - 865,00  

Körbana huvud- och industrigata Utfört arbete 25 - 100m² (kr/m²) - - 785,00  

Körbana huvud- och industrigata Utfört arbete 100 - 200m² (kr/m²)  - - 640,00  
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Återställning övriga ytor     

Vid nertagning av standardträd <16cm omkrets inkl. plantering på ny plats 
(kr/st) 

  5 800,00   

Avtalsvite     

Grävtillstånd (kr/vecka)   5 000,00  

TA-plan (kr/vecka)   5 000,00  

Skada på avtalsskyddade träd (kr/träd)   20 000,00  
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Räddningsnämnd 
Fastställd taxa 

2016 exkl moms 
Fastställd taxa 
2016 inkl moms 

Förslag taxa 
2017 exkl 

moms 

Förslag taxa 
2017 inkl 

moms 

TAXA:         

Debitering 

Påbörjad halvtimme debiteras som fullgjord halvtimme. För 

myndighetsutövning debiteras lägst en timma/tillfälle. 

 
Moms 

Momsfrihet gäller för myndighetsutövning (1.1-1.3) och inom kommunal 

verksamhet. 

 
Avvikelser  

Räddningschefen, eller den hen därtill delegerar, äger rätt att träffa avtal om  

rabatterade avgifter för större uppdrag åt företag, myndigheter, organisationer 

och enskilda. 

Inom räddningstjänstsamarbetet Räddsam-F tillämpas priser överenskomna 

mellan  

medlemskommunerna. Ersättning för övriga räddningstjänstsamarbeten  

regleras i särskild ordning av räddningsnämnden.  

 
 

Indexuppräkning 

 Avgifterna för 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 räknas upp 
från 1 januari 
varje år med index för PKV. Tidigare har indexet reglerats genom KPI.  
Indexuppräkningen för 2017 är 3,0 % utifrån SKL:s prisindex för 2016. 
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  Myndighet     
  

  TAXA:     
  

 

Grundavgift       

 

Grundavgift för separat tillsyn enligt LSO eller LBE 2 202 kr 2 202 kr 2 269 kr 2 269 kr 

 

Grundavgift för samordnad tillsyn, LSO & LBE 2 804 kr 2 804 kr 2 804 kr 2 804 kr 

 

        

 Rörlig avgift       

 

Ordinarie arbetstid  801 kr/h 801 kr/h 825 kr/h 825 kr/h 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal        

 
        

 Handläggning av egensotningsärende 801 kr/h 801 kr/h 825 kr/h 825 kr/h 

 
        

 

Personal       

 
TAXA:       

 Servicearbete (per timme)       

 

Efter förfrågan.       

 

Ordinarie arbetstid (07.30-16.30) 380 kr 380 kr 391 kr 391 kr 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal        

 

Bilkostnad tillkommer.       

 
        

 Utbildning (per timme)       

 

Ordinarie arbetstid 510 kr 510 kr 525 kr 525 kr 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal  
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Kurser offereras, se nedan.       

 
        

 

Automatiska brandlarm      
  

 
TAXA:       

 Onödigt larm       

 

Kostnad per larm som inte orsakats av brand eller annat nödläge. 
3 800 kr 3 800 kr 3 900 kr 3 900 kr 

 

        

 Årsavgift       

 

Avgift per år och anläggning för arbeten enligt automatlarmsavtal. 
1 300 kr 1 300 kr 1 400 kr 1 400 kr 

 

        

 
        

 

Servicearbete       

 
TAXA:       

 
Tungt fordon (totalvikt > 3,5 ton),  kr per timme 

500 kr/h 500 kr/h 515 kr/h 515 kr/h 

 

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.        

 

        

 
Lätt fordon (totalvikt högst 3,5 ton),  kr per timme 

300 kr/h 300 kr/h 309 kr/h 309 kr/h d 

 

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.        

 
        

 Vattentransport, per lass         

 

Ordinarie arbetstid 821 kr 821 kr 846 kr 846 kr 

 

Övrig tid 1 231 kr 1 231 kr 1 246 kr 1 246 kr 

 
        

 Luftfyllning, per fyllning       
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Enkelflaska 70 kr 70 kr 72 kr 72 kr 

 

Dubbelflaska 100 kr 100 kr 103 kr 103 kr 

 

        

 

Restvärdesräddning  debiteras enligt avtal med Försäkringsbolagens 

Restvärderäddning (RVR)       

 
        

 

Materiel       

 
TAXA:       

 

Uthyrning i regel utan personal.       

 

Uppkomna skador på materielen debiteras motsvarande 

reparationskostnad.        

 

        

 Brandslang  100 kr/dygn 100 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

Per längd (25 m). Normalt högst 1 vecka.       

 

Minsta debitering 1 dygn.       

 
Handbrandsläckare pulver ABC 6 kg    

30 kr/dygn 30 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)       

 
Handbrandsläckare CO2 

30 kr/dygn 30 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)       
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Utbildning     
  

 
TAXA: 

 
    

 
        

 

Specialofferter bygger på aktuell kostnad för personal, 
förbrukningsmateriel, mm. Ingångna avtal gäller. Faktisk kostnad för kost 
debiteras. Inkluderar certifikat, reskostnad, utbildningsmtrl, fika.     

  

 
        

 HLR-utbildning (kr/utb) Hjärt- och lungräddning 5 000 kr 5 000 kr oförändrad oförändrad 

 
HLR-LABC 6 500 kr 6 500 kr oförändrad oförändrad 

 
Barn HLR (ny taxa) 6 500 kr 6 500 kr oförändrad oförändrad 

 
      

 Brandkunskap (kr/utb) Brandkunskap för alla 6 500 kr 6 500 kr oförändrad oförändrad 

 

LABC-utbildning (kr/utb) Akut första omhändertagande 
5 000 kr 5 000 kr oförändrad oförändrad 

 DHLR-utbildning (kr/utb) 6 500 kr 6 500 kr oförändrad oförändrad 

 DHLR repetitionsutbildning 2 000 kr 2 000 kr oförändrad oförändrad 

 
        

 Heta arbeten-utbildning (kr/utb)       

 
Följer Brandskyddsföreningens rekomenderade priser       

      

 Skolutbildning( kr/klass)     

 Förskoleklass 1 500 kr 1 500 kr oförändrad oförändrad 

 Årskurs 2 2 000 kr 2 000 kr oförändrad oförändrad 

 Årskurs 5 2 000 kr 2 000 kr oförändrad oförändrad 

 Årskurs 8 2 500 kr 2 500 kr oförändrad oförändrad 

      

 Övningsfält     

 Uthyrning enligt offert. Räddningstjänstens personal debiteras enligt 2.1     

      

 Utrymmesövning 2 000 kr 2 000 kr   
 



39 

 

 

Kommunstyrelsen 
Förslag taxa 

2016 exkl moms 
Förslag taxa 

2016 inkl moms 

Förslag taxa 
2017 exkl 

moms 

Förslag taxa 
2017 inkl 

moms 

TAXA: Vigsel KF §45, 2015-03-26     

  

Om någon i paret är folkbokförd i Gislaved (oavsett var i kommunen vigseln 
äger rum) Faktisk reseersättning tas ut om vigseln sker utanför Gislaveds 
kommuns gränser 

avgiftsfri avgiftsfri  Oförändrat Oförändrat 

En administrativ avgift tas ut om ingen i paret är folkbokförd i Gislaveds 
kommun 

500 kr 500 kr Oförändrat Oförändrat 

Om vigselförättaren tjänstgör för annan vigselförättare i grannkommun avgiftsfri avgiftsfri  Oförändrat Oförändrat 

 Exploateringsverksamhet 

  

  

TAXA: Taxa för externa tjänster KF§137 2008-11-20 §154     

  

Taxa för värdeintyg 

Tomter sålda av 

Gislaveds 

kommun borde 

vara undantagna 

för att få en 

likställighet 

mellan köpare 

500 kr vid 
externa 
försäljningar Oförändrat Oförändrat 

        

Redovisning av småhustomter till byggföretag. Grundbelopp   Oförändrat Oförändrat 

Tillägg per ort   Oförändrat Oförändrat 

        

TAXA: Taxor för tomtförsäljning industrimark KF§154 2008-11-20     

  

Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar 54 kr/kvm 54kr/kvm Oförändrat Oförändrat 
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Övriga orter 40 kr/kvm 40 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

I centrala lägen och/eller vid större allmän väg tillämpas prissättning grundat 
på förhandling i varje enskilt fall respektive lägestillägg om 20 %. I det fall 
marken är grovplanerad tillkommer avgift för detta 

  
  

Kostnad för fastighetsbildning tillkommer   
  

TAXA: Taxor för tomtförsäljning småhus KF§154 2008-11-20   
  

Gislaved, Anderstorp, Smålandsstenar 96 kr/kvm 96 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Övriga orter 69 kr/kvm 69 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Avstyckningskostnad vid tomtförsäljning 15 000 kr 15 000 kr Oförändrat Oförändrat 

        

TAXA: Taxor för tomtförsäljning för flerbostadshus KF§154 2008-11-20     
  

Prissättning grundat på förhandling i varje enskilt fall. 

