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1 Inledning 

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten. 

Detta innebär att de ska sköta ekonomin på ett ansvarsfullt sätt: 

 För verksamheten ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning 

 För ekonomin ska det anges finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning 

 För personalfrågor ska det anges personalpolitiska mål som är av betydelse för en 

god ekonomisk hushållning 

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska arbeta för att 

nå visionen utifrån vad som anges i de prioriterade målområdena. För de prioriterade 

områdena anges mål för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för 

verksamheten är god ekonomisk hushållning. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande målområden genom bland annat operativa 

styrgrupper, nämndernas uppföljning och samhälle-, demokrati- samt arbetsgivarfrågor, är de 

som utgör grunden för kommunfullmäktiges uppföljning. 

Kommunfullmäktige följer upp planeringsdirektivet fyra gånger per år. Vid delår och 

årsredovisningen görs en mer omfattande uppföljning. 

 

1.1 Vision 

Visionen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. Visionen är ett redskap 

för styrning av den kommunala verksamheten. Gislaveds kommuns vision är en ledstjärna för 

hur kommunen önskar att utvecklas. Visionen är: 

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

till 

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

att vi:  

 levererar en fungerande vardag för individen,  

 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk,  

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning,  
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 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen. 

1.2 Värdegrund 

Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma 

möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som 

tas. 

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

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

möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens 

mångkulturella profil. 

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

inte äventyrar möjligheterna för kommande generationer. 

1.3 Styrmodell 

Gislaveds kommuns styrmodell är ett samlingsbegrepp som tydliggör en gemensam struktur 

och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen. Detta syftar till att 

säkerställa att de politiska viljeinriktningarna får genomslag i verksamheterna. Styrmodellen 

omfattar hela kommunens organisation. 

Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politiskt innehåll, samt över tid. Det 

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

Gislaveds kommuns vision och värdegrund utgör verksamhetens grunduppdrag tillsammans 

med kommunala och statliga styrdokument. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet 

med personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att 

kvalitetssäkra verksamheten kopplas kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer till 

grunduppdraget. Styrmodellen illustreras av nedanstående bild: 
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1.4 Den kommunala koncernen 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

2.1.1 Befolkning 

Under 2020 har invånarantalet minskat med 150 invånare, från 29 963 till 29 813. Trenden 

med ett ökat antal invånare sedan 2013 verkar vara bruten. Den främsta anledningen till att 

invånarantalet ökat tidigare år, är att människor flyttat till kommunen från andra länder. Men 

i samband med Covid-19 stängdes gränser i många länder, vilket gjort att utrikes inflyttning 

minskat i Sverige såväl som i Gislaveds kommun. I maj 2020 var även antalet döda högre än 

normalt, vilket troligen beror på Covid-19. Under första halvåret har även fler invånare 

flyttat till andra kommuner såsom Värnamo, Gnosjö, Göteborg och Borås. Även antalet 

födda var färre än snittet de senaste tre åren. Sammantaget ger detta en 

befolkningsminskning för första halvåret 2020. 

2.2 Väsentliga personalförhållanden 

För första halvåret 2020 uppgick sjukfrånvaron för kommunens medarbetare till 8,5%. Förra 

året var samma siffra 7,0%. För hela 2019 var sjukfrånvaron 6,4%. Ökningen kan bero på 

restriktionerna om att inte vara på sin arbetsplats vid symptom på sjukdom, som införts på 

grund av Covid-19. 

Personalomsättningen för delåret 2020 är 4,62% jämfört med 4,90% samma period förra 

året. Det bedöms vara en sund personalomsättning för kommunen som helhet. 

2.3 Grunduppdrag 

Gislaveds kommun har tre grunduppdrag: att leverera välfärd och service till invånarna, att 

arbeta med demokrati- och samhällsutveckling och att vara en arbetsgivare. 

2.3.1 Välfärd och service 

Ett av kommunens grunduppdrag är att leverera välfärd och service till kommuninvånarna. 

Hur kommunen arbetat med detta grunduppdrag under första halvåret 2020, beskrivs här 

utifrån målgruppens, medarbetarnas och verksamheternas perspektiv. Med fokus utifrån risk 

och väsentlighet. 

Målgruppen 

Kommunen har kontakt med invånare på flera olika sätt beroende på om det är en enklare 

servicetjänst som erbjuds eller en mer omfattande tjänst till exempelvis en brukare eller elev. 

