
 
 

 
               

   
    

 
 

    
 

    
 

   

   
 

 

   
  

 

   

    
 

   

    
 

   

   
 

   

   
 

   

  
  

 

   

   
 

 
 

   

    
 

   

   
 

   

 
  

~KOMMUN 

K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 24 mars 2022, 
klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande ärenden: 

Nr Diarienummer Ärendemening 

1 KS.2022.1 Fastställande av dagordning 

2 Nya motioner 

3 KS.2022.2 Information om de kommunala 
bolagens årsredovisningar 

4 KS.2022.5 Interpellationer 

5 KS.2022.6 Frågor 

6 KS.2022.3 Valärenden 

7 KS.2022.7 Information från revisionen 2022 

8 KS.2019.194 Svar på motion angående digital 
lekplats 

9 KS.2021.249 Godkännande av Gislaved Energi 
AB:s bildande av bolag med extern 
part avseende energipark 

10 KS.2021.55 Avfallstaxa 2022, redigering 

11 KS.2022.1 Meddelanden 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
        

     
         

 
 
 
 

 
 

Gislaved den 2022-03-15 

Lars-Ove Bengtsson 
Ordförande 

Yvonne Thelin Karlsson 
Kommunsekreterare 

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 
tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved. 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr:KS.2022.67] 
 

Motion:  
Motion 

  

Vi följer det övergrepp som sker i Ukraina, en europeisk demokrati som 
angrips på ett fruktansvärt sätt. Sverige och EU och stora delar av övriga 
världen stödjer Ukraina i sin kamp för försvaret av sina gränser och 
demokratin. 

Många städer och orter i Ukraina är hårt drabbade och kommer behöva 
stöd och samarbeten framöver. Vi ser att viljan är stor bland befolkningen 
att hjälpa de som flyr landet. Men många av flyktingarna vill tillbaka till sitt 
hemland när kriget är över. Människorna och landets samhällen kommer 
behöva stöd i många former framöver och vi tror Gislaved har mycket att 
erbjuda här. 

  

Vi yrkar därför att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en lämplig 
ort i Ukraina som skulle kunna bli en vänort till Gislaved med framtida 
utbyten och samarbeten på bland annat områdena utbildning, näringsliv och 
kultur. 

  

  

  

  

Westbopartiet 

  

  

  

  

Kian Anderson                                  Tommy Östring 
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Mikael Kindbladh                               Thomas Johansson 

 

 

Tommy Östring 

Westbopartiet 

 



































Ej stöd för fil: 3.2 Granskningsrapport Enter AB
Ta bort beslutsunderlaget från protokollet. Alt gör om filen till pdf och lägg till den på 
nytt i protokollet
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VD-KOMMENTAR

Vi är alla vana att förhålla oss till det som för några år sedan inte riktigt fanns. Visst, virus har alltid fun-
nits, men att hela världen skulle drabbas så snabbt och plötsligt fanns inte riktigt på kartan. Begreppet 
pandemi var något som fanns – långt borta och inte här…och som egentligen inte kunde dyka upp nu, 
var det säkert många som tänkte. Vi har fått lära oss att arbeta efter nya förhållningsregler och använda 
digitala verktyg i vårt sätt att kommunicera och hålla möten, gå på kurser, genomföra distansundervis-
ning och t.ex. uppleva kulturevenemang i den mån de varit öppna för digitalt deltagande. Detta krävde 
ork och uthållighet av var och en av oss för att kunna ställa om till de nya förutsättningarna. Jag är 
glad att vi inom vår koncern kunnat arbeta framåt och hålla fokus på att verksamheterna ska fungera 
även i sådana tider. Två sådana exempel är nya projekt avseende förnybar egen elproduktion. Den ena 
satsningen var att vi under våren förvärvade Vikafors vattenkraftstation i Ebbebo. En mycket välskött 
anläggning där historien går tillbaka till mer än hundra år av arbete för att förse samhället med elkraft. 
Nu tar vi stafettpinnen vidare och fortsätter att producera elkraft och bevara och utveckla detta fina 
kulturarv som vi får kalla anläggningen.

Under hösten invigde vi vårt senaste energitillskott, en kraftvärmemodul som finns kopplad till fjärrvär-
meanläggningen i Mossarp. Den bidrar nu med värdefull lokalproducerad förnybar elkraft. Då vi är allt 
fler i kommunen som använder fjärrvärme bidrar detta att vi speciellt under kalla vinterdagar avlastar 
elsystemet. Lokal kraftvärme i hela Sverige bidrar också till att minska kapacitetsbristen i elnäten vilket 
ger ökad trygghet – och dessutom produceras elen lokalt och är i linje med vårt motto nämligen när-
mare, enklare och snabbare!

Vår elproduktion omfattar också delägande i Klämman Vind i Reftele samt egna solcellsanläggningar 
(varav en med ett mindre energilager) vid vårt kontor och ytterligare en finns vid fjärrvärmeanläggningen 
i Mossarp. Samtliga ger ett värdefullt tillskott av el liksom vår vattenkraftstation Gyllenfors. 

Under år 2021 har vi bytt ut gatubelysningen i Skeppshult, Burseryd och Broaryd till moderna LED-arma-
turer.  

Elpriset var ett ämne som diskuterades flitigt under året. Inte minst på grund av de extrema elpriserna 
som konsumenter och företag har nåtts av och speciellt under slutet av året. Orsaken beror på många 
saker som påverkar elpriset och alla har en prishöjande effekt. Den 6 december noterades timpriset 6,46 
kronor per kilowattimme i de två sydligaste elområdena. Under hösten blev det påtagligt att naturgaspri-
set var på höga nivåer och har också ökat sedan dess. Bakgrunden var låga naturgaslager i Europa efter 
en lång och kylig vinter och begränsningar i utbudet av naturgas från framför allt Ryssland. Även priset 
på kol och utsläppsrätter ökade under året. 

Under året driftsatte vi vårt trådlösa nätverk för datakommunikation 
inom det område som kallas Internet of Things eller ”sakernas inter-
net.” Nu är det möjligt att koppla upp olika typer av sensorer vars 
data överförs via vårt nät till kundens system. Nätet kan byggas ut allt 
eftersom behovet ökar. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som inom företagskon-
cernen bidragit till att vi kan redovisa ännu ett år med ett bra ekono-
miskt resultat för våra bolag i koncernen. 

Ett varmt tack riktas också till styrelsen för ett gott samarbete och 
engagemang under året!

Vi är lokala och därför ”Närmare, Enklare och Snabbare” i alla våra 
åtaganden och som vår devis lyder.

Nya förnybara energitillskott ger mer kraft inför 
framtiden! 

Hans Brunström, 

VD och koncernchef
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GATUBELYSNING OCH FJÄRRVÄRME

I november invigde vi vår s.k. kraftvärmemodul som är ansluten till den nyaste av flispan-
norna. Vi kan därför producera både fjärrvärme och elkraft i samma anläggning och går i linje 
med våra ambitioner att öka andelen förnybar energi i kommunen. 

Vi kommer att i det närmaste bli självförsörjande på elkraft i anläggningen då produktionen 
uppgår till mist 770 000 kWh el årligen. Den nya kraftvärmemodulen medför en utsläpps-
minskning av ca 690 ton koldioxidekvivalenter per år vid ersättning av s.k. europeisk margina-
lel. Detta kan jämföras med utsläppen från en bensindriven personbil som kör 1 037 varv runt 
jorden.

Kraftvärme i Mossarp

Ett arbete inleddes under året med att fortsätta byta ut 
gatubelysningen i kommunens tätorter från högtrycks-
natriumlampor till LED-armaturer.

Redan under mitten av 1990-talet byttes kommunens 
kvicksilverlampor ut mot högtrycksnatriumlampor, dvs. 
till de som ger ett lite gulaktigt sken. Natriumlamporna 
var både mer energisnåla och mer miljövänliga än 
kvicksilverlamporna. 

Nu pågår ett arbete att byta till nästa generations 
gatubelysning. LED-armaturer ger ett bättre ljus än 
natriumlamporna och är mer hållbara och energisnåla. 
Armaturerna i Reftele, Anderstorp och Smålandsstenar 
är utbytta under de senaste åren. Under år 2021 har vi 
bytt i Skeppshult, Burseryd och Broaryd till LED-arma-
turer. De nedtagna natriumlamporna monteras isär och 
metaller och andra delar återvinns.

Byte till LED-lampor för gatubelysningen i 
Gislaveds kommun

Bilder från invigningen den 4 november 2021
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ELPRISER 2021

År 2021 - från rekordlågt till rekordhögt elpris

Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool Spot blev 63 öre/kWh år 2021, en ök-
ning med 52 öre jämfört med år 2020, motsvarande 554 procent. Året gav också rekordhöga 
noteringar för såväl tim-, dygns-, vecko- som månadsgenomsnitt.

I Prisområde Stockholm och Malmö noterades det högsta timpriset till 646 öre/kWh den 6 
december, klockan 16–17.

Eftersom el inte går att lagra är elpriset 
alltid beroende av de aktuella förhållan-
dena, inte minst vad gäller väder och 
vind.

Våra elpriser blir mer sammankopplade 
med Europas elpriser då fler kablar till 
kontinenten byggts vilket leder till att 
de höga kol- och gaspriserna i Europa 
påverkar de svenska priserna i större 
utsträckning. 

December blev en kall och torr månad 
som ökade elförbrukningen och 
försämrade den hydrologiska balansen 
(vatten i magasin, grundvatten och 
snö) samt ganska lite vind. 

Detta i kombination med höga europeiska priser på gas och kol gjorde att det svenska elpriset 
nådde rekordnivåer under december. 

Vem sätter priserna? El handlas på en elbörs som heter Nordpool och precis som med andra 
råvarubörser styrs priset av utbud och efterfrågan.

Koncernens roll är också att främja utbyggnaden av IT-infrastruktur (bredband) i  
kommunen och via ett aktieägartillskott om 10 mnkr som tidigare tillfördes bolaget. 
Sju ansökningar har hittills beviljats fram till årsskiftet 2021/2022, där ett antal fiber-
föreningar och privata nätägare är mottagare av stödet. Stöd ges inte till privatperso-
ner.

En fortsatt kartläggning har gjorts under året över de fastigheter som saknar bred-
bandsuppkoppling i kommunen. Underlaget används i den fortsatta 
diskussionen med de två nätägarna IP-Only och Telia om strategin för fortsatta  
anslutningar. Bolaget har också uppmuntrat nätägarna att bevaka och söka det stöd 
som aviserats via Post- och telestyrelsen (PTS).

Gislaved Energi Koncern - ekonomiskt stöd för 
bredbandsutbyggnad
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Styrelsen och verkställande direktören för Gislaved 
Energi Koncern AB avger följande årsredovisning 
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

Information om verksamheten
Gislaved Energi Koncern AB äger aktierna i två 
dotterbolag. Verksamheten i dotterbolaget Gis-
laved Energi Elnät AB omfattar distribution av el 
inom delar av Gislaveds kommun. I dotterbolaget 
Gislaved Energi AB bedrivs produktion och han-
del med el och värme samt gatubelysning i hela 
Gislaveds kommun. Bolaget erbjuder även energi-
tjänster, entreprenader och serviceavtal. Gislaved 
Energi AB äger 15 % av aktierna i intressebolaget 
Klämman Vind AB.

Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström 

Gislaved Energi Koncern AB, 559079-2932, med 
säte i Gislaved, ägs till 100 % av Gislaveds Kom-
munhus AB. Koncernen omfattar de helägda dot-
terbolagen Gislaved Energi Elnät AB och Gislaved 
Energi AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har tidigare tillförts 10 mnkr i aktieägar-
tillskott för att möjliggöra IT-infrastruktur för de 
medborgare i Gislaveds kommun som inte har  
samma möjlighet till IT-infrastruktur som övriga 
kommuninvånare. Dialog har förts i olika om-
gångar med fiberföreningarna och med nationella 
nätägare om det stöd som finns att söka. Bidraget 
är således öppet för både fiberföreningar och de 
marknadsaktörer som har fiberutbyggnad i sitt af-
färskoncept. Stöd utbetalas dock inte till en enskild 
individ.

Fram till årsskiftet 2021/2022 har stöd beviljats för 
sju ansökningar. 

Under räkenskapsåret har coronavirus - Covid 
19 drabbat världen med full kraft. Bolaget följer 
råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten 
och informerar personal och andra intressenter 
kontinuerligt. Vi har en verksamhet som klarar att 
upprätthålla kritiska funktioner med låg bemanning 
i beredskap. En plan för att upprätthålla kritiska 
funktioner finns. Verksamheten har påverkats 
av denna pandemi, men bolagets ekonomiska 
ställning har ännu inte påverkats negativt. Ut-
vecklingen följs noga och bolaget har en finansiell  
ställning som gör att man kan stå emot betydande 
nedgång.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Dotterbolagens anläggningar som t.ex. nätstatio-
ner, ställverk och övriga byggnader samt anlägg-
ningar för energiproduktion kan utsättas för have-
rier av olika slag. Exempel på tänkbara orsaker till 
haverier är sabotage, naturkatastrofer, storskaliga 
bränder etc. 

Dotterbolagens eldistribution samt värmedistribu-
tion kan också råka ut för haverier med skador på 
egna anläggningar som följd och om inte avbrotten 
avhjälps i tid även förorsaka avbrottsersättningar. 
Exempel på tänkbara orsaker är kraftiga blixtned-
slag i samband med åskväder, avgrävda elkablar, 
nedblåsta stolpar, stormfälld skog, 
skadade fjärrvärmeledningar etc. Koncernen bedri-
ver ett långsiktigt arbete i syfte att minska riskerna 
för haverier samt att minska skadeeffekterna vid 
avbrott m.m.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för
finansiella risker, t.ex. kundkreditrisker, ränterisker, 
marknadsrisker vid elhandel samt finanskriser i 
omvärlden som kan orsaka bankkonkurser etc.

Koncernen följer en upprättad finanspolicy i syfte 
att begränsa de finansiella riskerna samt en upp-
rättad riskpolicy för elhandelsverksamheten i syfte 
att begränsa marknadsriskerna.

Personal
Bolaget har inga anställda.

Ekonomi
Resultat efter dispositioner och skatt för bolaget 
uppgick till 508 tkr. Utdelning till Gislaveds
Kommunhus AB föreslås ske med 2 591 490 kr.

Miljö
Dotterbolagen är certifierade enligt SO14001:2015 
och har arbetat vidare med miljöfrågor under 
verksamhetsåret. En uppföljande externrevision 
har genomförts med bra resultat. Bolagen arbetar 
fortlöpande med åtgärder för minskad energian-
vändning. 

Utblick/framtid
Fortsatta kontakter kommer att göras med i 
huvudsak privata nätägare i syfte att möjliggöra 
utbyggnad till de områden som saknar bredband.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gislaved Energi Koncern AB



Det är bra att de tillhör kommunen med eget nät, jag tycker 
att det är positivt att de har en bra förankring i orten.
person nr 46 NKI 2020
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Gislaved Energi Koncern AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Flerårsöversikt 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 285 200 92 39 0

Resultat efter finansiella poster -90 1 642 1 480 -231 4 964

Balansomslutning 12 638 13 415 12 174 13 559 5 564

Förändring av eget kapital (Tkr) Aktie-
kapital

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 100 9 890 3 040 13 030

Utdelning -1 598 -2 006

Ombokning fg års resultat 3 040 -3 040 0

Årets resultat 508 508

Belopp vid årets utgång 100 11 332 508 11 940

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 11 332 258

årets vinst 507 988

11 840 246

disponeras så att

till aktieägarna utdelas 2 591 490

i ny räkning överföres 9 248 756

11 840 246



Jag gillar Gislaved Energi eftersom de finns på orten och 
finns snabbt till hands om man behöver dem.
person nr 132 NKI 2020
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Gislaved Energi Koncern ABRESULTATRÄKNING

Moderbolagets resulaträkning

Not 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 285 200

285 200

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -875 -1 558

-875 -1 558

Rörelseresultat -589 -1 358

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag                                           3 500 3 000

500 3 000

Resultat efter finansiella poster -90 1 642

Bokslutsdispositioner                                                                       6 600 1 400

Resultat före skatt 510 3 042

Skatt på årets resultat -2 -2

Årets resultat 508 3 040
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BALANSRÄKNINGGislaved Energi Koncern AB

Moderbolagets balansräkning

Not 2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag                                     4 550 550

Fordringar hos koncernföretag 0 0

Summa anläggningstillgångar 550 550

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag                       7 5 982 5 122

Övriga kortsiktiga fordringar 3 194 3 239

9 176 8 361

Kassa och bank 2 912 4 504

Summa omsättningstillgångar 12 088 12 865

SUMMA TILLGÅNGAR 12 638 13 415

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital                                        5

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 100

100 100

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 11 332 9 890

Årets resultat 508 3 040

11 840 12 930

Summa eget kapital 11 940 13 030

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 90 322

Skulder till koncernföretag 604 49

Skatteskulder 4 2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 11

698 385

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 638 13 415
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Gislaved Energi Koncern ABNOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Gislaved Energi Koncern AB upprättar ingen koncernre-
dovisning med hänvisning till att företaget och samtliga 
dotterföretag omfattas av koncernredovisningen som 
upprättas av ett överordnat moderföretag, Gislaveds 
Kommunhus AB, org nr 559084-6191. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska förde-
larna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande-
perioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att före-
tagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på 
balansdagen som innebär en betydande risk för en vä-
sentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar 
och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar 
som har betydande effekt på de redovisade beloppen i 
denna årsredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på histo-
risk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa 
uppskattningar och bedömningar används sedan för
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder 
som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar 
kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa 
redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår 
om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår.