Prissättning 
grundat på 
förhandling i 
varje enskilt fall. 

Prissättning 
grundat på 
förhandling i 
varje enskilt fall Oförändrat Oförändrat 

Kostnad för fastighetsbildning tillkommer 

Kostnad för 
fastighetsbildning 
tillkommer 

Kostnad för 
fastighetsbildning 
tillkommer Oförändrat Oförändrat 

 
      

TAXA: Jaktarrende KF§106 2000-11-23       

Jaktupplåtelse på områden 0-99 (ha) 58,75 58,75 Oförändrat Oförändrat 

Jaktupplåtelse på områden 100- (ha) 65 kr 65 kr Oförändrat Oförändrat 

vid begränsning i jakträtten så reduceras avgiften enligt följande       

A. Detaljplanelagda områden 0 kr 0 kr Oförändrat Oförändrat 

B Områden utanför detaljplan   Oförändrat Oförändrat 

B1 Områden där mycket aktivitet pågår, ex elljusspår 0 kr 0 kr Oförändrat Oförändrat 

B2 Områden som kräver särskilt hänsynstagande ex badplatser, vattentäkt 50 kr 50 kr Oförändrat Oförändrat 

B2 Områden som kräver särskilt hänsynstagande ex badplatser, vattentäkt 59 kr 59 kr Oförändrat Oförändrat 
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B3 Områden utan specifik inskränkning 59 kr 59 kr Oförändrat Oförändrat 

 Jordbruksarrenden KF 78-04-04       

Åkermark 375 kr 375 kr Oförändrat Oförändrat 

Betesmark 100 kr 100 kr Oförändrat Oförändrat 

 Kontorsservice/Vaktmästeriet     

  

TAXA:Kopieringstaxa KF§ 173 2012-11-22 
  

  

Avgift för kopior av allmänna handlingar och referensmaterial 

Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 

50 kr. Över 10 

sidor, 2 kr/sida. 

Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 

50 kr. Över 10 

sidor, 2 kr/sida. 
Oförändrat Oförändrat 

Kopiering av eget medtaget material och material som går att låna hem 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 

Datautskrifter från kommunens webbplatser och databaser 

Sida 1-9, ingen 
avgift. Sida 10, 50 
kr. Över 10 sidor, 
2 kr/sida. 

Sida 1-9, ingen 
avgift. Sida 10, 50 
kr. Över 10 sidor, 
2 kr/sida. Oförändrat Oförändrat 

Datautskrifter från andra webbplatser 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 

Kopiering/utskrifter i färg, A4 

4 kr per sida från 
och med första 
sidan. 

4 kr per sida från 
och med första 
sidan. Oförändrat Oförändrat 

Kopiering/utskrifter i färg i annat format än A4 

4 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

4 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 
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Bygg- och miljönämnd 
Förslag taxa 2016 

exkl moms 

Förslag taxa 2016 

inkl moms 

Förslag taxa 2017 exkl 

moms 

Förslag taxa 2017 inkl 

moms 

        

TAXA:       

Timtaxa för offentlig kontroll av livsmedel  1 140,00 1 140,00 oförändrad oförändrad 

Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område 850,00 850,00 oförändrad  oförändrad 

Timavgiften till 850 kr/timme enligt tabell 2 i plan- och 

bygglovtaxa med mät- och karttaxa 850,00 850,00 oförändrad  oförändrad 

Se särskilda bilagor       

 



43 

 

 

Alkoholtillstånd m.m. 
Fastställd taxa 
2016 exkl moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

Förslag taxa 2017 
exkl moms 

Förslag taxa 2017  
inkl moms 

TAXA: Tillsyn och prövning enl alkohollagen     

Nyansökningar     

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 8 455 kr 8 455 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap 7 548 kr 7 548 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd för catering slutna 
sällskap 7 565 kr 7 565 kr oförändrad  oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd tillverkningsställe 
(provsmakning) 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

Stadigvarande serveringstillstånd gemensamt 
serveringsutrymme 2 225 kr 2 225 kr oförändrad oförändrad 

Utökade tillstånd       

Stadigvarande serveringstillstånd finns. Gäller ex 
uteservering, fler dryckesslag, serveringstider mm 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

Tillfälliga serveringstillstånd       

Till allmänheten, 1 dag 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

För provsmakning vid arrangemang, 1 dag 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Gemensamt serveringsutrymme 1 335 kr 1 335 kr oförändrad oförändrad 

Utökad serveringstid (per dag) 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Utökad serveringsyta (per dag) 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Till slutna sällskap, 1 dag 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan (max 9 
tillfällen per år) 222 kr 222 kr oförändrad oförändrad 
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Tillsynsavgifter 
Fastställd taxa 
2016 exkl moms 

Förslag taxa 2016 
inkl moms 

Förslag taxa 2017 
exkl moms 

Förslag taxa 2017 
inkl moms 

Stadigvarande tillstånd slutna sällskap, catering mm 
(per år) 1 780 kr 1 780 kr 

oförändrad oförändrad 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, 1 dag 1 335 kr 1 335 kr oförändrad oförändrad 

För varje tillkommande dag samma ansökan 445 kr 445 kr oförändrad oförändrad 

Detaljhandel eller servering av folköl (per år) 1 201 kr 1 201 kr oförändrad  

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten       

Spritdrycker, inköpta liter (föregående års inköp)      oförändrad 

0-50 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

51-200 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

201-500 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

501-1 000 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

1 001-2 000 5 785 kr 5 785 kr oförändrad oförändrad 

2 001-3 000 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

3 001-4 000 9 790 kr 9 790 kr oförändrad oförändrad 

4 001- 11 570 kr 11 570 kr oförändrad oförändrad 

        

Vin, inköpta liter (föregående års inköp)       

0-100 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

101-500 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

501-1 000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

1 001-2 000 3 560 kr 3 560 kr oförändrad oförändrad 

2 001-4 000 4 450 kr 4 450 kr oförändrad oförändrad 

4 001-7 000 5 340 kr 5 340 kr oförändrad oförändrad 

7 001-10 000 6 675 kr 6 675 kr oförändrad oförändrad 

10 000- 8 010 kr 8 010 kr oförändrad oförändrad 
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Andra jästa drycker, inköpta liter (föregående års 
inköp) 

Fastställd taxa 
201 6 kl moms 

Förslag taxa 2016  
inkl moms 

Förslag taxa 2017 
exkl moms 

Förslag taxa 2017  
inkl moms 

0-100 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

101-500 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

501-1 000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

1 001-2 000 3 560 kr 3 560 kr oförändrad oförändrad 

2 001-4 000 4 450 kr 4 450 kr oförändrad oförändrad 

4 001-7 000 5 340 kr 5 340 kr oförändrad oförändrad 

7 001-10 000 6 675 kr 6 675 kr oförändrad oförändrad 

10 000- 8 010 kr 8 010 kr oförändrad oförändrad 

 

Starköl, inköpta liter (föregående års inköp)       

0-500 890 kr 890 kr oförändrad oförändrad 

501-1 000 1 557 kr 1 557 kr oförändrad oförändrad 

1 001-2 000 2 670 kr 2 670 kr oförändrad oförändrad 

2 001-5 000 4 005 kr 4 005 kr oförändrad oförändrad 

5 001-10 000 5 785 kr 5 785 kr oförändrad oförändrad 

10 001-20 000 7 565 kr 7 565 kr oförändrad oförändrad 

20 001-30 000 9 790 kr 9 790 kr oförändrad oförändrad 

30 001- 11 570 kr 11 570 kr oförändrad oförändrad 

        

De olika dryckesslagen läggs ihop       

Max tillsynsavgift är 25 000 kr/år       

        

Avgifterna för ansökan och tillsyn grundar sig på 
prisbasbeloppet     
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Barn- och utbildningsnämnd 

Förslag taxa 

2016 exkl 

moms 

Förslag taxa 

2016 inkl 

moms 

Förslag taxa 

2017 exkl 

moms 

Förslag taxa 

2017 inkl moms 

        

Musikskolan       

TAXA:       

Gruppundervisning eller enskilt 15-20 min/termin  700 oförändrad oförändrad 

Enskilt 30-40 min/per termin  900 oförändrad oförändrad 

Suzukiundervisning   1 000 oförändrad oförändrad 

Vuxen  1 100 oförändrad oförändrad 

Instrumenthyra/termin  200 oförändrad oförändrad 

Kör/orkester  gratis oförändrad oförändrad 
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Förskola/fritidshem Procent Belopp Procent Belopp 

TAXA: Maxtaxa     

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 3 -2 

-1 % dock högst kr     

Barn 1 3 1 287 3 1 362 

Barn 2 2 858 2 875 

Barn 3 1 429 1 454 

Barn 4 0 0 0 0 

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 2,1 -

1,4 – 0,7 % dock högst kr     

Barn 1 2,1 901 2,1 953 

Barn 2 1,4 600 1,4 635 

Barn 3 0,7 300 0,7 306 

Barn 4 0 0 0 0 

1-3 år förskola och pedagogisk omsorg, procent av inkomsten, 2 -1 

– 1 % dock högst kr     

Barn 1 2 858 2 908 

Barn 2 1 429 1 454 

Barn 3 1 429 1 454 

Barn 4 0 0 0 0 

Det yngsta barnet räknas som barn nummer ett, det näst yngsta barnet som barn nummer två, o s v. Från och med fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

Exempel: En familj har en tvååring och en fyraåring i förskola samt ett barn i fritidshem. Deras avgift blir 3%+1,4%+1% av inkomsten, dock högst 1 

260+588+420= 2 268 kr/månad
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-02 1(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §348 Dnr: KS.2016.46

Utblick 2018-2021, kommunen som helhet, samt revidering av
strategiskt styr- och budgetdokument

Ärendebeskrivning
Nämnderna har tagit fram förslag till utblick 2018 – 2021 vilket har
presenterats för kommunstyrelsen.