Under första halvåret 2020, har de fysiska mötesplatserna fått anpassas och inom till exempel 

kulturnämndens verksamheter så har evenemang ställts in eller anpassats. När det gäller de 

välfärdstjänster där medarbetare och brukare eller elev arbetar nära varandra, så har fokus 

varit på smittskydd och olika anpassningar har gjorts. Inom socialnämndens verksamheter har 

skyddsåtgärder såsom besöksförbud införts, vilket påverkat brukarna och ökade risker för 

den enskilde att känna oro och isolering till följd av den minskade social kontakten. 

Minskad fysisk kontakt med kommunens målgrupper, har också inneburit att målgruppen får 
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sina behov alltmer tillgodosedda i digital form såsom e-tjänster eller digitala möten. Den 

digitala kontakten med målgruppen har ökat i flera verksamheter. Fullmäktige har sedan 

tidigare gett alla nämnder och bolag i uppdrag att bland annat öka den digitala 

verksamhetsutvecklingen och e-tjänster och effekterna av Covid-19 har gett ytterligare fart i 

detta arbete för att förenkla servicen gentemot invånarna. 

Medarbetarna 

Medarbetare har påverkats av Covid-19-pandemin. De som arbetar närmast invånarna har 

arbetat med anpassningar efter de rekommendationer som finns. Sjukfrånvaron har varit 

högre än normalt i de flesta verksamheter. Sjukfrånvaron samt arbetet med smittskydd, har 

gjort att arbetsbelastningen ökat, särskilt för medarbetare inom socialnämndens och barn- 

och utbildningsnämndens verksamheter. 

Verksamheterna 

Verksamheternas fokus har varit på ett leverera trygg och säker välfärd- och servicetjänster 

som är enligt de rekommendationer som finns med anledning av Covid-19. Det har gjort att 

verksamheterna anpassat sig på olika sätt för att leverera ett grunduppdrag med god kvalitet 

till invånarna. 

Exempel på anpassningar som gjorts är att barn- och utbildningsnämnden bland annat gjort 

anpassningar i skolornas matsalar, och socialnämndens verksamheter har infört 

besöksförbud. Fritidsgårdsverksamheten har anpassats efter rekommendationerna och 

möjliggjort att ungdomar har kunnat fortsätta komma dit. Inom kulturnämndens 

verksamheter har de ställt om och genomfört flera olika anpassade evenemang såsom 

livestreamade författarbesök och digitala bokcirklar.  Ett annat exempel är att man inom 

bygg- och miljönämndens verksamhet har genomfört alternativ tillsyn i form av brev, telefon 

och digitala möten. 

2.3.2 Demokrati och samhällsutveckling 

Kommunfullmäktige ansvarar för frågor som handlar om demokrati och samhällsutveckling. I 

detta är sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor viktiga framtidsfrågor. En 

hållbar utveckling innebär att kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Genom en hållbar samhällsutveckling kan 

vi utveckla, bygga och ta hand om Gislaveds kommun både idag och för framtiden. Gislaveds 

kommuns arbete med hållbar utveckling tar avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling 

genom Agenda 2030. För att alla ska jobba för ett hållbart samhälle tar kommunen fram 

långsiktiga planer och strategier för samhällsbyggnad och utveckling. 

Arbetet med en Strategi för hållbar utveckling pågår och dialoger kring detta ska genomföras 

under 2020. Därefter kommer den att behandlas av kommunfullmäktige. Tidplanen för 

remissrunda och dialoger kommer dock att påverkas ordentligt av situationen med Covid-19. 

Strategin utgör övergripande inriktningar och strategiska ställningstaganden för hur Gislaveds 

kommun ska bidra till att de globala målen för hållbar utveckling uppfylls. Strategins inriktning 

och prioriteringar utgör en grund för vad olika aktörer gemensamt måste åstadkomma inom 

det geografiska området Gislaveds kommun. Alla som verkar inom kommunens gränser 

såsom invånare, företag, föreningar, areella näringar, den kommunala organisationen och 
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andra myndigheter är medskapare i hållbarhetsarbetet. Strategin utgör en bas för dialoger 

med olika aktörer om vilken roll de kan och vill spela i utvecklingen av kommunen. Strategin 

är också plattform för samverkan mellan kommunen, näringslivet, civilsamhället samt med 

andra aktörer utanför Gislaveds kommun. Innehållet i strategin vänder sig också till 

kommuninvånarna och ska därför kunna användas för kommunikation kring olika 

hållbarhetsfrågor. 

Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och 

rättighet att påverka. Människors delaktighet är en av grundpelarna i ett demokratiskt 

samhälle. I arbetet med Agenda 2030 kopplas demokratifrågorna exempelvis till målet om 

fredliga och inkluderande samhällen. Under 2018 och 2019 har demokratiutvecklingen i 

Gislaveds kommun tagit steg framåt då grunden lades för ett nytt politiskt organ: 

Demokratiberedningen. Beredningen syftar till att stärka och utveckla arbetet med 

medborgardialoger och att genom nya arbetsformer leverera kunskapsunderlag för politiska 

beslut. De första dialogtillfällena, lokalsamtal, genomfördes under 2019 i två orter. Både 

dialogtillfällena med tjänstepersoner och dialogtillfällena med förtroendevalda var välbesökta. 