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag

2021 2020

Erhållna utdelningar 500 3 000 

500 3 000 

Not 4 Andelar i koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffnings-
värden 550 550

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 550 550

Gislaved Energi AB 556247-6514 
Säte: Gislaved 100% kapitalandel 1 000 aktier

Gislaved Energi Elnät AB 556223-8765 Säte: Gislaved 
100% kapitalandel 5 000 aktier

Not 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 1 000 st aktier med kvotvärde 
100 kr.

Not 6 Bokslutsdispositioner

2021 2020

Erhållet koncernbidrag 600 1 400

600 1 400

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31

Fordringar hos koncern-
företag 5 982 5 122

5 982 5 122

Not 8 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser

Not 9 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter.

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
slut
Inga väsentliga händelser har uppstått efter 
balansdagen
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Kundtjänst och marknad

Det är oss du möter när du besöker 
eller kontaktar Gislaved Energi. 
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El och teknik

Vårt el-team ansvarar för att allt fungerar i det 
vanliga elnätet samt i gatubelysning och vår elpro-
duktion mm. Teknikteamet har hand om underhåll 
och utveckling av våra tjänster och it-miljö. M
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Fjärrvärme

Fjärrvärmeteamet ser till att kommunen har det varmt och skönt med
fjärrvärme i Gislaved, Anderstorp, Hestra, Reftele, Broaryd och Burseryd.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Gislaved 
Energi Elnät AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021.

Information om verksamheten
Verksamheten i bolaget omfattar distribution av el 
inom delar av Gislaveds kommun.

Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström

Gislaved Energi Elnät AB, 556223-8765, med 
säte i Gislaved, ägs till 100 % av Gislaved Energi 
Koncern AB som ägs till 100 % av Gislaveds Kom-
munhus AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har i augusti lämnat in en ansökan till 
Energimarknadsinspektionen om att få ett särskilt 
investeringsutrymme för elnätverksamhet. Ansö-
kan gäller Gislaved Energi Elnät AB och redovis-
ningsenhet REL 00043 och för tillsynsperioden 
2020-2023.

Under räkenskapsåret har coronavirus  Covid 19 
påverkat världen med full kraft. Bolaget följer 
råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten 
och informerar personal och andra intressenter 
kontinuerligt. Vi har en verksamhet som klarar att 
upprätthålla kritiska funktioner med låg bemanning 
i beredskap. En plan för att upprätthålla kritiska 
funktioner finns. Verksamheten har påverkats 
av denna pandemi, men bolagets ekonomiska 
ställning har ännu inte påverkats negativt. Ut-
vecklingen följs noga och bolaget har en finansiell 
ställning som gör att man kan stå emot betydande 
nedgång.

Elnät
Bolaget ser en fortsatt positiv trend genom flera 
utökningar av ansluten effekt till industriföretag, 
inkomna förfrågningar samt nyanslutningar. Under 
året har reinvesteringar i elnätet genomförts ge-
nom utbyte av jordkabel. Reinvestering har också 
utförts på transformatorer och låg- och högspän-
ningsställverk och har bytts ut mot nya under året. 
Detta för att göra leveransen av el så driftsäker 
som möjligt. 
 
Ny elmatning har framdragits till Anneberg på 
landsbygden  en sträcka på närmare en kilome-
ter från vår station, där vi gräver ned kabeln och 
ersätter den tidigare luftledningen genom skogen. 
Flera projekt har genomförts på landbyggden för 
b.la. nyanslutningar och i samma syfte, t.ex. i 
Vika. 

Vid våra mottagningsstationer som är samman-
kopplade med regionnätet har service och under-
håll genomförts under året. Det har också gjorts 
en förstudie och utredning avseende en planerad 
större reinvestering av mottagningsstationerna. 

Ett projekt som pågår är att knyta samman våra 
nätstationer med fiberkabel för att få bättre kom-
munikation mellan Bolagets insamlingssystem för 
mätvärden och även för övervakning.   

Bolaget ser en ökning i antal anslutningar av sol-
celler s.k. mikroproducenter i vårt elnät samt att 
det även inkommit flera förfrågningar under året 
av större solcellsparker. 

Under året har bolaget fortsatt arbetet med att 
implementera ett nytt elektroniskt låssystem för 
bl.a. elnätstationer. Det nya systemet höjer per-
sonsäkerheten och minskar risken att obehöriga 
kan komma in på anläggningarna. 

Omsättningen i elnätet var 165,1 GWh vilket är 
högre än föregående år på 147,9 GWh. En del av 
förklaringen är att det varit något kallare perioder 
samt att det är högkonjunktur i industrin.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets anläggningar som t.ex. nätstationer, 
ställverk och övriga byggnader kan utsättas för ha-
verier av olika slag. Exempel på tänkbara orsaker 
till haverier är sabotage, dataintrång, naturkata-
strofer, storskaliga bränder etc. Bolagets eldistribu-
tion kan också råka ut för haverier med skador på 
egna anläggningar som följd och om inte avbrotten 
avhjälps i tid även förorsaka avbrottsersättningar. 
Exempel på tänkbara orsaker är kraftiga blixtned-
slag i samband med åskväder, avgrävda elkablar, 
nedblåsta stolpar, stormfälld skog etc. Bolaget 
bedriver ett långsiktigt arbete i syfte att minska 
riskerna för haverier samt att minska skadeeffek-
terna vid avbrott m.m.

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finan-
siella risker, t.ex. kundkreditrisker, ränterisker samt 
finanskriser i omvärlden som kan orsaka bankkon-
kurser etc. Bolaget följer en upprättad finanspolicy 
i syfte att begränsa de finansiella riskerna.

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 438 
tkr vilket är 114 tkr under prognosen på 7 552 tkr. 
Utdelning till Gislaved Energi Koncern AB föreslås 
ske med 1 000 000 kr.

Personal
Total sjukfrånvaro under år 2021 var 4,85 % 
(föregående år 2,95%). Av den totala sjukfrånva-
ron utgörs 31 % av långtidsfrånvaro. Bolaget hade 
vid årsskiftet 19 anställda medarbetare, varav tre 
personer är kvinnor.

Under året har en ny värmetekniker anställts.

Gislaved Energi Elnät AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEGislaved Energi Elnät AB

Flerårsöversikt 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 50 345 48 165 46 494 46 885 44 362

Resultat efter finansiella poster 7 438 5 868 6 360 7 080 5 539

Balansomslutning 97 376 88 203 78 935 87 238 78 254

Investeringar i materiella anl tillg 3 954 9 369 5 098 3 122 4 418

Antal anställda 19 23 22 21 18

Soliditet % 46 56 61 58 72

Avkastning på eget kapital % 17 10 10 14 10

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 13 440 454

årets vinst 992 830

14 433 284

disponeras så att

till aktieägarna utdelas 1 000 000

i ny räkning överföres 13 433 284

14 433 284

Miljö
Bolaget är certifierat enligt ISO 14001:2015 och 
har arbetat vidare med miljöfrågor under verksam-
hetsåret. En uppföljande externrevision genomför-
des med bra resultat. Bolaget arbetar fortlöpande 
med åtgärder för minskad energianvändning.

Utblick/framtid
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fort-
sätter. Bolaget kommer att fortsätta genomföra 
investeringar som stärker leveranssäkerheten 
och personsäkerheten i elnätet. Bolaget fortsät-
ter under år 2022 med kompetensutveckling för 
personalen, en strävan mot ständiga förbättringar. 
En målsättning är att utveckla en organisation där 
medarbetarna uppmuntras till att ta egna initiativ 
och känner ett stort engagemang, där man får och 
vill ta ansvar för verksamheten.



Gislaved Energi är ett sådant trevligt företag så jag är 
väldigt nöjd med dem.

person nr 152 NKI 2020
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Gislaved Energi Elnät ABRESULTATRÄKNING

Not 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 50 345 48 165

Aktiverat arbete för egen räkning 634 1 165

Övriga rörelseintäkter 518 968

51 497 50 298

Rörelsens kostnader

Kostnader för transitering och inköp av kraft -13 678 -13 465

Övriga externa kostnader -7 932 -9 135

Personalkostnader 3 -15 833 -15 751

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -6 680 -6 175

-44 123 -44 526

Rörelseresultat 7 374 5 772

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 75 97

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -11 -1

64 96

Resultat efter finansiella poster 7 438 5 868

Bokslutsdispositioner 15 -6 255 -5 392

Resultat före skatt 1 213 476

Skatt på årets resultat -220 -119

Årets resultat 993 357
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BALANSRÄKNINGGislaved Energi Elnät AB

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvaror 6 1 139 1 448

1 139 1 448

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 2 295 2 524

Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 45 544 49 919

Inventarier och andra installationer 9 3 021 2 481

Pågående anläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 10 2 611 1 110

53 471 56 034

Finansiella anläggningstillgångar 60

60

Summa anläggningstillgångar 54 670 57 482

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 524 11 116

Fordringar hos koncernföretag 4 226 5 644

Aktuella skattefordringar 41 164

Övriga fordringar 63 46

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 943 4 686

23 797 21 656

Kassa och bank 12 18 909 9 065

Summa omsättningstillgångar 42 706 30 721

SUMMA TILLGÅNGAR 97 376 88 203
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Gislaved Energi Elnät ABBALANSRÄKNING

Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 500 500

Reservfond 100 100

600 600

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 13 440 13 583

Årets resultat 993 357

14 433 13 940

Summa eget kapital 15 033 14 540

Obeskattade reserver 13 37 600 39 375

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 373 220

373 220

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 767 4 646

Skulder till koncernföretag 11 31 015 21 805

Övriga kortfristiga skulder 6 148 5 806

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 3 440 1 811

44 370 34 068

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 97 376 88 203



Det känns som om Gislaved Energi strävar mycket för 
miljön och de känns trygga.

person nr 161 NKI 2020

19

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITALGislaved Energi Elnät AB

Aktie-
kapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01 500 100 15 583 16 183

Årets resultat 357 357

Utdelning -2 000 -2 000

Utgående eget kapital 2020-12-31 500 100 13 940 14 540

Årets resultat 993 993

Utdelning -500 -500

Utgående eget kapital 2021-12-31 500 100 14 433 15 033
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningarna upprättas med tillämpning av årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3).

Intäkter
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från 
kärnverksamheten,dvs produktion, försäljning och dist-
ribution av el, värme, elhandel, anslutningsavgifter samt 
andra intäkter såsom entreprenadavtal och uthyrning.
Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i 
bolagets intäkter. I de fall varor och tjänster byts mot 
likartade varor och tjänster redovisas ingen intäkt.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit 
eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och 
efter avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i 
posten Nettoomsättning.

Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leverans-
tidpunkten.

Anslutningsavgifter
Intäktsredovisas i den period den faktureras. Avser i 
första hand elnätverksamheten.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 
6 % (5 %) av inköpen och 18 % (21 %) av försäljningen 
andra företag inom koncernen.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing
(hyresavtal) oavsett om avtalen är finansiella eller 
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, 
betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bo-
nus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad 
och en skuld då det finns en legal eller informell förplik-
telse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning
I bolaget förekommer uteslutande pensionsplaner som 
hanteras som avgiftsbestämda planer. Det finns inga 
övriga väsentliga avtal som innebär ersättningar efter 
avslutad anställning än vad som faller inom ramen för 
kollektivavtal eller gängse praxis för ledande befatt-
ningshavare.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redo-
visas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt 
att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med tillgången sannolikt kommer att tillfalla bolaget och 
anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och 
nedskrivningar. 

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som 
är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlig-
het med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som 
direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, 
hantering, installation och montering, lagfarter samt 
konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till 
investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande 
tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvär-
det under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv 
av anläggningstillgångar.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är san-
nolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är för-
knippade med tillgången kommer att komma bolaget till 
del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens 
redovisade värde. Om inte kostnadsförs utgifter under 
det räkenskapsår som de uppkommer. Reparationer och 
underhåll kostnadsförs löpande.

Avskrivningar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs 
av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på 
det avskrivningsbara beloppet vilket utgörs av tillgång-
ens anskaffningsvärde. Mark har inte någon begränsad 
nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 

Härvid tillämpas följande procentsatser för avskrivning:

Byggnader 2,5 - 5,0 %

Distributionsanläggningar 3,33 - 5,0 %

Elpannor och elmätare 10 %

Maskiner 15 %

Inventarier, verktyg och installationer 10 - 15 %

Motorfordon 10 - 20 %

Datorer 33 %

Immateriella anläggningstillgångar 10 %

Innehavstid har beaktats.

Nedskrivningar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indika-
tion på att en tillgångs värde är lägre än dess redo-
visade värde. Om en sådan indikation finns beräknas 
tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet 
understiger redovisat värde görs en nedskrivning som 
kostnadsförs.

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång 
med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov 
behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenere-
rande enheter för att identifiera inbetalningar som i allt 
väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper 
av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för 
hela den kassagenerande enheten.

Gislaved Energi Elnät AB
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En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en 
kassagenererande enhets redovisade värde överstiger 
återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultat-
räkningen.

Nedskrivningar av tillgångar i en kassagenererande 
enhet fördelas i första hand på goodwill. Därefter görs 
en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som 
ingår i enheten.

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella 
anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet 
vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leveran-
törsskulder och låneskulder. Dessa redovisas i balans-
räkningen när bolaget blir part genom avtalsmässiga 
villkor och tas bort när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller har överförts eller när 
förpliktelser har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efterbalansdagen, vilka klassificeras som anläggnings-
tillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som för-
väntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostna-
der. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp 
som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid 
med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Derivatinstrument
Ränteswappar
Per 31 december hade bolaget inga räntekontrakt.

Inkomstskatter/uppskjuten skatt
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i 
uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-
fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de 
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller 
som är aviserade och med stor säkerhet kommer att 
fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträk-
ningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt 
mot eget kapital,redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader 
som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga 
värden på tillgångar och skulder.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i 
den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan av-
räknas mot överskott vid framtida beskattning.

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har 
redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och 
tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomst-
skatt som belöper sig på verksamheten för dessa år ut-
görs av uppskjuten skatteskuld i bolaget på obeskattade 
reserver 7 746 tkr (8 111 tkr).

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget 
har en legal eller informell förpliktelse som en följd av 
en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde 
av resuser kommer att krävas för att reglera åtagandet 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
Om effekten av när i tiden betalningen sker är väsent-
lig redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida 
betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. Dis-
konteringsräntan utgörs av den räntesats som före skatt 
avspeglar aktuell marknadsbedömning av det tidsbero-
ende värdet av pengar och de risker som är förknippade
med framtida betalningar till den del riskerna inte betak-
tas genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de 
framtida betalningarna.

Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som 
avsättningenursprungligen var avsedd för.

Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar 
av avsättningen redovisas i resultaträkningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktio-
ner som medför in- och utbetalningar.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i 
balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld 
som är hänförlig till reserverna.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet 
med årsredovisningslagens indelning.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 
uppskjuten skatt 20,6%) i förhållande till balansomslut-
ningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster och efter avdrag för be-
räknad skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital 

och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten 
skatt).
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Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att före-
tagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på 
balansdagen som innebär en betydande risk för en vä-
sentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar 
och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar 
som har betydande effekt på de redovisade beloppen i 
denna årsredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på histo-
risk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa 
uppskattningar och bedömningar används sedan för att 
fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder 
som inte framgår tydligt från andra källor.