Nämndernas förslag har gåtts igenom vid nämndsvisa samtal med
företrädare för presidier och förvaltningsledningar.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2016, § 88 om de yttre
begränsningarna för nämndernas budgetarbete genom beslut om Strategiskt
styr- och budgetdokument inför mål och budget 2017-2021.

Nya prognoser har under hösten visat att skatteintäkterna sjunker och
kostnader för pensioner ökar, vilket gör att det positiva resultatet för 2017 har
försämrats.

Under rådande omständigheter med ett minskat skatteunderlag, ökade
pensionskostnader samt ett förändrat finansiellt mål (en följd av
komponentavskrivning) behöver kommunens resultat förändras. För att klara
av att möta investeringsbehovet och den framtida pensionsutbetalningen
behöver det genomsnittliga resultatet under en femårsperiod vara + 30 mnkr.

För att kommunen ska kunna klara det finansiella målet behöver vi lägga ett
anpassningskrav på nämnderna motsvarande 1 % av driftsbudgeten med start
2017. Undantagna i nuläget från detta anpassningskrav är räddningsnämnden,
kommunfullmäktige samt överförmyndarnämnden.

Ramjusteringen kommer att underställa sig kommunfullmäktiges beslut i
november. Anpassningen förstärker resultatet 2017 med 16 mnkr.

Ramjustering:

Efter överläggningar med Gnosjö kommun ska anpassningskravet även gälla
räddningsnämnden. Nettoeffekten för Gislaveds kommun blir 300 tkr då 100
tkr ska finansieras av Gnosjö.

Nämnd Anpassning, tkr
Kommunstyrelsen -800
Barn- och
utbildningsnämnden -8 000
Tekniska nämnden -400
Socialnämnden -6 000
Fritidsnämnden -300
Fastighetsnämnden -100
Kulturnämnden -300
Bygg- och
miljönämnden -100
Totalt -16 000



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-02 2(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 348 (forts.)

Beslutsunderlag
Beslutat Strategiskt styr- och budgetdokument, daterat den 26 maj 2016
Kommunfullmäktiges protokoll, daterat den 25 augusti 2016, §112
Kommunstyrelsens protokoll, daterat den 5 oktober 2016, § 298
Utblick 2018-2021, drift och investering, daterad den 12 oktober 2016
Kommunstyrelsen den 12 oktober 2016, § 303
Protokoll KSAM daterat den 20 oktober 2016
Protokoll KSAM daterat den 24 oktober 2016
Utblick 2018-2021, drift och investering, daterad den 28 oktober 2016
Reviderat Strategiskt styr- och budgetdokument, daterat den 28 oktober 2016

Yrkande
Niclas Palmgren (M) med instämmande av Peter Bruhn (MP) och Marie-Louise
Dinäss (S) och Agneta Karlsson (M): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att även räddningstjänsten ska förbereda en anpassning av verksamheten
med 400 tkr (300 tkr) för 2017,

att uppdra till nämnderna förbereda en anpassning av verksamheten för
2017 års med angivna belopp,

att uppdra till nämnderna att förbereda en anpassning av verksamheten till
2017 års nivå i utblicken 2018-2021,

att uppdra till nämnderna att anpassa sina investeringar efter angiven nivå i
utblick 2018-2021,

att uppdra till nämnderna att se över sitt investeringsförslag 2018-2021 och
endast ha kvar det absolut nödvändigaste utifrån verkliga/faktiska behov,

att uppdra till tekniska nämnden att separera intäkter och kostnader -
investeringar kring va-kollektivet,

att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tekniskt justera ramarna
och därmed också anpassningarna för nämnderna 2017 efter att alla
effekter av kommunstyrelsens omorganisation är klarlagda,

att anta reviderat strategiskt styr- och budgetdokument, daterat den 28
oktober 2016, samt

att anta utblick 2018-2021, daterad den 28 oktober 2016.

Protokollsanteckning
Carina Johansson (C), Håkan Josefsson (C), Stefan Nilsson Nylén (SD) och
Lennart Kastberg (KD) deltar inte i beslutet utan återkommer när ärendet
behandlas i kommunfullmäktige den 17 november 2016.
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1. Beskrivning av styrmodellen 

Syftet med Gislaveds kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell är att säkerställa 

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

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

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

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

 

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

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

 

Styrmodellens ”byggstenar”  

 Gislaveds kommuns värdegrund 

 Vision  

 Finansiella mål 

 Personalpolitiska mål 

 Planeringsprocessen 

- Prioriterade områden 

- Inriktning 

- Nämndmål 

 Roll- och ansvarsfördelning 

 Uppföljning och årsredovisning 

 

Bilden nedan beskriver övergripande styrmodellen. Under våren fastställs de yttre 

begränsningarna för nämndernas budgetarbete genom beslut om ”Strategiskt styrdokument 

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

av kommunfullmäktige. 

 

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

områdena revideras inte årligen. De utgör tillsammans med planeringsförutsättningarna det 

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

 

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

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

sätt möta de omvärldsfaktorer som kommunen står inför. 

 

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

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

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

prioriterade områdena.  

  

Utblicken kommer därefter att fastställs av kommunfullmäktige i november månad och 

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

det strategiska styrdokumentets målbeskrivning.  



 5 

 

Värdegrund 

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

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

tas.  
 

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

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

möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 

 

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens 

mångkulturella profil. 

 

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

inte äventyrar möjligheterna för kommande generationer. 

Vision 

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

 

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

att vi: 

 levererar en fungerande vardag för individen, 

 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk, 

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning, 

 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen. 

 

 

GISLAVEDS KOMMUNS STYRMODELL 

UPPFÖLJNING 

 ANALYS AV FÖRVALTNINGARNA 

 OMVÄRLDSANALYS 

VISION 

KOMMUNFULLMÄKTIGES 

PRIORITERADE OMRÅDEN 

UPPFÖLJNING 

 ANALYS AV FÖRVALTNINGARNA 

 OMVÄRLDSANALYS 

NÄMNDERNAS MÅL 

FÖRVALTNINGARNAS OCH VERKSAMHETERNAS UPPGIFTER, 

VERKSAMHETSPLANER OCH ÖVERENSKOMMELSER 

KOMMUNFULLMÄKTIGES  

INRIKTNINGAR 

UPPFÖLJNING 

 ANALYS AV FÖRVALTNINGARNA 

 OMVÄRLDSANALYS 
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Följande begrepp är centrala i styrmodellen: 

 

Planeringsförutsättningar: 

 

Kartläggning och analys av den omvärld och 

närvärld som påverkar kommunens ekonomiska 

och verksamhetsmässiga utveckling. 

 

Vision: En tydlig bild av en önskad framtid för 

kommunen som geografiskt område. Ska inte 

uppnås det närmaste året utan avser ett längre 

tidsperspektiv. Vad vill vi med kommunen på 

sikt? 

 

Kommunstyrelsens ledningsidé: Ska tydliggöra vad kommunstyrelsen ska göra 

och för vem, i sin roll som styrnings- och 

ledningsorgan. För närvarande beskrivs det i 

styrdokumentet genom vad som anges i 

reglementet för kommunstyrelsen.  

 

Finansiella mål: Finansiella mål syftar till att visa kommunens 

ekonomiska ställning på lång och kort sikt. 

 

Personalpolitiska mål: Personalpolitiska mål syftar till att kunna följa 

upp vår största resurs, personalen.  

 

God ekonomisk hushållning: God ekonomisk hushållning uppnås  

 Med en effektiv verksamhet i enlighet 

med de prioriterade områdena 

 Med en stabil ekonomi där de finansiella 

målen uppnås 

 Av en attraktiv arbetsgivare som uppnår 

sina personalpolitiska mål 

 

Prioriterade område: De prioriterade områdena förtydligar visionen. 

 

Inriktning: Inriktningen är förväntningar eller krav på hur 

nämndernas tilldelade resurser ska riktas. De är 

framtagna utifrån 

planeringsförutsättningarna, visionen, 

kommunstyrelsens ledningsidé och de 

finansiella och personalpolitiska målen. 