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar 
kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa 
redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår 
om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Effekter av elnätsregleringen
I bolaget finns elnätsverksamhet som regleras av före-
skrifter från Energimarknadsinspektionen. De avgifter 
som elnätsverksamheten tar ut av sina kunder ligger 
klart lägre än vad som är tillåtet.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och 
materiella anläggningstillgångar.
Bolaget har betydande värden redovisade i balansräk-
ningen avseende immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i 
enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i 
bolagets Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper. 
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har 
fastställts genom beräkning av nyttjandevärden eller 
verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende 
framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden 
avseende exempelvis avkastningskrav.

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Bolaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skat-
tefordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade 
i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna 
skatter måste vissa antaganden och uppskattningar gö-
ras avseende framtida skattekonsekvenser som hänför 
sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade 
tillgångar och skulder och motsvarande
skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och 
skattesatser kommer att vara oförändrade samt att 
gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte 
kommer att ändras.

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersätt-
ningar och sociala avgifter

2021 2020

Medelantalet anställda

Kvinnor 4 5

Män 15 17

19 22

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 138 1 106

Övriga anställda 9 464 9 994

10 602 11 100

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse
och verkställande direktör 174 165

Pensionskostnader för övriga
anställda 798 824

Övriga sociala avgifter enligt lag
och avtal 3 537 3 221

4 509 4 210

Totala löner, ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader 15 111 15 310

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatpos-
ter

2021 2020

Ränteintäkter 75 97

75 97

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

2021 2020

Räntekostnader -11 -1

-11 -1

Not 6 Balanserade utgifter för programvaror

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 083 3 043

Inköp 0 40

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 083 3 083

Ingående avskrivningar -1 636 -1 328

Årets avskrivningar -308 -307

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 944 -1 635

Utgående redovisat värde 1 139 1 448

Gislaved Energi Elnät AB
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Not 7 Byggnader och mark

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 921 8 921

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 921 8 921

Ingående avskrivningar -6 397 -6 168

Årets avskrivningar -229 -229

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -6 626 -6 397

Utgående redovisat värde 2 295 2 524

Taxeringsvärden för
fastigheter i Sverige 6 240 6 240

6 240 6 240

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 155 142 145 846

Inköp 78 9 296

Försäljningar -3 754

Omklassificeringar 1 177

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 152 643 155 142

Ingående avskrivningar -105 223 -100 173

Försäljningar/utrangeringar 3 609

Årets avskrivningar -5 484 -5 050

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -107 099 -105 223

Utgående redovisat värde 45 544 49 919

Not 9 Inventarier och andra installationer

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 9 457 9 477

Inköp 0 839

Försäljningar 0 -859

Omklassificeringar 1 198

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 10 655 9 457

Ingående avskrivningar -6 976 -7 247

Försäljningar/utrangeringar 859

Årets avskrivningar -658 -588

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -7 634 -6 976

Utgående redovisat värde 3 021 2 481

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avse-
ende materiella anläggningar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående nedlagda kostnader 1 110 1 876

Under året nedlagda 
kostnader 3 876 8 391

Under året genomförda om-
fördelningar -2 375 -9 157

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 611 1 110

Utgående redovisat värde 2 611 1 110

Not 11 Övriga fordringar till koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31

Fordringar till koncernföretag 4 226 5 644

4 226 5 644

Not 12 Kassa och bank

Bolaget ingår i Gislaveds kommuns koncernkonto. Kon-
cernkonto utgör i juridisk mening en fordran på Gislaveds 
kommun. De regelverk som styr koncernkontot är av 
sådan karaktär att fordran i redovisningen ses som ett 
ordinärt bankkonto.

2021-12-31 2020-12-31

Beviljat belopp på checkräk-
ningskredit uppgår till 0 8 000

Koncernkonto 18 909 9 065

18 909 9 065

Not 13 Obeskattade reserver

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade
överavskrivningar 37 600 39 375

37 600 39 375

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner 181 376 

Upplupna semesterlöner 712 635

Upplupna sociala avgifter 280 317 

Övriga poster 2 267 483 

3 440 1 811

Not 15 Bokslutsdispositioner

2021 2020

Skillnad mellan bokförda av-
skrivningar och avskrivningar 
enligt plan 1 808 608

Lämnat koncernbidrag -8 000 -6 000

-6 192 -5 392
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Not 16 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter.

Not 17 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har uppstått efter balansdagen.

Gislaved 2022-02-22

Bengt-Anders Johansson
Ordförande

Sören Svensson

Berith Ollhage Sara-Lena Bengtsdotter Bogren

Torbjörn Gustafsson Jan-Erik Pohl

Sören Axelsson Hans Brunström 
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-02-23

Mats Nilsson
Auktoriserad revisor
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VIKAFORS KRAFTSTATION

Förvärv av Vikafors Kraftstation

Vikafors Kraftstation-historik

Våren 2021 förvärvade Gislaved Energi AB Vikafors Kraftstation, belägen i 
Ebbebo, Gislaved. 

Vikafors Kraftstation är ett vattenkraftverk med damm i Malen-sjöarna. Från dammen går en 
500 m lång betongtub som leder vattnet genom kraftstationen. Efter kraftstationen leds vattnet 
ut i Skrivaregårdssjön.

Kraftstationen har två turbiner och kan generera en maxeffekt på 300 kW. Årsproduktionen 
beräknas till ca 700 000 kWh el.

Med detta förvärv har Gislaved Energi utökat sin egenproduktion av el. 

Under år 2021 producerade vi på alla våra produktionsenheter för elkraft i Gislaved Energi 
totalt 9 500 000 kWh med fördelningen 63 % Vattenkraft, 36% Vindkraft och 1 % solenergi.

Från början fanns det i Vikafors en kvarn som utnyttjade vattenfallet. År 1914 byggdes kraft-
stationen för att producera el. Man dämde upp sjön Store Malen och bildade ett vattenmaga-
sin och byggde en trätub fram till kraftstationen.

Kraftstationen ägdes under lång tid av Kooperativa förbundet men såldes 1980 till maskinistens 
söner Harald och Per-Erik samt deras släkting Karl-Gustav. De bildade bolaget Vikafors Kraft och 
Energi AB,  som ägt och utvecklat anläggningen fram till våren 2021.
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Vattenvägen

Två tubdelar som blivit över. Tuben som leder vattnet till kraftstationen.

Bild från sjön Mörke Malen och 
dammen med inlopp till vatten-
tuben som leder in till kraft-
stationen. 

Tuben leder vattnet in i kraftstationen där vattnets rörelseenergi omvandlas till electricitet.

Efter kraftstationen finns en kanal som leder vattnet ut till Skrivaresjön.

Från början var tuben som leder vattnet till 
kraftstationen gjord av trä.

Under 90-talet byggdes en tub i betong.

Tuben har en innerdiameter på 1,2 meter.
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Styrelsen och verkställande direktören för 
Gislaved Energi AB avger följande årsredovisning 
för räkenskapsåret 2021.

Information om verksamheten
Verksamheten i bolaget omfattar produktion och 
handel med el, produktion och distribution av 
värme, gatubelysning, energitjänster och viss en-
treprenadverksamhet.

Bolaget har som mål att vara det naturliga valet 
för energianvändare inom Gislaveds kommun.

Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström

Gislaved Energi AB (556247-6514), med säte i 
Gislaved, ägs till 100% av Gislaved Energi
Koncern AB som ägs till 100% av Gislaveds Kom-
munhus AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I november invigdes den nya anläggningen för 
förnybar elproduktion vid fjärrvärmeanläggningen i 
Mossarp. Anläggningen förväntas årligen ge ca 
770 MWh förnybar el.

Höga elpriser blev ett kännetecken under stor del 
av året. Detta medförde att resultatet  blev mycket 
högre för producerad elkraft än budgeterat för våra 
vattenkraftstationer Gyllenfors och Vikafors samt 
för vårt delägande i Klämman vind. 

Under räkenskapsåret har coronavirus  Covid 19 
fortsatt att påverka världen med full kraft. Bolaget 
följer råd och anvisningar från Folkhälsomyndighe-
ten och informerar personal och andra intressenter 
kontinuerligt. Vi har en verksamhet som klarar att 
upprätthålla kritiska funktioner med låg bemanning 
i beredskap. En plan för att upprätthålla kritiska 
funktioner finns. Verksamheten har påverkats 
av denna pandemi, men bolagets ekonomiska 
ställning har ännu inte påverkats negativt. Ut-
vecklingen följs noga och bolaget har en finansiell 
ställning som gör att man kan stå emot betydande 
nedgång.

Elhandel
Det genomsnittliga rörliga elpriset för år 2021 blev 
74,64 öre/kWh (plus moms). År 2020, 27,22 öre/
kWh (plus moms) inom elområde 3. Det är ca 
47,42 öre/kWh högre än för år 2020. 

Elpriserna har haft en stigande trend under hela 
året. Detta beror bl.a. på sämre hydrologisk balans 
samt att det har varit relativt vindfattigt. Under 
hösten har de kraftigt stigande elpriserna i Europa 
ytterligare höjt elpriserna i Sverige. Oro för gasle-
veranser fick gaspriserna att skena och elpriserna 
följde därmed uppåt.

I december hade vi ett rörligt elpris på 
195,59 öre/kWh (plus moms) inom elområde 3. 
I kombination med höga elförbrukningar och stora 
profilkostnader påverkades resultatet för elhandeln 
kraftigt negativt.

Av bolagets elkunder har ca 66 % avtal om rörligt 
pris. 

Bolaget erbjuder sina kunder 100% förnybar el. 
Priset på förnybar el, s.k. ursprungsgarantier har 
på grund av den sämre hydrologiska balansen och 
det vindfattiga året stigit i pris. 

En del av bolagets inköp av el, elcertifikat och 
ursprungsgarantier kommer från små privata mik-
roproducenter av solel. Antalet mikroproducenter 
som levererar energi till bolaget uppgår till 300 
stycken i december 2021.

Gatubelysning
Byte har utförts av drygt 780 stycken armaturer 
och till energisnål LED-teknik och för gatubelys-
ningen i Burseryd, Skeppshult och Broaryd. Detta 
för att sänka energiförbrukningen, få bättre belys-
ning samt få längre intervall för underhållsåtgärder.

Bolaget har samverkat och hjälpt Gnosjö kommun 
till viss del avseende gatubelysningen. 

Utbyte av trästolpar har bl.a. gjorts i Fagerberg 
till s.k. eftergivliga stolpar och i samband med 
underhåll.

Under år 2021 har nya anläggningar efter sam-
råd med Gislaveds kommun installerats i Tokarp 
(Anderstorp), Fräsvägen och Kretsloppsvägen/
Tippvägen i Gislaved. Reinvesteringar har utförts i 
b.la. Smålandsstenar, Åtteråsskolan, Baldersvägen 
i Gislaved m.fl.

Elproduktion
Gyllenfors vattenkraftstation har varit i drift under 
hela år 2021. Året gav en relativt hög elproduk-
tion och kraftstationen genererade 5,6 GWh, vilket 
kan ses som något högre än ett medelår. Senast vi 
hade en högre elproduktion var år 2014. Elpri-
serna har varit gynnsamma för elproduktion under 
året. Anläggningen har också fått en rensmaskin 
installerad. Maskinen tar bort löv och skräp som 
kommer flytande längs Nissan vilket ger bättre 
driftsförhållanden i vattenkraftstationen.

Bolaget har under våren förvärvat ytterligare ett 
vattenkraftverk, Vikafors vattenkraftstation, nord-
väst om Gislaved. Bolaget är ägare till vattenkraft-
stationen till 100%. Vikafors vattenkraftstation har 
en maxeffekt på ca 290 kW och har sedan den 
övertogs av Bolaget genererat 0,44 GWh. 



2828

Gislaved Energi ABFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolaget är delägare (15%) i intressebolaget Kläm-
man Vind AB som äger två vindkraftverk, med 
maxeffekten 3,3 MW per verk och placerade på 
höjden Klämman, nordost om Reftele. Dessa har 
varit i drift under hela året. Årets produktion upp-
gick till 23 GWh vilket kan jämföras med föregå-
ende år på 25,6 GWh, vilket var ett bra år. Båda 
vindkraftverkens produktion uppgick till 97 % av 
förväntad elproduktion.

De solcellsanläggningar vi har på våra egna 
fastigheter har en toppeffekt om 120 kW och är 
placerade på Mårtensgatan och i Mossarp. Dessa 
har tillsammans under året producerat 66 MWh. 
Anläggningen vid vårt kontor har ett energilager 
(batterier) kopplat till sig för att jämna ut elleve-
ransen.

Värme 
Totala värmeförsäljningen uppgick till 56,4 GWh 
vilket ger en ökning med 18 % jämfört med år 
2020. I Gislaved-Anderstorpsnätet blev värmeför-
säljningen 47,9 GWh. Dvs. en ökning med 19%. 
I våra närvärmenät såldes det 8,5 GWh. Förkla-
ringen är att år 2021 var ett kallare år än 2020 
samt att några större kundanslutningar driftsattes 
tidigt under år 2021. Produktionsmixen har bestått 
av 99,9% förnybart bränsle och resterande del har 
varit biodiesel (HVO 100). 

Tilldelning av utsläppsrätter har erhållits om totalt 
2 319 stycken och försäljning har ej genomförts.

Under året har vi byggt totalt ca 1 400 m ny fjärr-
värmeledning till nya kundanslutningar, 350 m är 
byggt i Hestra, ca 800 m i Anderstorp och 250 m 
i Gislaved.

Under året har vi investerat i en kraftvärmemodul 
vid fjärrvärmeanläggningen i Mossarp. Turbinen är 
en s.k. ORC-enhet och är på 200 kW. Driftsätt-
ning skedde under den senare delen av oktober 
och anläggningen har under året genererat ca 240 
MWh. Detta innebär att fjärrvärmeanläggningen i 
Mossarp har reducerat den inköpta elanvändningen 
med ca ca 66 %.

Energitjänster
Vi har fortsatt att arbeta med erbjudanden om 
installation av bl.a. solceller.  Samarbete görs med 
tre externa partners vad gäller installationsarbete 
för solceller och kundrelaterade åtaganden.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets anläggningar för energiproduktion kan 
utsättas för haverier av olika slag. Exempel på 
tänkbara orsaker till haverier är sabotage, na-
turkatastrofer, storskaliga bränder etc. Bolagets 
värmedistribution kan också råka ut för haverier 
med skador på egna anläggningar som följd samt 
om inte avbrotten avhjälps i tid även förorsaka 

avbrottsersättningar till bolagets kunder. Exempel 
på tänkbara orsaker är avgrävda, eller på annat 
sätt skadade fjärrvärmeledningar. Bolaget bedriver 
ett långsiktigt arbete i syfte att minska riskerna 
för haverier samt att minska skadeeffekterna vid 
avbrott m.m.

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finan-
siella risker, t.ex. kundkreditrisker, ränterisker, 
marknadsrisker vid elhandel samt finanskriser i 
omvärlden som kan orsaka bankkonkurser etc. 
Bolaget följer en upprättad finanspolicy samt en 
riskpolicy för elhandelsverksamheten i syfte att 
begränsa de finansiella riskerna.

Ekonomi
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick 
till 5 514 tkr vilket är 1 108 tkr över prognosen på 
4 406 tkr. Höga priser på producerad elkraft samt 
bra resultat på fjärrvärmen bidrar till stor del till 
avvikelsen. Utdelning till Gislaved Energi Koncern 
AB föreslås ske med 1 500 000 kr.
.

Personal
Bolaget har inte haft några anställda medarbetare 
utan hyr all personal från Gislaved  Energi Elnät 
AB.

Miljö
Flera av bolagets anläggningar för energiproduk-
tion omfattas av tillstånds- respektive anmälnings-
plikt enligt Miljöbalken. Bolaget bedriver ett lång-
siktigt arbete i syfte att med god marginal klara de 
i tillstånden angivna gränsvärdena. 

Bolaget är certifierat enligt ISO 14001:2015 och 
har arbetat vidare med miljöfrågor under verksam-
hetsåret. En uppföljande externrevision genomför-
des med bra resultat. Bolaget arbetar fortlöpande 
med åtgärder för minskad energianvändning. 
Bolagets strävan att minska påverkan på miljön har 
fortsatt genom samverkan med Gislaveds kommun 
avseende energieffektivisering av gatubelysningen 
inom kommunen. I och med utbyggnaden av 
fjärrvärmenätet i Gislaved-Anderstorp konverterar 
kunder från gas- och oljepannor till fjärrvärme vil-
ket reducerar koldioxidutsläppen i kommunen. Vi 
konstaterar fortsatt att satsningarna på förnyelse-
bara bränslen ger ett positivt bidrag till miljömålen 
inom Gislaveds kommuns klimatstrategi. 

Bolaget är 100% fossilfri när det gäller värmepro-
duktionen i Mossarp och i med att det förnybara 
bränslet HVO 100 används i de befintliga oljepan-
norna. Dessa används normalt endast som haveri- 
och effektreserv. Även för arbetsfordonen används 
det förnybara bränslet istället för vanlig diesel.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 148 220 89 038 119 053 136 589 98 714

Resultat efter finansiella poster 5 514 3 475 4 566 8 187 5 405

Investeringar i materiella anl tillg 17 599 15 152 20 088 29 823 55 119

Balansomslutning 313 681 272 991 259 261 257 643 229 299

Soliditet % 38 40 39 36 34

Avkastning på eget kapital % 5 3 4 9 7

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 10 356 829

årets vinst 1 234 530

11 591 359 

disponeras så att

till aktieägarna utdelas 1 500 000

i ny räkning överföres 10 091 359

11 591 359

Den nya kraftvärmemodulen i Mossarp som invig-
des under året bidrar till produktionen av förnybar 
el.

Elhandelskunderna erbjuds 100 procent förnybar 
el. 

Utblick/framtid
Utbyggnaden av fjärrvärmeledningar och anslut-
ning av nya kunder fortsätter.

En av bolagets målsättningar är att öka andelen 
egenproducerad Naturel genom nyinvesteringar i 
vindkraft, solkraft och vattenkraft.

Tjänsteutbudet inom Internet of Things (IoT) kom-
mer att utvecklas där vi under år 2021 arbetat 
med att driftsätta ett s.k. LoRaWAN-nät (trådlöst 
nätverk) inom Gislaved-Anderstorp.
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Not 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 148 220 89 038

Aktiverat arbete för egen räkning 757 855

Övriga rörelseintäkter 0 5

148 977 89 898

Rörelsens kostnader

Råvaror och andra direkta kostnader -112 253 -54 228

Övriga externa kostnader -16 277 -16 835

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -14 430 -14 258

Övriga rörelsekostnader -11 -562

-142 972 -85 883

Rörelseresultat 6 005 4 015

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 11 22 16

Räntekostnader 12 -514 -557

-491 -540

Resultat efter finansiella poster 35 514 3 475

Bokslutsdispositioner 16 -4 600 -3 100

Resultat före skatt 914 375

Skatt på årets resultat 14 321 -20

Årets resultat 1 235 355
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Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 21 642 17 305

Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 208 429 209 569

Inventarier och andra installationer 9 2 099 2 293

Pågående anläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 10 2 804 2 638

234 974 231 805

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 15

Fordringar hos intresseföretag 180 180

Uppskjuten skattefordran 370

565 195

Summa anläggningstillgångar 235 539 232 000

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 2 536 2 142

2 536 2 142

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 521 605

Fordringar hos koncernföretag 13 29 538 18 996

Skattefordringar 292 253

Övriga kortsiktiga fordringar 3 529 468

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 35 957 12 282

70 837 32 604

Kassa och bank 17 4 769 6 245

Summa omsättningstillgångar 78 142 40 911

SUMMA TILLGÅNGAR 313 681 272 991



Jag blev kund hos Gislaved Energi förra året och då 
fungerade det väldigt smidigt. Det kändes enkelt och 
smidigt helt enkelt.

person nr 166 NKI 2020
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Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 100

Reservfond 20 20

120 120

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 10 357 10 002

Årets resultat 1 235 355

11 592 10 357

Summa eget kapital 11 712 10 477

Obeskattade reserver 18 133 834 121 834

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 118 500 118 500

118 500 118 500

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 293 8 269

Skulder till koncernföretag 4 707 7 889

Övriga kortfristiga skulder 6 557 215

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 32 078 5 807

49 635 22 180

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 313 681 272 991
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KASSAFLÖDESANALYS 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 5 514 3 475

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 14 430 14 818

Betald skatt -88 -248

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

19 856 18 045

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager och pågående arbete -394 45

Förändring av kundfordringar -916 158

Förändring av kortfristiga fordringar -43 017 -3 233

Förändring av leverantörsskulder 1 975 1 486

Förändring av kortfristiga skulder 35 169 -550

8 723 15 951

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -17 599 -15 151

Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 599 -15 151

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning 0 -1 000

Erhållet koncernbidrag 7 400 4 600

7 400 3 600

Årets kassaflöde -1 476 4 400

Likvida medel vid årets början 6 245 1 845

Likvida medel vid årets slut 4 769 6 245

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktie-
kapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01 100 20 11 002 11 122

Årets resultat 355 355

-1 000 -1 000

Utgående eget kapital 2020-12-31 100 20 10  357 10 477

Årets resultat 1 235 1 235

Utdelning 0 0

Utgående eget kapital 2021-12-31 100 20 11 592 11 712
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från 
kärnverksamheten, dvs produktion, värme, elhandel, 
gatubelysning, anslutningsavgifter samt andra intäkter 
såsom entreprenadavtal och uthyrning.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit 
eller beräknas inflyta, dvs med hänsyn till rabatter och 
efter avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i 
posten Nettoomsättning.

Anslutningsavgifter
Intäktsredovisas i den period anslutningen är färdig-
ställd. Avser i första hand fjärrvärmeverksamheten.

Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraft-
nät genom egen produktion redovisas i den månad som 
produktionen sker. Elcertifikaten värderas till elcertifika-
tets verkliga värde för produktionsmånaden och ingår i 
posten Nettoomsättning.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing
(hyresavtal) oavsett om avtalen är finansiella eller 
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell 
bedömning beräknas bli betalt.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i
balansräkningen om det är sannolikt att framtida eko-
nomiska fördelar som är förknippade med tillgången 
sannolikt kommer att tillfalla företaget och anskaff-
ningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella 
anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde 
kostnadsförs löpande.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som 
är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlig-
het med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som 
direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, 
hantering, installation och montering, lagfarter samt 
konsulttjänster. 

Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i 
anläggningstillgångar som tar betydande tid i anspråk 
att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under 
uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med 
offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anlägg-
ningstillgångar.

Avskrivningar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs 
av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på 
det avskrivningsbara beloppet vilket utgörs av tillgång-
ens anskaffningsvärde. Mark har inte någon begränsad 
nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 

Härvid tillämpas följande procentsatser för avskrivning:

Byggnader 5,0 %

Vattenkraftstationer 5,0 %

Solkraftsanläggningar 5 %

Fjärrvärmeanläggningar 3,33-10 %

Gatubelysningsanläggningar 3,33-5 %

Inventarier 10 - 15 %

Innehavstid har beaktats.

Nedskrivningar
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indika-
tion på att en tillgångs värde är lägre än dess redo-
visade värde. Om en sådan indikation finns beräknas 
tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet 
understiger redovisat värde görs en nedskrivning som 
kostnadsförs.

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång 
med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov 
behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenere-
rande enheter för att identifiera inbetalningar som i allt 
väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper 
av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för 
hela den kassagenerande enheten.

En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kas-
sagenererande enhets redovisade värde överstiger 
återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträk-
ningen.

Nedskrivningar av tillgångar i en kassagenererande en-
het fördelas i första hand på goodwill. Därefter görs en 
proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår 
i enheten.

Återföring av nedskrivning
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
återförs om skälen som låg till grund för beräkningen av 
återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har 
förändrats.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns
någon indikation på att en eller flera finansiella an-
läggningstillgångarhar minskat i värde. Om en sådan 
indikation finnsberäknas tillgångens återvinningsvärde, 
se ovan.

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 
återförs om skälen som låg till grund för nedskrivningen 
har förändrats.
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Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdispositioner.

Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, 
antingen för produktion eller för försäljning till slutkund 
redovisas i samband att kontraktet går i leverans och 
påverkar därmed enbart inköpspriset på den volym 
energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således 
finansiella instrument.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leveran-
törsskulder och låneskulder. Dessa redovisas i balans-
räkningen när bolaget blir part genom avtalsmässiga 
villkor och tas bort när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller har överförts eller när 
förpliktelser har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggnings-
tillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som för-
väntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostna-
der. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp 
som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid 
med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Derivatinstrument
Långfristiga derivatinstrument med positivt värde vär-
deras enligt lägsta värdets princip. Långfristiga och kort-
fristiga derivatinstrument med negativt värde värderas 
till det belopp som är mest fömånligt för företaget om 
förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och 
utgifter direkt hänförliga till inköpet. Nettoförsäljnings-
värdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i 
den löpande verksamheten med avdrag för uppskattade 
kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en 
försäljning.

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av 
förstin, först-ut-metoden (FIFU).

Inkomstskatter/uppskjuten skatt
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i 
uppskjuten skatt. 

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till 
nominella belopp och görs enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade 
och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträk-
ningen.Skatteeffekter av poster som redovisas direkt 
mot eget kapital,redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader 
som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga 
värden på tillgångar och skulder.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i 
den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan av-
räknas mot överskott vid framtida beskattning.

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har 
redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och 
tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomst-
skatt som belöper sig på verksamheten för dessa år 
utgörs av uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver 
27 590 tkr (25 098 tkr) samt uppskjuten skattefordran 
avseende outnyttjat underskott på kapitalplaceringsaktier 
231 tkr (231 tkr).

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktio-
ner som medför in- och utbetalningar.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet 
med årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i ba-
lansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som 
är hänförlig till reserverna.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 
uppskjuten skatt 20,6%) i förhållande till balansomslut-
ningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster och efter avdrag för be-
räknadskatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital 

och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten 
skatt).
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Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att före-
tagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på 
balansdagen som innebär en betydande risk för en vä-
sentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar 
och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar 
som har betydande effekt på de redovisade beloppen i 
denna årsredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på histo-
risk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa 
uppskattningar och bedömningar används sedan för att 
fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder 
som inte framgår tydligt från andra källor.

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar 
kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa 
redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår 
om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och 
materiella anläggningstillgångar.

Bolaget har betydande värden redovisade i balansräk-
ningen avseende immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i 
enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i 
bolagets Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper. 
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har 
fastställts genom beräkning av nyttjandevärden eller 
verkligt värde minus försäljningskostnader.
För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras 
avseende framtida kassaflöden och andra adekvata 
antaganden avseende exempelvis avkastningskrav.

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 
6 % (14 %) av inköpen och 2 % (2 %) av försäljningen 
andra företag inom koncernen.

Not 4 Nettoomsättningens fördelning på
verksamhetsgrenar

2021-12-31 2020-12-31

Elförsäljning 93 488 41 440

Fjärrvärme 40 298 37 448

Elproduktion 6 738 2 029

Gatubelysning 7 207 6 516

Tjänster 489 1 605

Nettoomsättning 148 220 89 038

Not 5 Medelantalet anställda, löner, andra ersätt-
ningar och sociala avgifter
Bolaget har inga anställda. Inga löner eller ersättningar
har utgått.

Ersättning till styrelsen har under året utgått med 90 tkr 
(79 tkr). Sociala kostnader för styrelsearvode 0 tkr (0 
tkr).

Not 6 Ersättning till revisorerna

PwC

2021-12-31 2020-12-31

Revisionsuppdrag 80 74

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget 30 42 

Skatterådgivning 15 15

Andra uppdrag 0 28

125 159

Not 7 Byggnader och mark

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 22 990 22 990

Omklassificeringar 5 441

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 28 430 22 990

Ingående avskrivningar -5 684 -4 742

Årets avskrivningar -1 104 -943

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -6 788 -5 685

Utgående redovisat värde 21 642 17 305

Uppgifter om förvaltnings-
fastigheter

Redovisat värde 21 642 17 305

Taxeringsvärden byggnader 9 891 9 126

9 891 9 126

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 320 755 306 218

Inköp 426 19 324

Försäljningar/utrangeringar 0 -4 787

Omklassificeringar 11 455 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 332 636 320 755

Ingående avskrivningar -111 186 -102 634

Försäljningar/utrangeringar 0 4  227

Årets avskrivningar -13 021 -12 779

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -124 207 -111 186

Utgående redovisat värde 208 429 209 569

NOTER
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Not 9 Inventarier och andra installationer

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 386 6 286

Inköp 0 100

Omklassificeringar 111 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 497 6 386

Ingående avskrivningar -3 627 -3 089

Årets avskrivningar -305 -537

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -3 932 -3 627

Ingående nedskrivningar -466 -466

Årets nedskrivningar

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar -466 -466

Utgående redovisat värde 2 099 2 293

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avse-
ende materiella anläggningar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående nedlagda kostnader 2 638 6 910

Under året nedlagda 
kostnader 17 173 14 174

Under året genomförda om-
fördelningar -17 007 -18 446

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 804 2 638

Utgående redovisat värde 2 804 2 638

Not 11 Övriga räntentäkter och liknande resultatpos-
ter

2021-12-31 2020-12-31

Övriga ränteintäkter 22 16

22 16

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter

2021-12-31 2020-12-31

Övriga räntekostnader -514 -557

-514 -557

Not 13 Skulder/fordringar till koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31

Övriga fordringar 29 538 18 996

29 538 18 996

Not 14 Skatt på årets resultat

2021-12-31 2020-12-31

Aktuell skatt -49 -20

Uppskjuten skatt 370 0

Totalt redovisad skatt 321 -20

Avstämmning av effektiv skatt

2021 2020

Redovisat resultat före skatt 914 375

Skatt enligt skattesats procent 20,6 21,4

Skatt enligt skattesats -188 -80

Ej avdragsgilla kostnader -7 -150

Ej skattepliktiga intäkter 5 0

Skatt hänförlig till tidigare års 
redovisade resultat 142 210

Uppskjuten skatt 370

Redovisad effektiv skatt 321 -20

Redovisad effektiv skatt % -35,11 5,33

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna elintäkter 29 623 6 265

Upplupna intäkter drift och 
underhåll 761 611

Upplupna intäkter fjärrvärme 5 133 4 270

Förutbetald kostnad olja 0 793

Övriga poster 440 344

35 957 12 282

Not 16 Bokslutsdispositioner

2021 2020

Förändringar av överavskriv-
ningar -12 000 -7 700

Erhållet koncernbidrag 7 400 6 000

Lämnat koncernbidrag 0 -1 400

-4 600 -3 100

Not 17 Kassa och bank
Bolaget ingår i Gislaveds kommuns koncernkonto. Kon-
cernkonto utgör i juridisk mening en fordran på Gislaveds 
kommun. De regelverk som styr koncernkontot är av 
sådan karaktär att fordran i redovisningen ses som ett 
ordinärt bankkonto.

2021-12-31 2020-12-31

Beviljat belopp checkräknings-
kredit 0 7 000

Koncernkonto 4 769 6 245
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Gislaved Energi ABNOTER

Not 18 Obeskattade reserver

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerad skillnad mellan 
bokförda avskrivningar och 
avskrivningar anligt plan 133 834 121 834

133 834 121 834

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna elkostnader 31 738 4 819

Upplupen kostnad elcertifikat 63 211

Övriga poster 277 778

32 078 5 807

Not 20 Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har uppstått efter balansda-
gen.

Not 21 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter

Not 22 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser

Gislaved 2022-02-22

Bengt-Anders Johansson
Ordförande

Sören Svensson

Berith Ollhage Sara-Lena Bengtsdotter Bogren

Torbjörn Gustafsson Jan-Erik Pohl

Sören Axelsson Hans Brunström 
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-02-23

Mats Nilsson
Auktoriserad revisor
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FRÅN DÅ TILL NU

1924 Lades grunden till nuvarande Gislaved 
Energi AB. Då byggdes en 30 kV-ledning från 
Trollhätte kraftverk till Gislaved. 1924-1955 
hette elverket Gislaveds Elekricitetsverk och 
arbetet leddes av den kommunala electrici-
tetsverksstyrelsen.

1956 Avvecklades electricitetsverksstyrelsen 
och elverket kom att sorteras direkt under 
kommunalnämnden och efter kommunsam-
manslagningen 1974 kommunens tekniska 
nämnd.

1982 Fattades beslut om att förvandla elver-
ket till ett kommunalt bolag.

1993 Namnbyte till Gislaved Energi AB. Då 
gjordes en affärsuppgörelse med Gislaveds 
kommun där Gislaved Energi tog över fjärr-
värmeanläggningen på Henja samt gatube-
lysningen i hela Gislaveds kommun. Gislaved 
Energi tog också över ansvaret för värmeleve-
ransen till sim- och sporthallen i Gislaved.
1996 Skapades dotterbolaget Gislaved Energi-
ring AB som en konsekvens av avregleringen 
av elmarknaden.