 

 

 

 

 

I budgetarbetet utgår nämnderna från det strategiska styrdokumentet och arbetar med 

följande: 
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Uppgift:  Beskriver varför en verksamhet finns, vad den ska 

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

frågeställning: 

 

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

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

samverkan med vem?” 

 

Nämndmål: Nämndmål är nämndens krav på verksamheten. De 

kan också beskriva hur nämnden avser att uppfylla de 

konkretiserade målen i det strategiska 

styrdokumentet. 

 

Styrmått: 

 

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

väg. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kommunstyrelsens ledningsidé 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 

hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter. 
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3. Planeringsförutsättningar 

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

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

den omvärld och närvärld som påverkar kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga 

utveckling.  

a. Bokslut 2015 

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

2015 men resultatmålet uppfylldes.  

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

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

 

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

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

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

mnkr). 

 

Nämndernas andel av ”verksamhetens nettokostnad” (tkr) 

Nämnd Nettokostnad Resultat 

Kommunstyrelsen -90 199 +2 665 

Räddningstjänst -30 132 +1 372 

Teknisk nämnd -40 429 +922 

Bygg- och miljönämnd -10 858 +447 

Socialnämnd -562 095 -1 121 

Fritidsnämnd -35 667 +1 956 

Barn & utbildningsnämnd -723 747 +3 327 

Kulturnämnd -27 861 +810 

Fastighetsnämnd +17 939 +17 939 

TOTALT 
 

- 1 503 050 

 

+ 28 316 

b. Hur påverkar 2015 års resultat det kommande budgetarbetet? 

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

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

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

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

omedelbart.  

 

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

att 2015 års nämndresultat i huvudsak har uppstått som följd av 

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

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

Konjunkturell balans för första gången på åtta år 

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

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

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

fortsätter samtidigt att förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns samlade 

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

överföringar från staten till kommunsektorn. 

 

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

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

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

utbrott hösten 2008.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

verkat stimulerande för svensk export. 

 

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

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

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

inhemsk efterfrågan växa ytterligare något snabbare. 

 

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

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

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

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

bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn väsentligt justerats ned.  

 

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

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

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

asylsökande och ensamkommande flyktingbarn justerats ned. 

 

Färre asylsökande och färre ensamkommande flyktingbarn innebär att vår prognos för 

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

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

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

bortom 2017. Förklaringen kan sökas i ett svagare skatteunderlag. 

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

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

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

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

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

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

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

resulterar i successivt högre löneökningar. 

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

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

prognosen är att tillsammans med förändringen av antalet arbetade timmar skatta 

lönesummans utveckling. Inte att skatta utfallet av kommande avtalsrörelse. 

 

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

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

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

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

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

procent. 

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

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

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

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

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

historiskt. 

 

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

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

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

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

transfereringar till hushållen tack vare mindre volymer i arbetsmarknadsåtgärder samt ett 

lägre sjuktal. 
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Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

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

Timlön, 

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

Timlön, 

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

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

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

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

 

 

Skatteunderlaget 

Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas här 

ovan och som presenteras utförligt i Ekonomirapporten, april 2016. 

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

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

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

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

utvecklingen på arbetsmarknaden medför större ökning av lönesumman. Indexeringen av 

inkomstanknutna pensioner ger också större ökning av pensionsinkomsterna och slutligen 

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

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

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

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

 
 

Förändring jämfört med SKL:s prognos från augusti 2016 

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

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

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

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

nedreviderad. Det är främst en konsekvens av nedjusterad timlöneutveckling. 
 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014–2020 

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

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

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

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

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

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

av det preliminära taxeringsutfallet. 

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

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

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

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

arbetade timmar medan ESV förutsätter högre löneökningstakt. 

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

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

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

lönehöjningar. År 2017 tilltar pensionsinkomsterna dessutom snabbare i regeringens 

prognos. 
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INTERNATIONELL NIVÅ 

Exempel: Barnkonventionen, 

Klimatöverenskommelse 

EU 

Exempel: Europa 2020 

SVERIGE 

Exempel: Sveriges nationella 

reformprogram 2013 

REGION JÖNKÖPING 

Exempel: Regional utvecklingsstrategi 

GISLAVEDS KOMMUN 

Exempel: Översiktsplan, Strategiskt 

styrdokument 

 

 

d. Strategiskt styrdokument i ett större perspektiv  

Det strategiska styrdokumentet är tillsammans med kommunens översiktsplan de två 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det strategiska styrdokumentet tillsammans med kommunens översiktsplan är de två 

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

 

I följande sammanställning beskrivs några av de strategiska styrdokumenten: 

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

(LIS)” 

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

 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet enligt LSO 

 Tillgänglighetsstrategi 

 Informationssäkerhetspolicy 

 Turismstrategi 

 Marknadsförsörjningsstrategi 

 Kommunal e-hälsa i vård och omsorg 

 Folkhälsostrategi 
 Skolplan 

• Strategi för ungdomsinflytande 

 Energistrategi och klimatstrategi 

 M m 

 

 

 

 

 

f. Omvärldsanalys 2013-2014  

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

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

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

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

övergripande mål. Analysen presentera utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun 

och hur man eventuellt skulle kunna möta dessa trender.  

 

Omvärldsanalysen utförs av en förvaltningsövergripande analysgrupp tillsammans med 

förvaltningscheferna och kommunstyrelsen och presenteras på den planeringskonferens som 

inleder arbetet med mål och budget varje år. 

 

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

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

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

 

 

g. Befolkningsprognos 2016-2030 

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

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

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

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

framtiden är att arbeta med befolkningsprognoser. 

Genom att försöka förutspå storleken, sammansättningen och den geografiska fördelningen 

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

kommunens verksamhet. 

 

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

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

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

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

med en befolkning på 29 500 invånare 

 

 

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

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

linjediagram för prognosåren och med en utblick mot år 2030. 

Framtidens samhälle 

 Fler äldre 

 Ökad mångfald 

 Ökade samhällsklyftor och ökad ohälsa 

 Trygghetsbehovet ökar 

 Förändrat köpbeteende 

 Snabbare rörlighet och omställning 

 Ökade krav på kommunikationer 

 Ökade krav på boendet 

 

Framtidens kommun 

 Samhällsengagemanget byter karaktär 

 Samarbete och konkurrens mellan 

kommuner ökar 

 Kraven ökar på lättillgänglig 

information 

 

 

Framtidens arbete och näringsliv 

 Förändrade villkor för 

tillverkningsindustrin ger en förändrad 

arbetsmarknad.  

 Ökat rekryterings- och 

kompetensbehoven  

 

Framtidens miljö 

 Med ökat fokus på alternativa 

energikällor får miljöfrågorna allt större 

betydelse 

 



16 

 
År Folkmängd efter 

ålderklasser 
   Totalt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

var 20 personer.  

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

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

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

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

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

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

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

sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Vad ska kommunen göra? 

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

ekonomisk hushållning 

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

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

god ekonomisk hushållning” 

 

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

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

inriktningar för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för verksamheten 

är god ekonomisk hushållning.  

a. Finansiella mål 

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

följande: 

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

mnkr per år 

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

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

 

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

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

kommunen framtida pensionskostnader behöver resultatet vara lägst 30 mnkr.  

 

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

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

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

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

 

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

linje med den kommunala redovisningslagen om god ekonomisk hushållning. 

b. Personalpolitiska mål  

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

följande personalpolitiska mål. 

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

o Utveckla processen kring lönebildningen 
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o Riktade medel för struktursatsningar 

o Alla medarbetare ska ha utvecklingssamtal 

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

 Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 % 

 Att resultat av struktursatsningar under femårsperioden 2015-2019 ska 

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

medianlöner i kommuner och landsting i södra Sverige. 

  

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

Styrmått: 
 Samtliga nya tillsvidaranställningar anställs till en grundanställning på 100 

%.  

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

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

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

är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna, visionen, kommunstyrelsens 

ledningsidé och de finansiella och personalpolitiska målen. 

 

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

 

 

a. Barns lärande 

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

prioriterar förebyggande verksamhet för barn och ungdomar 
 

 

Nr: Inriktning 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

1  Alla barn ska nå behörighet till 

gymnasieskolan. 

 Alla  

2  Prioritera förebyggande och 

främjande verksamhet för barn och 

ungdomar  

 Alla  
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b. Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 

 

Hela Gislaveds kommun ska leva. Kommunens miljöpåverkan ska minska. 

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

samhället 

 

Nr: Inriktning 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

3   Utveckla hemvården och det 

förebyggande arbetet för att skapa 

en bättre fungerande vardag  

 SN, KN, RN 

och FN 
 

4 Öppna för utökat samarbete med 

andra kommuner och organisationer 
 Alla  

5 Skapa förutsättningar för en 

fortsatt positiv 

befolkningsutveckling 

 Alla  

6 Främja ett ökat bostadsbyggande i 

tätort och på landsbygd 

 KS, BYM  

7  Öka medborgarnas digitala 

delaktighet 

 Alla  

8 Andelen ekologiska livsmedel ska öka 

till 45 % 2018   
 Alla  

9  Ökad samverkan och samarbete 

kring integration i och med 

civilsamhället samt öka kunskapen 

kring integration och mångfald. 

 Alla  
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c.  Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 

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

samverkan med näringslivet.  

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

hållbart sätt genom att utveckla infrastrukturen. 

 

 

 

 

 

Nr: Inriktning 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

10 Förbättra kommunens 

kommunikation och bemötande 

gentemot näringsliv och invånare. 

 Alla  

111 Skapa bättre förutsättningar så att 

fler människor med efterfrågad 

kompetens söker sig till privat och 

offentlig sektor i Gislaveds kommun 

 Alla  

12 Underlätta 

nyetablering/nyföretagande och ett 

expansivt företagande 

 BYM, KS  

13 Samverkan mellan skola och 

näringsliv ska intensifieras så att 

skolan erbjuder utbildningar till fler 

kompetenser näringslivet 

efterfrågar 

 BUN  
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6. Styrmått per prioriterat område  

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

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

 

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

 

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

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

 

 

 

 

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

 

 

 

Andel elever som fullföljer gymnasiet (KKiK mått nr 21) 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 
Styrmått 

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

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

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

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

 80,2% 95 % 92 % 95 %  

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

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

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

76 % 70 % 70 % 68 % 70 %  

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

57 57 60 Deltog ej 60 60 

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

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

 

 

 

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

15) 

 

 

 

 

 

 

c. Företagsklimat och näringslivssamverkan 

Styrmått 

(Inga målvärde men viktigt att mäta för analysen) 

Placering i Svenskt Näringsliv ranking 

 

 

 

 

Placering i SKL:s undersökning- Insikten  

 

 

 

 

Index i SKL:s undersökning- Insikten 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

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

49 56  50 56 56 56  

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

87 67  98   

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

177   184   

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

59   60   

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

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

Till kommunstyrelsen 

Att utreda förutsättningar för en gemensam kostorganisation där särskilda utredningsdirektiv 

ska tas fram. 
 

 

8. Direktiv och preliminära ramar inför 2017 

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

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

nedanstående direktiv gälla för 2017 års budgetarbete. 

 

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

2017 samt utblick 2018-2021.  

 

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

årsbudget utifrån de mål och riktlinjer som anges i styrdokument.   

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

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

kommunfullmäktiges sammanträde i november månad. 

a. Antagande om pris- och löneförändringar 

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

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

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

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

med 1,9 mnkr. 

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

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

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

samtidigt ett aktivt arbete med bland annat givna inriktningar. 

 

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

när avtalsrörelsen är klar under 2017.  

 

Inflationskompensationen fördelas till respektive nämnd i ramberäkningen. 

b. Pensionskostnader  

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

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

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

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

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

Förändringen beror framförallt på: 

 Förbättrad skatteunderlagsutveckling +13,0 mnkr (fler invånare) 

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

Gislaved) 

 Regleringsbidrag +2,9 mnkr  

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

skattesatsen är oförändrat 22:13 procent.  

 

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

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

kommun. Intäkterna minskar direkt medan verksamhetens kostnader kvarstår. 

 

Länets skattesatser 2016     

Vaggeryd Lägst 21,19 

Jönköping  21,34 

Tranås  21,41 

Vetlanda  21,51 

Värnamo  21,52 

Mullsjö  21,84 

Sävsjö  21,92 

Aneby  22,09 

Gislaved  22,13 

Habo  22,17 

Nässjö  22,19 

Gnosjö  22,24 

Eksjö högst 22,26 

Länet  21,83 

Riket   20,70 

d. Ränteeffekter och avskrivningar  

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

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

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

Ökningen dämpas genom övergången till komponentavskrivning. 

Enligt bokslut 2015 uppgick räntor och avskrivningar till 82 mnkr.  

e. Demografiförändringar 

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

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

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

resultat förbättras med detta belopp. 

 

 

 

 
 

 (- är minskad tilldelning) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Äldreomsorg 0,0 0,4 0,8 1,3 1,9 

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

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

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

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

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

      

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

 

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

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

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

 

f. Vårpropositionen 

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

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

Landstings (SKL) egna kommentarer skrivs i kursiv stil. 

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

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

satsningarna: 

 Satsning på skollokaler med 100 miljoner år 2016. 

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

140 miljoner. 

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

 

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

de riktade statsbidragen framförallt inom skolområdet.  

Bl a 

Riktat statsbidrag för specialpedagogik minskas 

Statsbidraget för fler anställda i lågstadiet minskas 

Renovering av skolor och utemiljö senareläggs 

Förstärkt satsning för fler behöriga sfi-lärare 

 

 

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

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

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

nyanlända. 

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

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

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

kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 2017. 

 

     

GISLAVED 

Antal i kommunen 
Asylsökande 
Mottagna 2012-2016 
Summa 

Minderåriga ges dubbel vikt 
Asylsökande 
Mottagna 2012-2016 
Summa 

Totalt belopp enligt flyktingvariabler 
Totalt viktat antal i riket 

Kommunen antal 

Kommunens andel av riket 

Belopp kommunen 

Totalt belopp enligt befolkningsfördelning 
Kommunens andel av befolkningen 
Belopp kommunen 

OTALT BElOPP ÅR 2017 
BElOPP PER INVÅNARE 
RANG PER INVÅNARE (1 mest, 290 minst) 

Utfall givet samma underlag liren 2018-2021 
Enligt flyktingvariabler 
Enligt befolkningsfördelning 
otalt 

Vuxna 

469 
380 
849 

Vuxna 

469 
380 
849 

5600000000 
466511 

2203 
0,472% 

26444821 

2100000000 
0,297% 

6240087 

32684908 
1117 

113 

2018 
26444821 
6240087 

32684 908 

Barn 0-17 

248 
429 
677 

Barn 0-17 

496 
858 
1354 

2019 

Totalt 
717 
809 
1526 

Totalt 
965 

1238 
2203 

2020 
18890 {)()() 11330000 

10400000 14560000 

29290000 25890000 

2021 
o 

20800000 

20800 000 
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g. Höstpropositionen 

Statsbidrag från höstpropositionen är ännu inte fördelade 

 

9. Justeringar  

Nedan presenteras justeringar av grundramen.  

a. Bokslutsjusteringar 0 mnkr 

b. Justering av utblick 2017 + 27,3 mnkr 

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

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

c. Allmän justering -12,7 mnkr  

Kommungemensam (+3,6mnkr) 

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

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

Kommunstyrelsen (-1,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -1,0 mnkr 

Socialnämnden (-8,3 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -8,3 mnkr 

Barn- och utbildningsnämnden (-3,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -3,0 mnkr 

Kulturnämnden (-0,3 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,3 mnkr 

Tekniska nämnden (-2,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -2,0 mnkr 

Bygg- och miljönämnden (-0,5 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,5 mnkr 

Fritidsnämnden (-0,9 mnkr) 

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

 Effektivisering/omstrukturering -0,3 mnkr 

 

d. Budgetjustering som följd av inriktningar. 0 mnkr 

Inriktningarna ska ses som en generell övergripande styrning av respektive nämnds 

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

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

Under denna rubrik kommenteras de inriktningar som innebär ekonomiska 

budgetjusteringar.  

Ingen kompensation för år 2017. 

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

Kommunstyrelsen (-1,07 mnkr) 

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

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

avseende digitala larm. 

 

Räddningsnämnden (-0,43 mnkr) 

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

 

Fritidsnämnden (+0,79 mnkr) 

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

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

höjas med 790 tkr. 

 

Socialnämnden (+1,5 mnkr) 

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

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

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

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

Tilläggsanslag för övertagande av verksamhet från Gisleparken, beslut om finansiering 

av GNAB. 

Kommungemensam (+ 1,5 mnkr) 

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

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

besöksnäringen flyttas till GNAB. +6,4 mnkr. Merfinanseringen för kommunen blir 1,9 mnkr 

 

Kommunstyrelsen (+ 4,1 mnkr) 

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

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

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

Effekt kontaktcenter +1,2 mnkr 

Effekter bemanningsenheten +1,9 mnkr 

Effekt sänkt peoh +1,1 mnkr 

GNAB -1,7 mnkr 

 

Räddningsnämnden (-0,01 mnkr) 

Effekt kontaktcenter -66 tkr 

Effekt sänkt peoh -30 tkr 

Barn- och utbildningsnämnden (-1,6 mnkr) 

Effekt kontaktcenter -0,4 mnkr 

Effekter bemanningsenheten -0,6 mnkr 

Effekt sänkt peoh -0,5 mnkr 

Justering mellan BUN och Kultur -0,169 mnkr 

 

Tekniska nämnden (+0,17 mnkr) 

Effekt kontaktcenter- 164 tkr 

Effekt sänkt peoh – 30 tkr 

Rättning inflation 0,4 mnkr 

 

Socialnämnden (+2,0 mnkr) 

Effekt kontaktcenter -0,35 mnkr 

Effekter bemanningsenheten -0,6 mnkr 

Effekt sänkt peoh -0,5 mnkr 
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Fritidsnämnden (+0,32 mnkr) 

Effekt sänkt peoh- 12 tkr 

Övertagande av verksamhet från Gisleparken +0,33 mnkr 

 

Kulturnämnden (+1,2 mnkr 

Effekt sänkt peoh -13 tkr 

Övertagande av verksamhet från  Gisleparken +1,085 mnkr 

Justering mellan BUN och Kultur +0,169 mnkr 

 

Bygg- och miljönämnden (-0,25 mnkr) 

Effekt kontaktcenter -0,231 mnkr 

Effekt sänkt peoh- 17 tkr 

 

 

 

g. Fördelning av välfärdspengarna 

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

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

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

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

asylsökande och nyanlända. 