2001 Gislaved Energiring köpte Gyllenfors 
kraftstation i Nissan av Kooperativa Förbun-
det. Bredband i Gislaved Gnosjö AB (BIGG-
Net) startades upp med Gislaved Energi som 
50 % ägare tillsammans med Västbo Kraft.

2006-2009 Byttes alla elmätare ut då nya 
krav kom att alla mätare ska månadsavläsas.

2007 Gislaved Energi började sälja energi från 
solkraft som första elbolag i Sverige.

2009 Beslut om att sälja BIGGNet till Svenska 
Stadsnät AB.

2011 Stor utbyggnad av fjärrvärme i Gislaveds 
tätort. Största och första kunderna är Gisla-
veds kommun samt AB Gislavedshus.

2013 Ny fjärrvärmecentral byggdes i Mossarp.

2014 Gislaved Energi blir först i Sverige med 
miljövänliga elstolpar utan kreosot.

2015 Våra två första vindkraftverk invigs. 
Kapacitet för att värma 1 200 eluppvärmda 
villor årligen.

2016 Gislaved Energi påbörjar arbetet med 
en utbyggnad av fjärrvärmen till Anderstorp. 
Kostnad 91 MSEK och Gislaved Energi beviljas 
bidrag om 45 % av investeringen från Klimat-
klivet.

2017 Under året ändrades bolagsnamnen.
Gislaved Energi AB har bytt bolagsnamn till 
Gislaved Energi Elnät AB. Gislaved Energiring 
AB har bytt bolagsnamn till Gislaved Energi 
AB.

2018 Invigdes Irene, vår nya skogsflispanna, 
som levererar fjärrvärme till det hopbyggda 
fjärrvärmenätet Gislaved-Anderstorp. Under 
året invigdes också Gislaveds första snabblad-
dare för elfordon.

2019 Renovering av utskovsluckor på Gyllen-
fors Vattenkraftverk.

2020 Samtliga elmätare utbytta till senaste 
standarden.

2021 Inköp av Vikafors vattenkraftstation. 
Investering i elproduktion på Mossarp med 
ORC-anläggning.

Från då till nu
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Enter Gislaved AB
Org.nr. 556661-9861

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

  
Verksamhet
Syftet med Enter Gislaved AB, nedan kallat bolaget, är att på ägarens och näringslivets gemensamt formulerade grundsyn verka för 
näringslivets och besöksnäringens utveckling inom Gislaveds kommun. Bolaget ska inom områdena teknologi, market och turism 
verka för konkurrenskraft och attraktivitet med fokus på kompetens-försörjning, infrastruktur & tillgänglighet och 
internationalisering för befintliga och tillkommande företag. Genom Science park läggs vikt vid entreprenörskap och innovation för 
nya och unga företag.
Bolaget är ett helägt kommunalt bolag men med näringslivets representanter i styrelsemajoritet.
Bolaget har sin grundfinansiering genom kommunen och samverkar nära med Gislavedsregionens näringslivsråd
i speciella projekt som rådet prioriterar och finansierar, helt eller delvis.

Ändamålet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att stödja näringslivets och besöksnäringens utvecklingsbehov och därmed trygga 
kommunens tillväxt. Bolagets uppgift är inte att bereda ägaren vinst utan att på gemensam grund verka för näringslivets utveckling 
inom Gislaveds kommun.
Bolaget samverkar med näringslivsenheterna i Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo inom Business Gnosjö Region AB (BGR). Inom 
BGR sker samverkan i gemensamma projekt för Gnosjöregionens konkurrenskraft. 

Organisation
Bolaget har sitt säte i Gislaveds kommun, Jönköpings län.
Antalet tillsvidareanställda är 8 personer, VD, näringslivsutvecklare tillika verksamhetsledare, näringslivsutvecklare kopplat till 
besöksnäring, näringslivsutvecklare inom gröna näringar samt beslutade projekt (60%), affärscoach och tillika handelsutvecklare, 
två kommunikatörer (90/50%) samt adm./ekonom på 75 %. 

Verksamhetsåret i korthet
Under året har styrelsen haft 5 protokollförda möten samt två protokollförda strategiska möten. 
Covid 19 har satt avtryck i verksamheten och präglar året. Fysiska möten ersattes med digitala och antalet företagsbesök blev färre 
än planerat. Löpande har bolaget genomfört mer än 100 aktiviteter inom uppdraget.
Värt att notera är: förbättrad position i svensk näringslivs bedömning av kommunens arbete och största förbättring i RJL. Förbättrad 
position i kreditföretaget Syna bedömning om näringslivets utveckling med en andra plats i RJL. Företagsrådet genomförde 6 
digitala möten för att lyssna in behov och utbyta information.
Enters verksamhet har bidragit till utveckling av näringslivets förutsättningar i stort men med särskilt fokus på handel och service. 
Kompetensförsörjning och samverkan med skola, CLL, Teknik College, UF och ungdrive har haft stort engagemang.
Vårt lokala arbete inom Science Park, nyföretagande, affärsutveckling och finansieringshjälp, är en viktig del i vårt arbete med 
resultat att nyföretagandet ökat och antalet nya registrerade verksamheter är högst sedan 1996.
Särskilt engagemang kopplas till att öka invånarantalet i kommunen, öks sysselsättningsgraden och att öka nöjdheten hos invånarna. 
Exempel är platsvarumärket A Piece of Småland, DI, Morgonsoffan, lokal finansiering, 5 handelsgrupper, uppstart Gröna Näringar 
samt Kvinnor som leder. Stort engagemang inom energi & miljö riktat mot fordon & transporter och omställning till fossilfria 
drivmedel och elektrifiering.
Prismiddag för vinnarna i kommunens 7 olika kategorier genomfördes på restaurang Höganloft.
Samverkan inom föreningen Sveriges industrikommuner har skett dels digitalt, dels vid ett fysiskt möte.
Bolaget arbetar efter sin verksamhets- och handlingsplan med löpande avstämning och uppföljning mot styrelsen, som adjungerad 
vid näringsutskottets sammanträden och vid dialogmöte med Kommunhus AB.

Kompetens
Aktivt deltagande i UF företag och nya ungdomsverksamheter, praktikplatser och ung drive har genomförts. Dialog med företag om 
kompetensbehov som återkopplas in till kommunen och andra utbildningsaktörer. Avstämningar med AME för att bidra till lösningar
inom deras område. Samverkan med lokal HPH och vuxenutbildning, samt Teknik College sker löpande vilket vi ser som viktigt.
Samverkan med HR-nätverket, Campus Värnamo och andra sker i dialog för nå resultat i utbildningar på flera plan. Projektet 
Kompetensutveckling Småland har kommit näringslivet i kommunen till del.

Infrastruktur
Infrastruktur kopplat till energi och omställning, logistik, arbetsmarknad och tillgänglighet är viktigt för näringslivet och något som 
vi engagerar oss i. Tillsammans med Handelskammaren har vi fått beviljat en förstudie kopplat till materialflöden för 
polymerindustrin och logistikpunkt Smålandsstenar.

Internationalisering
På grund av pandemin har inga särskilda aktiviteter genomförts och kontakter har skett via mail och telefon.
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Enter Gislaved AB
Org.nr. 556661-9861

Attraktivitet
Vi deltar i visionsarbetet 2040 och Bro till Bro. Vi deltar i tillkomst av strategisk mark för nya etableringar och bostäder. Vi driver 
frågor kring kommunikation generellt men särskilt kring hemsidor, landningssida, sociala medier för att stärka kommunens image. 
Inom turism och besöksnäring deltar bolaget i samverkan kring Smålands turism, Smålands sjörike och Fegen Inspiration Area. 
Destination Isaberg i Hestra ekonomisk förening har bildats för att utveckla cykelturism i området. Utvecklingen av Sunnaryd är 
löpande. Vi ansvarar operativt för utveckling av platsvarumärket A Piece of Småland. 
Dialog med köpmän och fastighetsägare för handelsutveckling genomförs regelbundet.

Ägarfördelning
Bolaget ägs till fullo av Gislaved Kommunhus AB.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Inga.

Företagets kommunsäte är Gislaved.

Flerårsjämförelse*

2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 8 065 793 8 092 935 8 303 243 10 165 034 9 310 585
Res. efter finansiella poster 504 738 527 819 394 458 1 538 045 15 480
Res. i % av nettoomsättningen 6,25 6,52 4,75 15,13 0,16
Balansomslutning 5 288 593 4 776 933 5 260 363 3 803 528 2 799 150
Soliditet (%) 54,53 51,92 39,29 46,14 19,85
Avkastning på eget kapital (%) 18,81 23,21 20,63 133,11 2,81
Avkastning på totalt kapital (%) 10,03 10,51 8,70 46,62 0,65

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt
Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 100 000 3 166 1 556 802 311 020 1 867 822
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma: 311 020 -311 020 0
Årets vinst 301 174 301 174

Belopp vid årets utgång 100 000 3 166 1 867 822 301 174 2 168 996

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 1 867 822
årets vinst 301 174

2 168 996
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 2 168 996

2 168 996

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Enter Gislaved AB
Org.nr. 556661-9861

RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01
Not 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 8 065 793 8 092 935
Övriga rörelseintäkter 72 284 0

8 138 077 8 092 935

Rörelsens kostnader
Projekt -728 329 -380 710
Övriga externa kostnader -2 145 486 -2 773 068
Personalkostnader 2 -4 764 272 -4 405 710
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 101 -13 936

-7 640 188 -7 573 424

Rörelseresultat 497 889 519 511

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 033 8 308
Räntekostnader och liknande resultatposter -184 0

6 849 8 308

Resultat efter finansiella poster 504 738 527 819

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond -125 000 -130 000
Förändring av avskrivningar utöver plan 2 101 0

-122 899 -130 000

Resultat före skatt 381 839 397 819

Skatt på årets resultat -80 665 -86 799

Årets resultat 301 174 311 020
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Enter Gislaved AB
Org.nr. 556661-9861

BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 0 2 101
Summa materiella anläggningstillgångar 0 2 101

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 4 60 000 60 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 60 000 60 000

Summa anläggningstillgångar 60 000 62 101

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 79 990 37 668
Aktuell skattefordran 173 782 126 079
Övriga fordringar 441 202 359 133
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 73 818 67 934
Summa kortfristiga fordringar 768 792 590 814

Kassa och bank
Kassa och bank 5 4 459 801 4 124 018
Summa kassa och bank 4 459 801 4 124 018

Summa omsättningstillgångar 5 228 593 4 714 832

SUMMA TILLGÅNGAR 5 288 593 4 776 933
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Enter Gislaved AB
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 3 166 3 166
Summa bundet eget kapital 103 166 103 166

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 867 822 1 556 802
Årets resultat 301 174 311 020
Summa fritt eget kapital 2 168 996 1 867 822

Summa eget kapital 2 272 162 1 970 988

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 771 000 646 000
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 0 2 101
Summa obeskattade reserver 771 000 648 101

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 856 584 899 652
Övriga skulder 158 919 166 146
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 229 928 1 092 046
Summa kortfristiga skulder 2 245 431 2 157 844

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 288 593 4 776 933

Sida 6 av 8

 D
J,

 C
J,

 M
J,

 A
ZD

, J
A,

 IE
, A

S,
 L

Ö
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k




Enter Gislaved AB
Org.nr. 556661-9861

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 
lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som 
inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner 5

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2 Medelantal anställda 2021 2020

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 6 6

Uppsägningsvillkor för VD är tre månader vid egen uppsägning och tolv månader om uppsägningen kommer från bolaget.

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 69 681 69 681
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 69 681 69 681
Ingående avskrivningar -67 580 -53 644
Årets avskrivningar -2 101 -13 936
Utgående ackumulerade avskrivningar -69 681 -67 580
Utgående redovisat värde 0 2 101
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Enter Gislaved AB
Org.nr. 556661-9861

NOTER

Not 4 Andra långfristiga fordringar 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 60 000 60 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 60 000 60 000
Utgående redovisat värde 60 000 60 000

Not 5 Checkräkningskredit 2021-12-31 2020-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 3 000 000 3 000 000

Krediten är säkerställd av Gislaveds Kommun.

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Gislaved 2022-02-11

Inger Elmståhl Marie Johansson Leif Österlind
Verkställande direktör

Carina Johansson Jakob Axelsson Anton Sjödell

Anna Zachrisson Dimitrievska

Min revisionsberättelse har lämnats den  2022.

Daniel Johansson
Auktoriserad revisor
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O GISLAVEDS
KOMMUN

Till årsstämman i Gislaved Energi Koncern AB
Organisationsnummer 559079-2932

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun

Granskningsrapport för år 2021
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaved Energi
Koncern AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda
ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Gislaved 2022-02-24

Patrik Thur

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor



O GISLAVEDS
KOMMUN

Till årsstämman i Gislaved Energi AB
Organisationsnummer 556247-6514

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun

Granskningsrapport för år 2021
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaved Energi
AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda
ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Gislaved 2022-02-24

Patrik Thur

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor





O GISLAVEDS
KOMMUN

Till årsstämman i Gislaved Energi Elnät AB
Organisationsnummer 556223-8765

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun

Granskningsrapport för år 2021
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaved Energi
Elnät AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda
ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Gislaved 2022-02-24

Qaboclc

Patrik Thur

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor















































































GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2022-02-24 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §19 Dnr: KS.2022.5 1.2.6

Interpellation gällande HR-systemet

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas och att
interpellationen överlämnas till kommande sammanträde för besvarande.

Ärendebeskrivning
Kian Anderson (WeP) har den 23 februari lämnat in en interpellation gällande
HR-systemet. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande,
Carina Johannson (C).

Frågan lyder enligt följande:
Anser du att ett HR-system som kostar kommunen ca 40 miljoner med ett
avtal som löper över 16 år ska kunna tas på delegation utan politiska beslut?
Ingen politiker verkar vilja kännas vid denna upphandling.

Kommer du som ordförande i kommunstyrelsen och personalutskottet tillse
att denna delegation dras tillbaka och andra delegationer ses över avseende
storlekarna på upphandlingarna utan politiska beslut, innan avtalens
undertecknande?

Beslutsunderlag
Interpellation gällande HR-systemet daterad den 23 februari 2022

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Beslutet skickas till:
Kian Anderson (WeP)
Carina Johansson (C)
HR-avdelningen
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr: KS.2022.5] 
 

Interpellation:  
KS ordf och i kapacitet av ordf personalutskottet. 

På vilket vis kommer du att säkerställa att kommunanställda snarast kommer 
att kunna vidimera när de kom och lämnade sin arbetsplats?  

Anledningen till frågan ställs är att exempelvis kommunal försäkringsgivare 
kräver in och utpasseringstider vid ett eventuellt tvistemål i frågor som rör 
samtliga anställdas försäkringskydd vid resor till och från jobbet. Det kan 
potentiellt handla om hundratusentals kronor i ersättning vid svåra skador.  

Eller när ett allvarligt tillbud sker inom socialförvaltningens vård o 
omsorgsarbete där en Lex Maria eller Lex Sara anmälan gjorts. Går den 
vidare till Inspektionen för Vård o Omsorg så är ett av deras första krav att 
vi kan visa vilken personal med rätt kompetens i rätt tid i rätt antal varit på 
sin arbetsplats. Med nuvarande HRM system så är det per den 22/2 ej 
möjligt. 

 

Inte heller för oss politiker fungerar det nya systemet. 

Det går inte att logga in och går inte heller att begäranden högre procentuell 
skatteavdrag på våra ersättningar som i det gamla systemet. 

Enlig uppgifter har detta system upphandlats utan adekvat dialog med olika 
förvaltningar och deras behov av systemets funktionalitet. Det går 
exempelvis inta att lägga schema över ett helt dygn. Arbetspassen går ej att 
kopiera vid samma arbetstid flera dagar i följd utan måsta alltid läggas in 
manuellt. Detta varnade bla socialförvaltningen skulle medföra betydande 
merarbete vilket det oxå visar sig göra. 

 

Systemet verkar upphandlat på delegation.  

Anser du att ett HR system som kostar kommunen ca 40 miljoner med ett 
avtal som löper över 16 år skall kunna tas på delegation utan politiska 
beslut? Ingen politiker verkar vilja kännas vid denna upphandling. 

 

Kommer du som ordf i KS och Personalutskottet tillse att denna delegation 
dras tillbaka och andra delegationer ses över avseende storlekarna på 
upphandlingarna utan politiska beslut, innan avtalens undertecknande? 
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Kian Anderson 

Westbopartiet 

 



Kf §19   Dnr: KS.2022.5  1.2.6  
 
Interpellation: KS ordf och i kapacitet av ordf personalutskottet.  
 