 

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

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

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

kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 2017. Tanken är att andelen för 

asylsökanden och nyanlända ska fasas ut och 2021 enbart räknas på befolkning. Gislaveds 

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

beslutat fördela pengarna enligt nedan:  

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

Barn- och utbildningsnämnden (9 mnkr) 

Tekniska nämnden (1,0mnkr) 

Socialnämnden (7,0 mnkr) 

Fritidsnämnden (0,5mnkr) 

Kulturnämnden (0,5mnkr) 

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

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

nämnderna för 2017 med 1 %. Kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden är 

undantagna. Anpassningen är fördelad enligt nedan: 

 

Kommunstyrelsen (-0,8 mnkr) 

Räddningsnämnden (-0,3 mnkr) 

Barn- och utbildningsnämnden (-8,0 mnkr) 

Tekniska nämnden (-0,4 mnkr) 

Socialnämnden (- 6,0 mnkr) 

Fritidsnämnden (-0,3 mnkr) 

Kulturnämnden (-0,3 mnkr) 

Bygg- och miljönämnd (-0,1mnkr) 

 
Fastighetsnämnden (-0,1 mnkr) 
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9. Sammandrag 

Sammanställning av rampåverkande förändringar enligt ovan.  
 

 

Åtgärd mnkr 
Överg 

/fin 

KS 

inkl  

ÖF Räddn. Teknisk 

nämnd 
B o M 

Social Fritids 
BUN 

Kultur- 

Fastig-

hets-

nämnd Summa 

  nämnd nämnd nämnd nämnd 
 

Budget 2016 

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

fördelat) 

Löneökning 3,5 

%  
29,9                     29,9 

Löneökning 

2016 

helårseffekt   0,3 
  

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

för 2017   

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

Demografi-

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

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

Justering av 

utblick 2017 inkl 

tidigare 

demografi 

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

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

Inriktning                       0 

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

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

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

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

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

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

nämndernas handlingsutrymme. 
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Nämnd Nettodriftbudget (mnkr) 

År 2015 2016 2017 

Kommunstyrelse 92,1 99,5 108,3 

Överförmyndaren 3,2 3,2 3,2 

Räddningsnämnd 31,5 32,2 31,6 

Teknisk nämnd 41,2 40,1 41,6 

Bygg- och 

miljönämnd 

11,3 11,5 11,2 

Socialnämnd 559,3 572,3 585,8 

Fritidsnämnd 37,6 34,7 37,8 

Barn- och 

utbildningsnämnd  

727,1 744,2 760,8 

Kulturnämnd 28,7 30,8 35 

Fastighetsnämnd 0 -0,2 -0,3 

Totalt 1 531,1 1 568,3 

 

1 615,0 
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a. Investeringsbudget  

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

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

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

mnkr 

 

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

 

 
mnkr Maj okt 

Kommunstyrelsen 11,6 0,4 

Räddningsnämnden 0,8 4,9 

Tekniska nämnden, skattefinansierat 24,1 28,3 

Bygg- och miljönämnden 0,2 0,0 

Socialnämnden 3,9 4,0 

Fritidsnämnden 7,2 6,2 

Barn- och utbildningsnämnden 15,0 13,5 

Kulturnämnden 5,0 3,4 

Fastighetsnämnden 64,7 117,4 

TOTALT 132,5 172,9 

   

Taxefinansierade investeringar 10,6 19,8 

 

 

• Ks - flyttar fram nytt ekonomisystem till 2018-2019 

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

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

investeringen för Hus C 20 mnkr 

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

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

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

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

mnkr 

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

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

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

ombudgeteringar från 2016 är investeringsnivån för dansstudio minskad från 36 mnkr 

till 20 mnkr
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b. Resultat 2017 

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

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

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

2018-2020. 

 

 

 

RESULTATBUDGET 
(mnkr)   År 2017 
   

Ram 2017  -1 649,5 

Pensioner/kapitalkostnader  79,5 

Avskrivningar  

  

-85 

 

Verksamhetens nettokostnad  -1 655 

    

Skatteintäkter 

Finansnetto   

1 674 

3 

   

   

Årets resultat  22 
   

   

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
UTBLICK 2018-2021 

o Driftförändringar 2018-2021 

o Investeringar 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 2016-11-02, § 348
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Mål och budget, UTBLICK 2018-2021 

Budgetens innehåll och uppbyggnad 

Syftet med Gislaveds kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell är att säkerställa att de 

politiska viljeinriktningarna ska få genomslag i verksamheterna. Styrmodellen ska också bidra till att 

skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen ända ut i det dagliga arbetet. Styrmodellen i sig är 

politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. Det är vad man fyller 

styrmodellen med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar.  

I årsbudgetdokumentet finns redovisat hur de övergripande målen skall genomföras för kommunen 

som helhet samt att det under respektive nämnd redovisas nämndens ekonomiska resurstilldelning 

samt hur nämnden skall bidra till att de övergripande målen uppnås. Utblicken sätter fokus på större 

förändringar under de kommande åren utifrån dagens förutsättningar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-26 § 88 om de yttre begränsningarna för nämndernas 

budgetarbete genom beslut om Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 2017-2021.  

 

Visionen, kommunstyrelsens ledningsidé, styrprinciperna och de finansiella, personalpolitiska och 

prioriterade områden revideras inte årligen. De utgör tillsammans med planeringsförutsättningarna 

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

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

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

de omvärldsfaktorer som kommunen står inför. 

 

Med beslutet om Strategiskt styrdokument som grund utarbetar nämnder och styrelser Mål och 

budget 2017 samt förslag på utblick för åren 2018-2021. Nämndernas förslag till utblick 2018-2021 

fastställs av kommunfullmäktige i november månad. 

 

Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun 

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att  

 verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de övergripande och konkretiserade målen 

 de finansiella målen uppnås 

 som en attraktiv arbetsgivare uppnås de personalpolitiska målen. 

 

Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens 

delar mot gemensamma mål. Helhetssynen är nödvändig för att nämnderna i sin verksamhets-

planering 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 ekonomi- och verksamhetsstyrning utvecklats.  

 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att kommunfullmäktige har antagit en Vision, 

prioriterade områden, Finansiella mål samt Personalpolitiska mål. För att nå dessa mål har 
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kommunfullmäktige för år 2017 angivit ett antal inriktningar som ska styra mot de prioriterade 

områdena och visionen. Dessa mål styr även de kommande åren vilket avspeglas i utblicken. 

 

Visionen skall beskriva vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. Visionen skall vara ett 

redskap för styrning av den kommunala verksamheten. 

Gislaveds kommun har en vision som är en ledstjärna för hur vi vill att kommunen skall utvecklas. 

Visionen skall vara styrande för budgetarbetet. 

 

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

 

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

 levererar en fungerande vardag för individen, 

 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk, 

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning, 

 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen. 

 

 

Prioriterade områden skall tydliggöra inom vilka delområden som arbetet ska inriktas för att 

visionen på sikt skall uppnås. 

De prioriterade områdena är: 

 Barns lärande 

 Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 

 Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 

 

Finansiella mål är det viktigaste instrumentet för att styra tilldelning av resurser till verksamheten. 

De finansiella målen är anpassade för att skapa ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden 

i form av bl a pensionskostnader m m. 

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

 Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten och renhållning) verksamhet ska för perioden 2017-2021, 

som genomsnitt, finansieras till 100 % med egna medel. 

 

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

försämrad ekonomi innebär mindre resurser till verksamheten. För att klara kommunen framtida 

pensionskostnader behöver resultatet vara lägst 30 mnkr. En förändring av målet har gjorts i samband 

med att kommunen börjat tillämpa s k komponentavskrivning då delar av driftsbudgeten flyttas till 

investeringsbudgeten. 

 

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

tillgångarna som har finansierats med sparade skattemedel. Om denna finansiering är under 100 % 

tvingas kommunen låna mer till investeringarna och därmed ökar räntekostnaderna och en mindre 

del av skatteintäkterna kan användas till verksamheterna.  

 

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

den kommunala redovisningslagen om god ekonomisk hushållning. 
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Personalpolitiska mål  

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

personalpolitiska mål. 

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

o Utveckla processen kring lönebildningen 

o Riktade medel för struktursatsningar 

o Alla medarbetare ska ha utvecklingssamtal 

Styrmått: 

 2017 ska minst 90 procent av alla anställda ha utvecklingssamtal. 

 Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 % 

 Att resultat av struktursatsningar under femårsperioden 2015-2019 ska 

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

medianlöner i kommuner och landsting i södra Sverige. 
  

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

 Samtliga nya tillsvidaranställningar anställs till en grundanställning på 100 

%.  

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

förhållande till andelen per 2014-11-01 som var 64,3 %.  

 
 

 

 

Ekonomiska förutsättningar. 

Kommunala skatteunderlaget 

Jämfört med den prognos SKL presenterade i april (cirkulär 16:17) är skatteunderlagets ökning 

nedreviderad samtliga år. Som beskrivs ovan har en nedjustering av år 2015 gjorts till följd av det 

preliminära taxeringsutfallet, se tabell 1. 

År 2016 har visserligen arbetade timmar reviderats upp kraftigt till följd av utfall från första halvåret. 

Men lönesumman för samma period stämmer väl överens med vår aprilprognos, varför timlönerna är 

nedjusterade. Nettoeffekten på skatteunderlaget av dessa korrigeringar är i stort sett neutral. De 

utfallsuppgifter som hittills blivit kända har dock föranlett nedjusteringar av prognoserna för sjuk- och 

föräldrapenning. Sammantaget innebär detta en svagare skatteunderlagstillväxt 2016 än enligt vår 

tidigare prognos. 

Prognosen bygger på förutsättningen att Sveriges ekonomi når konjunkturell balans år 2019. I och 

med att arbetade timmar har reviderats upp år 2016 kommer ökningstalen att bli lägre efterföljande 

år, med negativ påverkan på skatteunderlaget. Detta är den enskilt viktigaste förklaringen till 

nedrevideringen av prognosen för åren 2017 – 2019, men betydande nedrevideringar har också gjorts 

av flera beskattningsbara transfereringar. 
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Tabell 1. Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014–2020 

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

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

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

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

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

 
Pensionskostnader 

Pensionskostnaderna förväntas öka med ca 25 mnkr under utblicksperioden 

Gislaveds kommun - total pensionskostnad, mnkr 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Förändring av pens.avsättning 1,0 0,8 2,6 -1,6 -1,3 

Pensionsutbetalningar 22,4 22,6 23,7 25,8 26,9 

Premier 48,5 56,9 56,5 65,9 70,2 

Finansiell kostnad 0,1 0,4 0,5 1,0 0,8 

Löneskatt 17,5 19,6 20,2 22,1 23,4 

Summa kostnader 89,5 100,3 103,6 113,3 120,1 

 

 

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

2018-2021. En 1% i anpassningar per år under utblicksperioden är nödvändig.  

 

 

Utdebitering 

Skatteberäkningarna för perioden 2017-2021 är baserad på att utdebiteringen kvarstår på 22,13 % 

samt att befolkningen kvarstår på 29 500 invånare per år under hela utblicksperioden. Gislaveds 

kommun räknar med oförändrad befolkning under utblicken medan riket räknar med 

befolkningsökning. 
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Demografiska förutsättningar 

Enligt befolkningsprognos för Gislaveds kommun (om Gislaved ökar lika mycket som riket) förväntas 

invånarantalet öka under utblicksperioden med ca 480 personer. Invånare som är aktuella inom 

förskola, grundskola och gymnasiet förväntas under perioden öka ca 640 st, men invånare som kan 

behöva någon form av insats inom äldreomsorgen förväntas öka med ca 330 st. Invånare i arbetsför 

ålder 20-64 beräknas minska med ca 490 invånare. 

 

Barn och ungdomar 0-19 år 

 
2015- verkliga siffror. 2016-2021 - prognos 

 

Antalet barn i förskoleålder 0-5 år samt ungdomar i gymnasieåldern 16-19 förväntas öka med drygt 

100 barn/ungdomar vardera under utblicksperioden. Barn i grundskoleåldern förväntas öka med ca 

430 st under utblicksperioden. 

 

 

Äldre – 65+ 

 
2015- verkliga siffror. 2016-2021 - prognos 

 
Antalet invånare mellan 65- 79 år förväntas öka med 210 personer under utblicksperioden och 

invånare 80+ förväntas öka med 122 personer under perioden. 
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Arbetsför ålder 20-64 

 

 
2015- verkliga siffror. 2016-2021 – prognos- Obs bruten skala! 

Invånare i arbetsför ålder 20-64 år förväntas minska med ca 490 under perioden.  

15 400

15 600

15 800

16 000

16 200

16 400

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Befolkningsprognos 2016-2021 
Arbetsför ålder 

20-64



 

10 

 

Kommunens ekonomiska förutsättningar för flerårsplanen. 

För att få en bild av kommunens kostnadsnivå är en jämförelse med liknande kommuner i landet 

viktig. I jämförelsen ingår 2 kommuner i länet med ungefär lika många invånare Värnamo och Nässjö, 

samt riksgenomsnittet. Åren avser 2011-2015. 

Politiska nettokostnader per invånare 

 

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 18 % jämfört med riket som ökat med 4 %. 

 

Kulturverksamhetens nettokostnad per invånare 

 

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 21 % jämfört med rikets 8 %. Gislaveds kommun ligger 

historiskt på en hög kostnadsnivå. 

 

Fritidsverksamhetens nettokostnad per invånare 

 

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 23 % jämfört med rikets 12 %. Gislaveds kommun ligger 

historiskt på en hög kostnadsnivå. 
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Nettokostnad infrastruktur per invånare 

 

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 11 % vilket för riket är 7 %. Gislaveds kommun ligger 

historiskt på en låg kostnadsnivå men kostanden har ökat kraftigt från 2011 för att sen minska 2014 och 2015. 

 

 

Nettokostnad äldreomsorg per invånare 65+ (2010-2013) 

 

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 5 % vilket är samma nivå som riket. Gislaveds kommun 

ligger historiskt på en hög kostnadsnivå. 

 

Nettokostnad för individ- och familjeomsorg per invånare 

 

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 2 % jämfört med rikets 13 %. Gislaveds kommun ligger 

historiskt på en låg kostnadsnivå. 
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Nettokostnad för grundskolan per invånare 

 

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 9 % jämfört med rikets 11 %. Gislaveds kommun ligger 

historiskt på en hög kostnadsnivå men kostnadsökningen har avstannat de sista åren. 

 

 

Nettokostnad förskola per invånare 

  

Gislaveds kostnader har under denna period ökat med 15 % jämfört med rikets 18 %. Gislaveds kommun ligger 

historiskt på en lägre kostnadsnivå än riksgenomsnittet. 
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Modell för finansiell 

analys 

För att beskriva och analysera kommunens 

ekonomiska läge används fyra rubrikområden 

som benämns resultat och kapacitet samt 

risk och kontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Finansiellt resultat 

Här analyseras periodens resultat samt 

balansen mellan intäkterna och kostnaderna. 

En analys görs även över årets investeringar 

och deras utveckling och finansiering.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Period resultat och prognostiserat 

resultat 

 Periodens investeringar och 

prognostiserade årsnivå 

 

 

2. Kapacitet 

Här redovisas kommunens finansiella 

motståndskraft på lång sikt. Ju starkare 

kapacitet kommunen har desto mindre känslig 

blir kommunen för konjunkturnedgångar. 

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Soliditet 

 Skuldsättning 

 Långfristiga skulder 

 

3. Riskförhållande 

Under den tredje aspekten bedöms hur 

kommunen klarar att möta finansiella problem 

på kort och medellångt perspektiv. En god 

ekonomisk hushållning innebär att kommunen 

inte behöver vidta drastiska åtgärder för att 

möta finansiella problem.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Likviditet 

 Finansiell risk 

 Borgensåtaganden 

 Pensionsåtaganden 

 

 

4. Kontroll 

Under den fjärde och sista aspekten mäts hur 

de finansiella målen efterlevs och planer följs.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Måluppfyllelse 

 Avstämning av balanskravet

 

Resultat 

 

Kapacitet 

 

Risk 

 

Kontroll 
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Resultat och investeringar 

INLEDNING 

Kommunen har två finansiella mål 

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

 Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten renhållning) verksamhet ska för perioden 2017-2021, 

som genomsnitt, finansieras till 100 % med egna medel. 

 

Resultat 

 
 

Pga det förändrade ekonomiskta läget, där skatteintäkterna inte ökar tillräckligt och 

pensionskostnader förväntas öka från ca 99 mnkr 2017 till ca 124 mnkr för 2021, ökas inte 

nämndernas ramar förutom med kompensation för inflation, löneökningar, statsbidrag och 

demografiförändringar. Effekter av redan beslutad verksamhet kommer också att kompenseras. 

Nämndernas äskanden har tagits bort i sin helhet. Ett årligt effektiviseringskrav på ca 1% är också 

nödvändigt. 

 

Alla effekter av kommunstyrelsens omorganisation är i nuläget inte helt utredda, varför 

ramjusteringar mellan nämnderna kan behövas göras. Motsvarande verksamhet flyttas också, varför 

resultatet inte påverkas av det sistnämnda. 