Svar Interpellation gällande HR-systemet  
 

• På vilket vis kommer du att säkerställa att kommunanställda snarast kommer att kunna 
vidimera när de kom och lämnade sin arbetsplats? Anledningen till frågan ställs är att 
exempelvis kommunal försäkringsgivare kräver in och utpasseringstider vid ett eventuellt 
tvistemål i frågor som rör samtliga anställdas försäkringskydd vid resor till och från jobbet. 
Det kan potentiellt handla om hundratusentals kronor i ersättning vid svåra skador. Eller när 
ett allvarligt tillbud sker inom socialförvaltningens vård o omsorgsarbete där en Lex Maria 
eller Lex Sara anmälan gjorts. Går den vidare till Inspektionen för Vård o Omsorg så är ett av 
deras första krav att vi kan visa vilken personal med rätt kompetens i rätt tid i rätt antal varit 
på sin arbetsplats. Med nuvarande HRM system så är det per den 22/2 ej möjligt.  
 

Svar: Alla kommunanställda har ett schema att utgå ifrån där det framgår vilka arbetstider som 
medarbetarna har och när de är i tjänst. Om de inte är i tjänst på den schemalagda tiden eller arbetar 
mer än den schemalagda tiden, så förväntas medarbetarna registrera detta som en avvikelse. Att ha 
kunskap om vilka dagar medarbetare arbetar hemifrån bestäms i dialog med respektive chef. Vid 
olycksfall/skada på den normala vägen till jobbet så gäller ersättning enligt våra försäkringar oavsett 
vilka in och utpasseringstider som skulle finnas. Det räcker att det är en arbetsdag och att man kan 
bevisa att man åkte den vanliga vägen till jobbet. 
 

• Inte heller för oss politiker fungerar det nya systemet. Det går inte att logga in och går inte 
heller att begäranden högre procentuell skatteavdrag på våra ersättningar som i det gamla 
systemet. Enlig uppgifter har detta system upphandlats utan adekvat dialog med olika 
förvaltningar och deras behov av systemets funktionalitet. Det går exempelvis inta att lägga 
schema över ett helt dygn. Arbetspassen går ej att kopiera vid samma arbetstid flera dagar i 
följd utan måsta alltid läggas in manuellt. Detta varnade bla socialförvaltningen skulle medföra 
betydande merarbete vilket det oxå visar sig göra. 
 

Svar: Denna fråga är utlöst efter att interpellationen skrevs. 
 

 
 

• Anser du att ett HR-system som kostar kommunen ca 40 miljoner med ett avtal som löper 
över 16 år ska kunna tas på delegation utan politiska beslut? Ingen politiker verkar vilja 
kännas vid denna upphandling.  

 
Svar: Syftet med en delegationsordning är att upprätta en lista över de ärendegrupper där nämnden 
beslutat att delegera sin beslutanderätt. Detta görs för att avlasta nämnden vissa rutinmässiga beslut 
genom att överlåta dessa beslut till någon annan.  Målsättningen att skapa en organisation som blir 
mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skapar också 
utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. 
Delegering är en nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna 
fungera på ett effektivt sätt.  
Att vi ska upphandla ett nytt HR-system utifrån att det gamla avtalet hade löpt ut har varit känt av 
presidiet i KS. Den årliga avgiften för HRM inklusive support och underhållsavgift för alla delar av 
tjänsten/systemet är i förvaltning per år (år 1, 567 500 kr) 2 270 000 kr. I samband med införandet så 
har vi också sagt och upp tar bort andra kringssytem, tex Adato och Besched liksom det konsultstöd 
som inte ingick i avtalen för dessa system. Detta innebär en månadskostnad  om cirka 77 
kr/medarbetare i kommunen. 
 



 
I vår delegationsordning och utifrån vår beslutade styrmodell har kommunen står det att läsa att  
framtagande av anbudsinbjudan är ren verkställighet,  där upphandlare tillsammans med aktuell 
verksamhet genom för kravprofil  inom ramen för antagen Policy och regler för inköp och 
upphandling samt budgeterade medel.  Antagande av anbud på varor, tjänster och  
entreprenadarbeten beslutas av biträdande ekonomichef eller av ekonomichef, beroende på 
upphandlingens storlek. 
 
Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde utför 
utifrån sin tjänst som anställd. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, 
lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså inte en egen självständig 
bedömning utan verkställer endast åtgärder utifrån redan beslutade styrdokument eller lagar. 
 

• Kommer du som ordförande i kommunstyrelsen och personalutskottet tillse att denna 
delegation dras tillbaka och andra delegationer ses över avseende storlekarna på 
upphandlingarna utan politiska beslut, innan avtalens undertecknande?  

 
Svar: Utifrån syftet med en delegationsordning och vår tydliga styrmodell, där politik sysslar med 
övergripande vad-frågor och tjänstemän med hur-frågor, dvs realisera politikers målbild, så kommer 
vi inte i nuläget att dra in denna typ av delegation. Dock ska samtliga delegationsordningar ses över 
årligen och fattas beslut om, vilket även inbegriper punkter som berör upphandling.  
Det vi kommer att förbättra framöver är den löpande återkopplingen till politiken på de större 
upphandlingar men också på själva projekten som är kopplade till upphandlingarna.  
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr:KS.2022.6] 
 

Fråga:  
Fråga till socialnämndens ordförande Inga-Maj Eleholt  

 

 

På socialnämndens möte den 15 december 2020 antogs följande yrkande:  

” att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa en mera generös 
beslutspraxis så att t.ex. psykisk ohälsa och ensamhet beaktas vid 
biståndsbedömningen, att utgångspunkten för bedömningen ska vara den 
enskildes egen upplevelse av sin livssituation, samt att redovisning av 
vidtagna åtgärder ska ske till nämnden senast under mars månad 2021” 

Men enligt en rad samstämmiga uppgifter så har detta beslut inte verkställts,  
trots att över ett år gått sedan beslutet fattades.  

På socialnämndens möte den 6 april 2021 beslutade man följande:  

”Socialnämnden lägger informationen om riktlinjer kring biståndsbedömning 
till handlingarna.”  Alltså verkställdes inte fattat beslut enligt andras och min 
mening.  

På kommunfullmäktiges möte den 27 januari innevarande år ställde 
undertecknad en formell fråga till kommunrevisionens ordförande gällande 
detta ej verkställda beslut. 

Svaret undertecknad fick av revisionens ordförande Nena  Stamenkovic (S) 
var enligt det justerade protokollet följande : ” Revisionens ordförande 
Nena Stamenkovic (S) svarar att revisionens syn på saken är att alla beslut 
som fattas i nämnderna ska verkställas.”  

 

Det är uppenbart att socialnämndens beslut från den 15 december 2020 inte 
har verkställts utan endast lagts undan som en informationspunkt på 
socialnämndens möte den 6 april 2021.  

 

Så min fråga till socialnämndens ordförande Inga-Maj Eleholt blir: Avser 
socialnämnden att verkställa ovan nämnda beslut från 15 december 2020?  

 

Med vänlig hälsning  
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Erik Andersson 

Kommunistiska partiet 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr: KS.2022.3] 
 

 

 

Avsägelse:  
Härmed avsäger jag upp mitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

 

Fathi Muse Farah 

Miljöpartiet  
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr: KS.2022.3] 
 

 

Avsägelse:  
 

Jag säger upp mig från uppdraget som ersättare i fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott. 

 

Mvh Magdalena Holm (M) 

 

 

 



 2022-03-16 1 [1] 
 
 
 
 
 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr:KS.2022.3] 
 

Avsägelse:  
Avsägelse gällande:  

Ersättare BUN samt ledamot i Demokratiberedningen 

 

Jag vill här med snarast avsäga mig samtliga uppdrag som förtroendevald i 
Gislaveds kommun. 

 

 

 

 

Linda Strömblad 

Centerpartiet 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr:KS.2022.3] 
 

Avsägelse gällande: Marie-Louise Dinäss 
Hej 

Marie-Louise Dinäss kommer idag att avsäga mig samtliga politiska uppdrag 
pga. mina på senaste tiden uppkomna hälsobekymmer. 

Mina uppdrag är ersättare i kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott, 
ledamot i Gislaveds Kommunhus AB, ersättare SÅM, ersättare 
kommunstyrelsens personalutskott, ersättare i krisledningsnämnden, 
ersättare i kommunstyrelsens näringsutskott, ersättare i kommunstyrelsens 
allmänna utskott, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i valnämnden, 
ledamot i kommunfullmäktige samt som ordförande i Gyllenfors Vallokal. 

 

Min avsägelse gäller från 1 April 2022. 

Marie Louise 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr:KS.2022.3] 
 

Nominering:  
Vill från den moderata gruppen nominera Henrik Sjödell till ersättare i 
Fritid- och folkhälsonämnden. 

 

 

Anton Sjödell 

Moderaterna 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2022-03-09 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §64 Dnr: KS.2019.194 1.2.6

Svar på motion angående digital lekplats

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om digital
lekplats daterad den 26 september 2019 ska anses besvarad.

Reservationer
Fredrik Johansson (S), Ylva Samuelsson, Ros-Mari Modén (S), Evangelos
Varsamis (S) och Tommy Stensson (S) reserverar sig till förmån för Fredrik
Johanssons (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har den 26 september 2019 lämnat in en motion angående
digital lekplats. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ger tekniska
nämnden i uppdrag att besluta att det ska byggas en digital lekplats i
kommunens regi.

Motionen har remitterats till tekniska nämnden för beredning. Tekniska
nämnden har behandlat ärendet den 7 december 2021 och svarar att det finns
en plan för en lekpark med digitalt inslag 2024. Därmed föreslår de att
motionen om digital lekplats ska anses besvarad.

Med hänvisning till tekniska nämndens svar föreslår kommunstyrelse-
förvaltningen att motionen om digital lekplats ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen har den 23 februari 2022 berett ärendet och föreslagit att
motionen om digital lekplats daterad den 26 september 2019 ska anses
besvarad.

Beslutsunderlag
Motion angående digital lekplats daterad den 26 september 2019
Tekniska nämnden den 7 december 2021, §117
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2021
Kommunstyrelsen den 23 februari 2022, §48

Yrkanden
Fredrik Johansson (S): Att motionen ska anses bifallen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Fredrik
Johanssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för Fredrik Johanssons (S) yrkande.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2022-03-09 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §64 (forts.)

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst
Carina Johansson (C) Ylva Samuelsson (S)
Bengt Petersson (C) Fredrik Johansson (S)
Håkan Josefsson (C) Rose-Mari Modén (S)
Anton Sjödell (M) Evangelos Varsamis (S)
Maria Gullberg Lorentsson (M) Tommy Stensson (S)
Emanuel Larsson (KD) Mattias Johansson (SD)
Fredrik Sveningson (L) Stefan Nylén (SD)
Mikael Kindbladh (WeP)

Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 7 NEJ-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsen förslag att motionen ska
anses besvarad.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige



‘0
Motion

Digital lekplats

Idag biir alit fler iekplatser uppkoppiade till den digitaia
tekniken. Tekniken har tagit oss in i en ny varld.
Fler barn aktiverar sig mindre och tillbringar allt mer
tid i soffan med en dator eller mobil i handen an tidigare.
Lekplatsernas andamAl är att fà barnen att röra sig mer samt att
tanka och losa uppgifter och ha roligt samtidigt.
Digitala Iekplatser kan byggas i olika miijoer, utomhus eller
inomhus.
Framtidens lekpiats är har och kommer tar oss till helt andra
nivAer av barnens lek

Vi yrkar att
kommunfullmaktige ger Tekniska Namnden i uppdrag att
besluta att det skall byggas en digital lekplats i kommunens
regi.

FOr Socialdemokraterna
Jorgen Karlsson
Charlotta Saras Skarphagen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-12-07 1(1)
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Remiss om motion angående digital lekplats. Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen angående
digital lekplats ska anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har inkommit med en motion, daterad den 26 september
2019, där motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i
uppdrag att besluta att det ska byggas en digital lekplats i kommunens regi.

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen angående
digital lekplats ska anses vara besvarad då det finns en plan för en lekpark med
digitalt inslag 2024.

Reservationer
Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S) reserverar sig muntligt
mot beslutet till förmån till sitt eget yrkande.

Beslutsunderlag
Följebrev motion om digital lekplats
Remiss om motion om digital lekplats
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 23 november, §51

Yrkanden
Håkan Josefsson (C) yrkar: att motionen angående digital lekplats ska anses
besvarad.

Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S) yrkar: bifall till
motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition sitt eget yrkande och Jörgen Karlssons (S) och
Charlotta Saras Skarphagens (S) yrkande och finner att tekniska nämnden
beslutar enligt Håkan Josefssons (C) yrkande.

Omröstning begärs.Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röster för Håkan Josefssons (C) yrkande
Nej-röster för Jörgen Karlssons (S) och Charlotta Saras Skarphagens (S)
yrkande

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Håkan Josefssons (C) yrkande och 2 nej-röster för Jörgen
Karlssons och Charlotta Saras Skarphagens (S) yrkande beslutar tekniska
nämnden enligt Håkan Josefssons (C) yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen
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Godkännande av Gislaved Energi AB:s bildande av bolag med extern
part avseende energipark

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge möjligheten till
Gislaved Energi AB att bilda ett produktionsbolag tillsammans med PLS-Energy
Systems i Hestra AB (org nr. 559164-3902) med ett tillskjutet aktiekapital om
25 000 kr för Gislaved Energi AB, samt att Gislaved Energi AB ges möjligheten
att initialt gå in med ett villkorat aktieägartillskott om 225 000 kr i det nya
bolaget.

Reservation
Mikael Kindbladh (WeP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Gislaved har nästan sämst verkningsgrad på solceller i hela södra Sverige på
grund av lägre solinstrålning. Kalkylerna bygger på ett genomsnittligt högt
energipris. Vi har idag ovanligt höga priser men att bygga kalkyler på för höga
priser riskerar framtida lönsamhet i projektet. Svenska Kraftnät anser att
frekvens reserv genom batterier är en otroligt dyr lösning som dom kommer
försöka arbeta bort, primärt genom att skapa system för att få
industrier/datacenter att kortvarigt koppla bort last. Det skulle kraftigt
reducera bolagets tänkta intäkter då det i stor grad bygger på det konceptet.
Energiutnyttjandet vid lagring av energi genom att skapa vätgas är fruktansvärt
ineffektiv, dagens beslut innebär att kommunen ger befogenhet att införa den
typen av investering utan vidare kommunala beslut. Med dessa kända uppgifter
och fakta kan vi inte ställa oss bakom beslutet.

Ärendebeskrivning
Ett av den svenska regeringens mål för energipolitiken är att vi ska ha 100
procent förnybar elproduktion år 2040. Målet för klimatomställningen är att
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år
2045.

I Gislaveds kommuns dokument ”Strategi för hållbar utveckling” framgår det
att:
”För att nå en hållbar energiförsörjning behöver vår produktion av förnybar energi
öka, samtidigt som vår energianvändning effektiviseras. Genom en långsiktig och
målmedveten satsning ska Gislaveds kommun år 2040 vara en plusenergikommun,
det vill säga att den lokala förnybara energiproduktionen är större än den lokala
konsumtionen av energi. Därför krävs fortsatta och accelererade utbyggnader av
förnybar energiproduktion i form av till exempel vindkraft, solkraft och bioenergi.”

Som mätbara indikatorer av flera, föreslås i strategin förslag på bl.a. följande
indikatorer:
Mängd lokalproducerad förnybar energi totalt och fördelat på respektive energislag
Andel förnybar energi

Gislaved Energi AB har tillsammans med en privat näringsidkare i kommunen
(PLS-Energy Systems i Hestra AB, nedan kallat PLS) arbetat med ett koncept
som innebär att möjliggöra byggande av en energipark i Gislaveds kommun.
Parken är tänkt att totalt innehålla tre huvuddelar: en solcellspark (yta om 2-4
ha), ett s.k. energilager och anläggning för produktion av vätgas. Genom att
kombinera dessa tre enheter fås ett effektivt nyttjande av förnybar solenergi
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och möjligheten till produktion av förnybar s.k. grön vätgas. Förutom vätgas
bildas också syrgas i processen, vilken har en potential att framöver kunna
säljas på en marknad. Genom idén med att använda s.k. second-life batterier
(återvunna batterier från elfordon som inte längre används) i energilagret, kan
vi recirkulera dessa väl fungerande batterier i ett nytt användningsområde.
Anläggningen för att producera vätgas kan antingen drivas från energilagret
eller direkt från elnätet. Energilagret är också tänkt att stå som beredskap för
den s.k. frekvensmarknaden och vara redo att stabilisera elnätet vid eventuella
störningar och då behov finns att reglera frekvensen i elnätet. Denna marknad
finns idag inom myndigheten Svenska Kraftnäts regi.