 

 
Investeringar 
I relation till det finansiella målet att resultatet under planperioden 2017-2021 som genomsnitt skall 

uppgå till 30 mnkr, måste investeringsnivån anpassas till ett genomsnitt på ca 100 mnkr/år. En högre 

nivå innebär på sikt att en större del av skatteintäkterna går till finansiella kostnader och en mindre 

del till verksamhetskostnader.  

 

Den investeringsram som antogs i samband med det strategiska styrdokumentet, 2016-05-26, uppgick 

till 132 mnkr. Efter fördelning av välfärdsmedel och effekter av övergång till komponentavskrivning 

uppgår den nya investeringsramen till ca 173 mnkr.  

 

Det finansiella målet ” Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten renhållning) verksamhet ska för 

perioden 2017-2021, som genomsnitt, finansieras till 100 % med egna medel” kommer inte att uppnås 

med nuvarande investeringsplan för 2018-2021. 
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Investeringar 2017- 2021, mnkr 

      inkl taxefinansierat  taxefinansierat exkl taxefinansierat 

2017 192,7 19,8 172,9 

2018 199,5 28,0 171,5 

2019 136,6 20,0 116,6 

2020 146,6 33,0 113,6 

2021 342,0 23,4 318,6 
Totalt under  
perioden 1 017,4 124,2 893,2 
Genomsnitt/år  
under perioden 203,48 24,84 178,64 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar- skattefinansierad verksamhet, mnkr 

Nämnd Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Kommunstyrelsen 0,4 1,3 1,7 0,7 0,7 

Räddningstjänsten 4,9 4,2 4,6 1,3 5,9 

Varav ombudgeteringar 3,3     

Tekniska nämnden, skattefinans 28,3 49,1 45,5 55,0 53,0 

Bygg- och miljö nämnden 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 

Socialnämnden 4,0 4,7 7,2 3,4 3,1 

Barn- och utbildningsnämnden 13,5 15,7 14,3 14,3 14,3 

Kulturnämnden 3,4 2,4 0,9 0,7 4,6 

Varav ombudgeteringar 2,0     

Fritidsnämnden 6,2 6,4 1,3 1,0 0,7 

Fastighetsnämnden 117,4 87,3 41,2 37,2 236,2 

Varav ombudgetering 60,7     

Inflationsuppräkning      

Nettoinvesteringar 172,9 171,5 116,6 113,6 318,6 

      

      

      

Nettoinvesteringar- taxefinansierad verksamhet, mnkr 

 

 Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Taxefinansierad verksamhet 19,8 28,0 20,0 33,0 23,4 
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Omprioriteringar/prioriteringar av investeringar 2018-2021 

Nämnderna ser över och anpassar sin investeringsbudget, dock finns några omprioriterade/prioriterade 

investeringar.  
 

      

• Ks- flyttar fram nytt ekonomisystem till 2018-2019 

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

3 mnkr 2018. Under perioden, med ev. ombudgeteringar från 2016 är investeringen för Hus C 

20 mnkr 

• Fastighetsnämnden – Johan Orre, ombyggnad till förskola, framflyttat till 2018-2019. Med 

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

• Fastighetsnämnden - Om- tillbyggnad sporthall Smålandsstenar, med ev ombudgeteringar 

från 2016 och med en förflyttning av 7 mnkr från 2017 till 2018 är den totala investeringen 25 

mnkr 

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

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

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

från 2016 är investeringsnivån för dansstudio minskad från 36 mnkr till 20 mnkr. 
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Resultaträkning/kassaflödesanalys/Balansräkning
1
 

 

Resultatbudget 

(mnkr) 

Utfall 

2015 

Delårs 

bokslut 

2016 

(prognos) 

Budget 

2017 

Utblick 

2018 

Utblick 

2019 

Utblick 

2020 

Utblick 

2021 

Förändrad verksamhet 
(inflationsjusterad)        

Verksamhetens 

nettokostnader (a,b) 

 

-1 394 

 

-1 462 

 

-1 554 

 

-1 566 

 

-1 645 

 

-1 682 

 

-1 692 

Varav pensionskostnader (c-

d) 

 

-81 

 

-89 

 

-100 

 

-102 

 

-112 

 

-119 -124 

Avskrivningar -85 -83 -85 -87 -87 -89 -96 

 

Effektivisering/ 

omstrukturering, (e) 

  -16 -16 -16 -16 -16 

        

Verksamhetens 

nettokostnader 

 

-1 479 -1 545 

 

-1 655 

 

-1 669 

 

-1 748 

 

-1 787 

 

-1 804 

        

Skatteintäkter+ 1 501 1 577 1 674 1 708 1 748 1 786 1 803 

Generella statsbidrag        

Finansnetto 3 3 2 2 2 2 2 

        

Årets resultat 25 35 22 41 2 1 1 

Övergripande förutsättningar. 

a). De ingående kapitalkostnaderna inkluderar en internränta på 1,9 % vilket följer SKL:s rekommendation enligt cirkulär 2016:16 

Kommunens ränta på nuvarande låneskuld används inte som internränta därför att låneskulden är mycket låg i förhållande till 

tillgångsmassan och avspeglar därmed ej räntan övertiden.  

b). För att erhålla en rättvisande bild av kommunens kostnader för framtida pensionsåtaganden belastas de olika verksamheterna 

med ett internt pålägg om 6,83 % på utgående pensionsberättigad lön. Pålägget avser att fastställa den genomsnittliga kostnaden för 

alla inom pensionsavtalets ram och skall spegla kostnaden för ett års nyintjänande av pensionsförmåner för de anställda. Dessa 

interna kostnader uppsamlas här som en kommunintern intäkt. 

c). Avsättningen till pensionsskuld är beräknad utifrån den så kallade blandmodellen och avser kostnader, inklusive finansiella 

kostnader och löneskatter, för årets intjänande minskat med beräknade utgående pensioner för den del som inte omfattas av 

individuella delar eller av försäkringslösningar. 

d). pensionsbetalningar och pensioner individuell del avser dels löpande utbetalningar på redan pensionerade, dels kostnader för den 

premiebaserade delen i pensionsavtalet. 

e). En årlig effektivisering om 1 % behövs för att på sikt nå det finansiella målet om ett genomsnittligt resultat om 30 mnkr/år  

                                                      
1
 Tabellen har förändrats med effekter av tilläggsanslag, utfördelade löneökningar, komponentavskrivningar, ny 

skatteprognos, ny pensionsprognos.  
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Kassaflödesbudget2 

(mnkr) 

Utfall 

2015 

Delårs 

bokslut 

2016 

(prognos) 

Budget 

2017 

Utblick 

2018 

Utblick 

2019 

Utblick 

2020 

Utblick 

2021 

DEN LÖPANDE 

VERKSAMHETEN 

       

Årets resultat 25 35 21 41 2 1 1 

Avskrivningar 85 83 84 83 84 86 92 

Ökning/minskning korta 

skulder 
15 0 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning korta 

fordringar 
-6 0 0 0 0 0 0 

Rörelsekapitalförändringar -3       

Medel från löpande 

verksamheten 
116 118 105 124 86 87 93 

        

Nettoinvesteringar -91 -106 -193 -175 -137 -147 -342 

Medel från investerings 

verksamheten 
-91 -106 -193 -175 -137 -147 -342 

        

Förändring långfristiga skulder 33 -30 0 0 0 0 0 

Medel från finansierings 

verksamheten 
33 -30 0 0 0 0 0 

        

ÅRETS KASSAFLÖDE        

Likv. Medel vid årets början 51 109 91 43 -33 -84 -144 

Likv. Medel vid årets slut 109 91 43 -33 -84 -144 -393 

Förändring av likvida 

medel 
58 -18 -47 -76 -51 -60 -249 

Kassaflödesbudgeten visar hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina investeringar. Den beskriver det likvida 

flödet inom sektorerna, den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. 

Av kassaflödesbudgeten framkommer hur likvida medel förändras mellan åren. 

I kassaflödesbudgeten ingår en preliminär beräkning avseende kvarstående investeringsanslag från år 2016 som 

troligtvis kommer att ombudgeteras till 2017. Kassaflödesbudgeten baseras även på delårsbokslut 2016.  

Det kommer att göras en ny beräkning av ombudgetering i början av år 2017. I nuläget är inte upptagen nya lån som 

finansiering. 

  

                                                      
2
 Tabellen har förändrats med effekter av tilläggsanslag, utfördelade löneökningar, komponentavskrivningar, ny 

skatteprognos, ny pensionsprognos samt förändrad investeringsnivå. 
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Balansbudget 

(mnkr) 

Utfall 

2015 

Prognos 

2016 

Budget 

2017 

Utblick 

2018 

Utblick 

2019 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar 1 296 1 319 1 372 1 465 1 503 

Omsättningstillgångar 207 189 167 116 80 

      

Summa tillgångar 1 503 1 509 1 540 1 581 1 583 

      

Eget kapital och 

skulder 

     

      

Eget kapital 1 034 1 069 1 171 1 211 1 213 

Skulder,inkl avs 469 440 369 369 369 

      

Summa eget kapital 

och skulder 

1 503 1 509 1 540 1 581 1 583 

Soliditet % 68,8%     
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