En central teknisk enhet, en s.k. AI-robot är tänkt att utgöra det överordnade
systemet för att optimalt styra producerad- och/eller distribuerad elkraft. Dvs.
arbeta med hänsyn till parametrar såsom aktuellt elpris, frekvensmarknaden,
lagringskapacitet och produktionskapacitet av vätgas.

I detta första steg ingår bildandet av ett produktionsbolag. För att kunna söka
stöd via EU och/eller via staten erfordras att ett bolag bildas.

Beslutsärendet gäller således frågan om bildandet av ett bolag tillsammans med
en extern partner. Aktiekapitalet blir initialt 25 000 kr för vardera parten och
ägarandelen uppgår till 50/50. Gislaved Energi AB och PLS går också in med ett
villkorat aktieägartillskott om 225 000 kr vardera i det nya bolaget.

Planen är också att framöver bjuda in andra finansiärer som delägare. Parternas
intention (genom ett aktieägaravtal) är ett långsiktigt ägande i bolaget och att
Gislaved Energi AB och PLS alltid ska äga minst trettiofyra (34) procent vardera
av det totala antalet aktier i bolaget.

Det nya bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt
genom internt genererade medel och/eller upplåning.

Gällande kvalificerad majoritet i produktionsbolaget:
För giltiga beslut i olika frågor krävs och som ska regleras via ett aktieägaravtal
– oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar och oavsett om
beslutet ska fattas av bolagsstämman, styrelsen eller VD, – att Parter som
tillsammans kontrollerar minst två tredjedelar av aktierna i bolaget är eniga i
frågor som regleras inom aktieägaravtalet.

Ärendet bör hanteras av kommunfullmäktige utifrån bolagsordningen för
Gislaved Energi Koncern AB som anger följande:
§ 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.

Det totala investeringsbeloppet för hela projektet bedöms uppgå till 44 mnkr.
Enligt de specifika ägardirektiven för Gislaved Energi Koncern AB (antagen den
31 mars 2021) där dotterbolaget Gislaved Energi AB ingår, återfinns följande
text: ”Koncernen äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva,
avyttra och överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att
kommunfullmäktige först bereds möjlighet att yttra sig i ärendet”.
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Förslaget om bolagsbildningen innebär att 25 000 kr satsas i ett första steg
(avser aktiekapital) och att egen finansiering inom projektets första två delar
(d.v.s. solcellspark och energilager) kommer att uppgå till mindre än 300
prisbasbelopp. Gislaved Energi AB och PLS går också in med ett villkorat
aktieägartillskott om 225 000 kr vardera i det nya bolaget.

Gislaved Energi AB kommer eventuellt att behöva investera medel till ett högre
belopp än 300 prisbasbelopp då enheten för vätgasproduktion byggs. Detta
beror på hur stor omfattningen av tillkommande finansiering blir från externa
ägare och möjlighet till stöd från staten och/eller EU.

Värt att notera är att EU-kommissionen har år 2021 aviserat 430 miljarder
euro (fram till år 2030) för att bidra till att vätgas blir en del i den framtida
energimixen i Europa.

Det pågår en diskussion med kommunen om att upplåta kommunal mark
(arrende) till energiparken i anslutning till RV27 och i höjd med
räddningstjänstens lokaler. Detta skulle i så fall bidra till att bli ett
”skyltfönster” för kommunen.

Gislaved Energi AB ingår initialt med 25 000 kr som aktiekapital i det nya
bolaget liksom den aktuella partnern. Ägarandelen blir därmed 50/50 mellan
Gislaved Energi AB och PLS. Gislaved Energi AB och PLS går också in med ett
villkorat aktieägartillskott om 225 000 kr vardera i det nya bolaget.

Gislaved Energi AB kommer initialt att tillskjuta ett belopp som understiger
300 basbelopp. Bolaget (Gislaved Energi AB) kan framöver behöva tillskjuta
ytterligare medel beroende på hur den slutliga finansieringslösningen kommer
att bli från externa ägare och möjligheten för bidrag via staten och/eller EU.

Den ekonomiska risken med att starta produktionsbolaget är t.ex. om bolaget
upphör att existera, t.ex. genom erforderlig extern finansiering inte kan uppnås
för projektets genomförande eller att projektet behöver avbrytas p.g.a. andra
skäl.

Riskanalys över projektets hela livslängd har gjorts och har analyserats av
styrelse, VD och ledningsgrupp inom Gislaved Energi AB. En viktig parameter
för lönsamhet är elprisutvecklingen för producerad/distribuerad elkraft samt
prissättningen inom den s.k. frekvensmarknaden. Även avsättning av vätgas på
marknaden är en riskfaktor då marknaden idag inte är fullt etablerad.

Värt att notera är att Gislaveds kommun har i det s.k. Elektrifieringslöftet från
2021 till Länsstyrelsen angivit att Gislaveds kommun vill utreda
förutsättningarna för etablering av en multitankstation (vätgas och
elektrifiering) i en kommande förstudie. Förstudien är tänkt att analysera
etableringen utifrån ett helhetsperspektiv, vad gäller att skapa en gemensam
vätgasinfrastruktur i Sverige och Europa och bör därför ske i samråd med
andra parter.

En energipark i Gislaveds kommun skulle kunna ha möjligheten till att bidra till
lokal produktion av grön vätgas till en sådan multitankstation om ett sådant
projekt förverkligades.
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Beslutsunderlag
Skrivelse från Gislaved Energi AB daterad den 20 december 2021.
Kommunstyrelsen den 12 januari 2022, §3
Kommunstyrelsen den 23 februari 2022, §47

Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instämmande av Emanuel Larsson (KD), Fredrik
Johansson (S), Fredrik Sveningson (L), Mattias Johansson (SD), Bengt Petersson
(C) och Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till förslaget.

Mikael Kindbladh (WeP): Avslag på ärendet då vi ser det som ett riskprojekt
med det underlag som finns för projektet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mikael
Kindbladhs (WeP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Avfallstaxa 2022, revidering

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad
avfallstaxa 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 18 november 2021 beslutat att anta SÅM:s
(Samverkan Återvinning Miljö - kommunalförbund) taxor gällande avfall enligt
bilaga sju (7) daterad den 2021-09-28 att börja gälla från 1 januari 2022.

I efterhand har två fel upptäckts i taxan på sidan 13. Under punkt 3.4.3. "Taxa
för abonnemang Hemkompostering för fritidshus" har en del av tabellen fallit
bort och under punkt 3.4.4 "Taxa för abonnemang Blandat mat- och restavfall
för fritidshus" har fel tabell redovisats. Dokumentet har redigerats i dessa båda
delar och lyfts på nytt för antagande.

Beslutsunderlag
Reviderad avfallstaxa daterad den 19 januari 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2022
Kommunstyrelsen den 23 februari 2022, §49

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige



Till 
Kommunstyrelsen 
Gislaveds kommun 
 
Kopia till ledamöter i Socialnämnden och kommunfullmäktige. 
   
 
Akuta problem i äldreomsorgen som bör hanteras nu! 

Det är några problem som vi pensionärsföreningar i Gislaveds kommun anser 
vara så akuta att vi inte kan vänta in att äldreomsorgsplanen fastställts. 
Äldreomsorgsplanen kommer ju att vara vägledande för utvecklingen av 
äldreomsorgen från 2023 och 10 år framåt. Men nedanstående punkter är så 
akuta att de måste åtgärdas omgående. 

 

1. Den första punkten är att biståndsbedömningen vid ansökan om att få 
hyra rum/lägenhet på ett äldreboende eller ett trygghetsboende måste 
förändras snarast så att äldre otrygga kommuninvånare som känner att 
man inte klarar ett eget boende erbjuds plats på SÄBO eller 
biståndsbedömt trygghetsboende. Vi måste få en återgång till den 
hantering av ansökningar som gällde före 2018. Idag står många 
lägenheter/rum tomma på våra äldreboenden pga den hårda 
biståndsbedömningen samtidigt som många ångestfyllda, otrygga äldre 
vägras plats. Svar emotses gällande hur detta problem löses i närtid. 
 

2. Eftersom kommunen nästan inte har några platser i trygghetsboende att 
erbjuda måste detta ombesörjas snarast. Redan i vår bör planering starta 
för att kunna nyttja Mariagården i Smålandsstenar till både SÄBO och 
biståndsbedömt trygghetsboende. Boendeformerna får ej blandas inom 
samma avdelning. Men detta är ett problem som enkelt bör kunna lösas. 
Denna planering får ej skjutas till 2023. Behoven är akuta. På samma sätt 
måste planering för att snabbt tillskapa platser i trygghetsboende startas 
i de övriga större tätorterna i kommunen. Närhet till SÄBO och service är 
viktig. Parallellt med planeringen av biståndsbedömda trygghetsboenden 
måste givetvis successiv öppning av stängda platser på SÄBO verkställas 
när behov uppstår. Dagens akuta situation innebär att starten av detta 
arbete inte kan vänta ytterligare ett år. Nu när pandemin släpper 



kommer antalet ansökningar att öka. Svar emotses gällande hur detta 
problem löses i närtid. 
 
 

Vi är övertygade om att ovanstående åtgärder är nödvändiga med tanke på hur 
situationen ser ut i Gislaveds kommun. Dessutom är det positivt att fler 
villor/lägenheter blir lediga när de tomma rummen på våra äldreboenden hyrs 
ut. Hyror kommer in till kommunen. Restaurangerna i äldreboendena får fler 
gäster att fördela kostnaderna på. Hemtjänsten kan lägga mindre tid på 
vägarna. 

Samtliga pensionärsföreningar i Gislaveds kommun har beslutat att gemensamt 
tillställa kommunstyrelsen, socialnämnden och 
kommunfullmäktigeledamöterna dessa krav (punkt 1 och punkt 2 ovan) 
eftersom många otrygga och ångestfyllda åldringar far väldigt illa idag.  

Vi emotser svar från kommunstyrelsen snarast. 

 
 
Gislaved den 9 mars 2022 
 
Anderstorps RPG  
PRO Anderstorp  
PRO Burseryd/Broaryd  
PRO Gislaved  
PRO Reftele/Ås  
PRO Smålandsstenar  
SKPF i Gislaveds kommun  
Spf Seniorerna Anderstorp 
Spf Seniorerna Bosebo/Våthult  
Spf Seniorerna Burseryd  
Spf Seniorerna Gislaved  
Spf Seniorerna Hestra  
Spf Seniorerna Reftele  
Spf Seniorerna Villstad  
Spf Seniorerna Ås  
Sverigefinska Pensionärer, Gislaved 
 
 



Till Socialnämnden och kommunstyrelsen. 

Ärende: Pensionärsföreningarnas önskemål om att delar av Mariagården ska bli Trygghetsbostäder. 

 

KPR arbetsgrupp skickade nedanstående önskemål till Gislaveds kommun från 
pensionärsföreningarna i kommunen efter att KPR arbetsgrupp kommit med förslaget. Alla 
pensionärsföreningarna i Gislaveds kommun tyckte att förslaget var bra. Förslaget ligger inkopierat 
sist i detta brev. 

Nu har det framkommit att omvandlingen kommer att kräva en ombyggnad av flertalet lägenheter 
vilket vi inte tänkt på. Vi trodde att det bara var att låta folk flytta in.   

Eftersom det nu visar sig att det krävs en stor ombyggnad känner vi att vi måste fråga föreningarna 
om vi ska stå fast vid önskemålet. Poängen med detta var ju att inflyttning skulle kunna ske i närtid.  

Vi känner att det är ett stort resursslöseri att bränna ett antal miljoner på att skrota platser i särskilt 
boende eftersom de troligtvis kommer att behövas inom några år. Efter ombyggnad kommer de ju 
troligen inte att kunna återgå och bli SÄBO-platser. 

Ett bättre alternativ är troligen att successivt omvandla 70+lägenheterna som är sammanbyggda med 
Mariagården till biståndsbedömda trygghetsbostäder. Men här måste naturligtvis varje 
pensionärsförening ta ställning innan vi ställer ett sådant önskemål.  

Av denna anledning meddelar vi nu socialnämnden och kommunstyrelsen att 
pensionärsföreningarna måste få ta ställning till om önskemålet ska kvarstå eftersom ytterligare 
fakta framkommit (som borde varit med när föreningarna tillfrågades). Av denna anledning drar vi 
tillbaka vårt förslag och återkommer när frågan har behandlats i samtliga pensionärsföreningar. 

KPR arbetsgrupp ber om ursäkt för att vi tillställt kommunstyrelsen/socialnämnden ett förslag från 
kommunens pensionärsföreningar som visade sig vara ogenomtänkt. Men eftersom vi snabbt insåg 
att förslaget måste dras tillbaka utgår vi från att förslaget inte hunnit behandlas och därmed inte 
orsakat kommunen några kostnader.  

/KPR arbetsgrupp  i Gislaveds kommun. 

 

Önskemål som tillställts kommunen: 
”Eftersom kommunen nästan inte har några platser i trygghetsboende att erbjuda 
måste detta ombesörjas snarast. Redan i vår bör planering starta för att kunna nyttja 
Mariagården i Smålandsstenar till både SÄBO och biståndsbedömt trygghetsboende. 
Boendeformerna får ej blandas inom samma avdelning. Men detta är ett problem 
som enkelt bör kunna lösas. Denna planering får ej skjutas till 2023. Behoven är 
akuta. På samma sätt måste planering för att snabbt tillskapa platser i 
trygghetsboende startas i de övriga större tätorterna i kommunen. Närhet till SÄBO 
och service är viktig. Parallellt med planeringen av biståndsbedömda 
trygghetsboenden måste givetvis successiv öppning av stängda platser på SÄBO 
verkställas när behov uppstår. Dagens akuta situation innebär att starten av detta 
arbete inte kan vänta ytterligare ett år. Nu när pandemin släpper kommer antalet 
ansökningar att öka. Svar emotses gällande hur detta problem löses i närtid.” 
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Beredskap inom deltidsorganisationen

Beslut
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner
informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sammanställning
I bilagan finns en sammanställning över uppsägningar och nyrekryteringar inom
deltidsorganisationen.

Reftele
Schematäckningen är fortsatt utmanande.

Burseryd
Rekryteringsbehovet är stort på grund av hög medelålder. Förvaltningen har
påbörjat en handlingsplan för ökad satsning på rekrytering som ska beakta
många aspekter av kvarvarande personal samt kommande medarbetare.

Hestra
Inga förändringar sedan föregående möte.

Gnosjö
Inga förändringar sedan föregående möte.

Smålandsstenar
Bemanningen har bättrats på de senaste månaderna men kompetensläget är
fortfarande skört med avseende på c-körkortskompetensen och kortare
erfarenheter från händelser.

Hillerstorp
Det finns ett behov av att öka antalet anställda och vissa intressenter finns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-04
Bilaga - Sammanställning av nuläget

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige Gislaved
Kommunfullmäktige Gnosjö



 
 

Bilaga. Sammanställning över 2022 för RN 2022-02-16 

a

n 

Uppsägningar 

under 2022 

Anställda 

under 2022 

Nuläge 

schema 

nuläget  

Förväntade 

status i 

schemat 

om 6 mån 

Kommentarer 

Gislaved (8 pers) 0 0 +1 +1 Ska gå upp i bemanning och bli 5 lag istället för 4.  

Utryckningsnumrären är dock densamma 
 

Reftele (12 pers) 1 1+(1) -4  -2 

 

(+1) en praktikanställning och 1 anställd.  

1 uppsägning. 

 

Smålandsstenar  

(20 pers) 
0 0 -1 0  

 

Burseryd (12 pers) 0 0 +4 +3 Pensionsavgång. Hög medelålder (53 år), 10 medarbetare 

över 60 år. Operation Burseryd startas under våren. 

 

Hestra (20 pers) 0 0 +1 +1   

 

 

Gnosjö (20 pers) 0 1 +1 +2 Praktikanställning blev tillsvidare. 

 

Hillerstorp (20 pers) 0 0 -2 -2  

Totalt  1 2 +(1)    

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2022-02-22     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §11    Dnr: SN.2021.34   8.7.1  
 
Ej verkställda beslut kvartal 4 2021  
 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och överlämnar 
statistiskredovisningen till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 
till kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.  
 
Socialnämnden ska vidare, till IVO och till revisorerna, rapportera alla gynnande 
beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. Därutöver ska socialnämnden anmäla till IVO när ett 
beslut har verkställts alternativt när ett ärende har avslutats utan att verkställas. 
Socialnämnden har rapporterat in 18 individrapporter till IVO för kvartal 4 
2021.  
 
Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport som 
redogör för hur många beslut som inte har verkställts, samt hur många beslut 
som inte har verkställts igen efter avbrott i verkställigheten. 
 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 8 februari 2022 
Sammanställning KVARTAL 4 2021.docx  

  
 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
 
 



Sammanställning/statistikrapport av ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS
för kvartal 4 2021.

Totalt har 18 individrapporter lämnats till IVO för kvartal 4 2021.

 SoL ÄO, Äldreomsorg: 7 individrapporter varav 5 är verkställda.

 SoL OF, Omsorg om personer med funktionsnedsättning: 1 individrapport.

 LSS OF, Omsorg om personer med funktionsnedsättning: 9 individrapporter varav 1 är verkställd och 1 är avslutad.

 SoL IFO, Individ- och familjeomsorg: 1 individrapport.

Verksamhets-område Typ av bistånd Datum för

gynnande

beslut

Skäl för dröjsmålet Beslut som

verkställts

efter att

tidigare ha

rapporterats

som ej

verkställt

Avbrott i verk-

ställighet och där

biståndet inte åter

verkställts inom

3 månader

Ärendet har

avslutats utan

att verkställas

SoL, äldreomsorg Särskilt boende för

äldre

210922 Den enskilde erbjöds bostad men

tackade nej 220117.

SoL, äldreomsorg Särskilt boende för

äldre

210714 Saknas ledig bostad, den enskilde

har vistats på korttidsplats i

väntan på ledig bostad.

211031

SoL, äldreomsorg Särskilt boende för

äldre

210901 Saknas ledig bostad, den enskilde

har vistats på korttidsplats i

väntan på ledig bostad.

211210

SoL, äldreomsorg Särskilt boende för

äldre

210818 Saknas ledig bostad, den enskilde

har vistats på korttidsplats i

väntan på ledig bostad.

211209



SoL, äldreomsorg Särskilt boende för

äldre

210721 Den enskilde erbjöds bostad men

tackade nej 210809.

211112

SoL, äldreomsorg Kontaktperson Brist i kommunikation och

missförstånd har gjort att

avbrottet inte verkställts i tid.

220114 200504

SoL, äldreomsorg Dagverksamhet 210917 Den enskilde är sämre i sin

sjukdom och har haft svårigheter

att ta sig ut. Biståndshandläggare

ska följa upp beslutet.

Verksamhets-

område

Typ av bistånd Datum för

gynnande

beslut

Skäl för dröjsmålet Beslut som

verkställts

efter att ha

rapporterats

som ej

verkställt

Avbrott i verkställighet

och där biståndet inte

åter verkställts inom 3

månader

Ärendet har

avslutats utan

att verkställas

SoL, omsorg om

personer med

funktionsned-

sättning

Kontaktperson 210917 Den enskilde är fortfarande inlagd

på sjukhus, vill avvakta med

verkställigheten tills utskrivning.

Verksamhets- Typ av bistånd Datum för Skäl för dröjsmålet Beslut som Avbrott i verkställighet Ärendet har



område gynnande

beslut

verkställts

efter att ha

rapporterats

som ej

verkställt

och där biståndet inte

åter verkställts inom 3

månader

avslutats utan

att verkställas

LSS, omsorg om

personer med

funktions-

nedsättning

Daglig verksamhet 200604 Den enskilde tackade nej 200924

till erbjudande om utflyttad plats

enligt önskemål och 201116 till

plats på dagcenter. Svårigheter att

motivera den enskilde. 210519 görs

ett nytt försök men den enskilde

avbokar. 210929 den enskildes far

besöker verksamheten för att se

vad som kan göras för att den

enskilde ska trivas och bli

motiverad. Den enskilde tar tillbaka

ansökan 220118 och återkommer

om det blir aktuellt igen.

220118

LSS, omsorg om

personer med

funktions-

nedsättning

Kontaktperson Den enskilde har erbjudits flera

kontaktpersoner men har tackat

nej till 2 kontaktpersoner 210903

och en 220207.

210731

LSS, omsorg om

personer med

funktions-

nedsättning

Kontaktperson 210713 Verksamhetsledaren hade
svårigheter att hitta en dag och tid
för en första träff mellan den
enskilde och kontaktpersonen.

211104

LSS, omsorg om

personer med

Kontaktperson Verksamhetsledaren har inte hittat
någon kontaktperson efter den
enskildes specifika önskemål.

210831



funktions-

nedsättning

LSS, omsorg om

personer med

funktions-

nedsättning

Boende vuxna 210601 Den enskilde är erbjuden boende

med inflyttning 220224. Vistas fram

till inflyttning på ett boende barn.

LSS, omsorg om

personer med

funktions-

nedsättning

Boende vuxna 200423 Saknas ledig bostad. Verkställande

enhetschef väntar på att en bostad

ska bli ledig på det boendet som

passar den enskilde bäst. Har

daglig verksamhet, kontaktperson

och ledsagarservice beviljat sedan

tidigare. Erbjöds boende 211213

men tackade nej.

LSS, omsorg om

personer med

funktions-

nedsättning

Boende vuxna 210910 Saknas ledig bostad, den enskilde
har ledsagarservice och daglig
verksamhet sedan tidigare.

LSS, omsorg om

personer med

funktions-

nedsättning

Boende vuxna 210604 Den enskilde erbjöds bostad under
oktober månad 2021 med
inflyttning 220224.

LSS, omsorg om

personer med

funktions-

Korttidsvistelse 210503 211008 meddelas den enskildes
vårdnadshavare att den tilltänkta
stödfamiljen tackar nej till
uppdraget. Handläggare söker på



nedsättning nytt efter en stödfamilj.

Verksamhets-

område

Typ av bistånd Datum för

gynnande

beslut

Skäl för dröjsmålet Beslut som

verkställts

efter att ha

rapporterats

som ej

verkställt

Avbrott i verkställighet

och där biståndet inte

åter verkställts inom 3

månader

Ärendet har

avslutats utan

att verkställas

SoL,

Individ- och

familjeomsorg

Kontaktperson 210910 Ansvariga handläggare samt

familjehemsgruppen arbetar aktivt

med att hitta lämplig

kontaktperson.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


  
Verksamhet
Syftet med Enter Gislaved AB, nedan kallat bolaget, är att på ägarens och näringslivets gemensamt formulerade grundsyn verka för 
näringslivets och besöksnäringens utveckling inom Gislaveds kommun. Bolaget ska inom områdena teknologi, market och turism 
verka för konkurrenskraft och attraktivitet med fokus på kompetens-försörjning, infrastruktur & tillgänglighet och 
internationalisering för befintliga och tillkommande företag. Genom Science park läggs vikt vid entreprenörskap och innovation för 
nya och unga företag.
Bolaget är ett helägt kommunalt bolag men med näringslivets representanter i styrelsemajoritet.
Bolaget har sin grundfinansiering genom kommunen och samverkar nära med Gislavedsregionens näringslivsråd
i speciella projekt som rådet prioriterar och finansierar, helt eller delvis.


Ändamålet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att stödja näringslivets och besöksnäringens utvecklingsbehov och därmed trygga 
kommunens tillväxt. Bolagets uppgift är inte att bereda ägaren vinst utan att på gemensam grund verka för näringslivets utveckling 
inom Gislaveds kommun.
Bolaget samverkar med näringslivsenheterna i Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo inom Business Gnosjö Region AB (BGR). Inom 
BGR sker samverkan i gemensamma projekt för Gnosjöregionens konkurrenskraft. 


Organisation
Bolaget har sitt säte i Gislaveds kommun, Jönköpings län.
Antalet tillsvidareanställda är 8 personer, VD, näringslivsutvecklare tillika verksamhetsledare, näringslivsutvecklare kopplat till 
besöksnäring, näringslivsutvecklare inom gröna näringar samt beslutade projekt (60%), affärscoach och tillika handelsutvecklare, 
två kommunikatörer (90/50%) samt adm./ekonom på 75 %. 


Verksamhetsåret i korthet
Under året har styrelsen haft 5 protokollförda möten samt två protokollförda strategiska möten. 
Covid 19 har satt avtryck i verksamheten och präglar året. Fysiska möten ersattes med digitala och antalet företagsbesök blev färre 
än planerat. Löpande har bolaget genomfört mer än 100 aktiviteter inom uppdraget.
Värt att notera är: förbättrad position i svensk näringslivs bedömning av kommunens arbete och största förbättring i RJL. Förbättrad 
position i kreditföretaget Syna bedömning om näringslivets utveckling med en andra plats i RJL. Företagsrådet genomförde 6 
digitala möten för att lyssna in behov och utbyta information.
Enters verksamhet har bidragit till utveckling av näringslivets förutsättningar i stort men med särskilt fokus på handel och service. 
Kompetensförsörjning och samverkan med skola, CLL, Teknik College, UF och ungdrive har haft stort engagemang.
Vårt lokala arbete inom Science Park, nyföretagande, affärsutveckling och finansieringshjälp, är en viktig del i vårt arbete med 
resultat att nyföretagandet ökat och antalet nya registrerade verksamheter är högst sedan 1996.
Särskilt engagemang kopplas till att öka invånarantalet i kommunen, öks sysselsättningsgraden och att öka nöjdheten hos invånarna. 
Exempel är platsvarumärket A Piece of Småland, DI, Morgonsoffan, lokal finansiering, 5 handelsgrupper, uppstart Gröna Näringar 
samt Kvinnor som leder. Stort engagemang inom energi & miljö riktat mot fordon & transporter och omställning till fossilfria 
drivmedel och elektrifiering.
Prismiddag för vinnarna i kommunens 7 olika kategorier genomfördes på restaurang Höganloft.
Samverkan inom föreningen Sveriges industrikommuner har skett dels digitalt, dels vid ett fysiskt möte.
Bolaget arbetar efter sin verksamhets- och handlingsplan med löpande avstämning och uppföljning mot styrelsen, som adjungerad 
vid näringsutskottets sammanträden och vid dialogmöte med Kommunhus AB.


Kompetens
Aktivt deltagande i UF företag och nya ungdomsverksamheter, praktikplatser och ung drive har genomförts. Dialog med företag om 
kompetensbehov som återkopplas in till kommunen och andra utbildningsaktörer. Avstämningar med AME för att bidra till lösningar
inom deras område. Samverkan med lokal HPH och vuxenutbildning, samt Teknik College sker löpande vilket vi ser som viktigt.
Samverkan med HR-nätverket, Campus Värnamo och andra sker i dialog för nå resultat i utbildningar på flera plan. Projektet 
Kompetensutveckling Småland har kommit näringslivet i kommunen till del.


Infrastruktur
Infrastruktur kopplat till energi och omställning, logistik, arbetsmarknad och tillgänglighet är viktigt för näringslivet och något som 
vi engagerar oss i. Tillsammans med Handelskammaren har vi fått beviljat en förstudie kopplat till materialflöden för 
polymerindustrin och logistikpunkt Smålandsstenar.


Internationalisering
På grund av pandemin har inga särskilda aktiviteter genomförts och kontakter har skett via mail och telefon.
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Attraktivitet
Vi deltar i visionsarbetet 2040 och Bro till Bro. Vi deltar i tillkomst av strategisk mark för nya etableringar och bostäder. Vi driver 
frågor kring kommunikation generellt men särskilt kring hemsidor, landningssida, sociala medier för att stärka kommunens image. 
Inom turism och besöksnäring deltar bolaget i samverkan kring Smålands turism, Smålands sjörike och Fegen Inspiration Area. 
Destination Isaberg i Hestra ekonomisk förening har bildats för att utveckla cykelturism i området. Utvecklingen av Sunnaryd är 
löpande. Vi ansvarar operativt för utveckling av platsvarumärket A Piece of Småland. 
Dialog med köpmän och fastighetsägare för handelsutveckling genomförs regelbundet.


Ägarfördelning
Bolaget ägs till fullo av Gislaved Kommunhus AB.


Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Inga.


Företagets kommunsäte är Gislaved.


Flerårsjämförelse*


2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 8 065 793 8 092 935 8 303 243 10 165 034 9 310 585
Res. efter finansiella poster 504 738 527 819 394 458 1 538 045 15 480
Res. i % av nettoomsättningen 6,25 6,52 4,75 15,13 0,16
Balansomslutning 5 288 593 4 776 933 5 260 363 3 803 528 2 799 150
Soliditet (%) 54,53 51,92 39,29 46,14 19,85
Avkastning på eget kapital (%) 18,81 23,21 20,63 133,11 2,81
Avkastning på totalt kapital (%) 10,03 10,51 8,70 46,62 0,65


*Definitioner av nyckeltal, se noter


Förändringar i eget kapital


Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt
Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital


Belopp vid årets ingång 100 000 3 166 1 556 802 311 020 1 867 822
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma: 311 020 -311 020 0
Årets vinst 301 174 301 174


Belopp vid årets utgång 100 000 3 166 1 867 822 301 174 2 168 996


Resultatdisposition


Förslag till disposition av bolagets vinst


Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 1 867 822
årets vinst 301 174


2 168 996
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 2 168 996


2 168 996


Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01
Not 2021-12-31 2020-12-31


Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 8 065 793 8 092 935
Övriga rörelseintäkter 72 284 0


8 138 077 8 092 935


Rörelsens kostnader
Projekt -728 329 -380 710
Övriga externa kostnader -2 145 486 -2 773 068
Personalkostnader 2 -4 764 272 -4 405 710
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 101 -13 936


-7 640 188 -7 573 424


Rörelseresultat 497 889 519 511


Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 033 8 308
Räntekostnader och liknande resultatposter -184 0


6 849 8 308


Resultat efter finansiella poster 504 738 527 819


Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond -125 000 -130 000
Förändring av avskrivningar utöver plan 2 101 0


-122 899 -130 000


Resultat före skatt 381 839 397 819


Skatt på årets resultat -80 665 -86 799


Årets resultat 301 174 311 020
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not


TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 0 2 101
Summa materiella anläggningstillgångar 0 2 101


Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 4 60 000 60 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 60 000 60 000


Summa anläggningstillgångar 60 000 62 101


Omsättningstillgångar


Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 79 990 37 668
Aktuell skattefordran 173 782 126 079
Övriga fordringar 441 202 359 133
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 73 818 67 934
Summa kortfristiga fordringar 768 792 590 814


Kassa och bank
Kassa och bank 5 4 459 801 4 124 018
Summa kassa och bank 4 459 801 4 124 018


Summa omsättningstillgångar 5 228 593 4 714 832


SUMMA TILLGÅNGAR 5 288 593 4 776 933
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not


EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital


Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 3 166 3 166
Summa bundet eget kapital 103 166 103 166


Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 867 822 1 556 802
Årets resultat 301 174 311 020
Summa fritt eget kapital 2 168 996 1 867 822


Summa eget kapital 2 272 162 1 970 988


Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 771 000 646 000
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 0 2 101
Summa obeskattade reserver 771 000 648 101


Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 856 584 899 652
Övriga skulder 158 919 166 146
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 229 928 1 092 046
Summa kortfristiga skulder 2 245 431 2 157 844


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 288 593 4 776 933
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NOTER


Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper


Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.


Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.


Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.


Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.


Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 
lämnade rabatter.


Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som 
inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:


Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner 5


Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.


UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2 Medelantal anställda 2021 2020


Medelantal anställda


Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.


Medelantal anställda har varit 6 6


Uppsägningsvillkor för VD är tre månader vid egen uppsägning och tolv månader om uppsägningen kommer från bolaget.


Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31


Ingående anskaffningsvärde 69 681 69 681
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 69 681 69 681
Ingående avskrivningar -67 580 -53 644
Årets avskrivningar -2 101 -13 936
Utgående ackumulerade avskrivningar -69 681 -67 580
Utgående redovisat värde 0 2 101
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NOTER


Not 4 Andra långfristiga fordringar 2021-12-31 2020-12-31


Ingående anskaffningsvärde 60 000 60 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 60 000 60 000
Utgående redovisat värde 60 000 60 000


Not 5 Checkräkningskredit 2021-12-31 2020-12-31


Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 3 000 000 3 000 000


Krediten är säkerställd av Gislaveds Kommun.


Not 6 Definition av nyckeltal


Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning


Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital


Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning


Gislaved 2022-02-11


Inger Elmståhl Marie Johansson Leif Österlind
Verkställande direktör


Carina Johansson Jakob Axelsson Anton Sjödell


Anna Zachrisson Dimitrievska


Min revisionsberättelse har lämnats den  2022.


Daniel Johansson
Auktoriserad revisor


Sida 8 av 8





		2022-02-18T11:11:42+0000


	