Utvärderingarna visade att besökarna ger dialogerna ett snittbetyg på ca 2,7 av 3. Den 

förväntade effekten av medborgardialogerna är ett ökat medborgarinflytande, en ökad tillit 

till kommunen som samhällsutvecklare samt ett ökat valdeltagande till kommunala val. Under 

2020 har två lokalsamtal hållits på en ort. Lokalsamtalet med förtroendevalda fick först ställas 

in p.g.a. Covid-19 men hölls sedan i ny form i juni och utifrån de försiktighetsåtgärder som 

behövde vidtas kring sammankomster. Covid-19 kommer att ha en påverkan både på 

dialogarbetet i sig under året men också på utvecklingen i samhället, vilket blir en viktig fråga 

för demokratiberedningen att följa. Under hela mandatperioden 2019-2022, kommer 10 av 

kommunens bygder besökas. 

Gislaveds kommun arbete för att utveckla attraktiva livsmiljöer för invånare präglas av 

arbetet med de strategiskt viktiga uppdragen gällande centrumutveckling i Anderstorp och 

Gislaved. Arbetet har, och kommer fortsättningsvis, att stärka kopplingar till 

medborgardialog och andra metoder som möjliggör en bred delaktighet och inflytande. 

Arbetet med riskvärdering, sanering och utveckling av förorenade områden kommer att vara 

en central del i arbetet, då just förorenade markområden är ett hinder för kommunens 

fortsatta utveckling. Här behövs nya, innovativa metoder som går hand i hand med 

tillsynsmyndigheternas krav. För att bland annat testa olika metoder för hållbar sanering så 

fortsätter arbetet i pilotprojekt, Bro till Bro i Anderstorp. Det syftar också till att skapa 

möjlighet till att området ska kunna omvandlas från industriområde till område för bostäder 

och rekreation. 

Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Anderstorp Gislaved har inletts 

men även detta kommer att påverkas av Covid-19 avseende dialogarbetet som inte har 

kunnat påbörjas under våren utan kommer att inledas under hösten och i nya former 

anpassade till läget med Covid-19. 

Koncernen kraftsamlar kring hållbarhetsfrågorna med dialogen som främsta verktyg. Arbetet 

har gett goda resultat. 2019 hamnade kommunen nationellt på plats 20 i kategorin mindre 

städer/tätorter och landsbygdskommuner i Aktuell Hållbarhets rankning av kommunernas 

arbete för att på bred front mäta ambition och aktivitet. Kommunen hamnar på andra plats 
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bland kommunerna i Jönköpings län. Sedan 2017 har Gislaveds kommun klättrat från plats 

144 till 74. Gislaveds kommun ligger generellt bra till bland de mittersta 50% av 

kommunerna, i jämförelsedatabasen Kolada. Bäst resultat har kommunen på hälsa och 

välbefinnande. 

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt. Att uppfylla åtagandena i 

Parisavtalet och målen i Agenda 2030 inom miljö, energi och klimatfrågor är viktigt. Ett aktivt 

arbete har genomförts i samverkan med de kommunala bolagen för att bredda samverkan 

och samarbete i frågorna med företagen i kommunen. Exempel på samverkansfrågor har 

varit elkraftsförsörjning, infrastruktur kring laddstolpar och solceller. Det pågår ett 

samordningsarbete av kommunens åtaganden i den regionala Grön handlingsplan. I ett tidigt 

skede konstaterades att det finns behov av samverkan och samordning av flera naturvårds- 

och grönstrukturfrågor. Därför har exempelvis frågor som invasiva arter och biologisk 

mångfald också lyfts in i arbetet. 

Ett viktigt verktyg i arbetet inom samhälle och demokrati är att sprida kunskap och 

information om hållbarhetsfrågor. I vilken form aktiviteter såsom Hållbarhetsveckan och 

andra arrangemang kommer att på grund av Covid-19 ske i andra former och mer digitalt. 

Kommunen arbetar med att fördjupa samarbetet med näringslivet. En god samverkan mellan 

kommunen och näringslivet ska underlätta för nya etableringar av företag och bidra till 

kompetensförsörjningen. SKRs Nöjd Kund Index (NKI) visar att företagen som har kontakt 

med kommunen överlag är nöjda med den service och det bemötande som de har fått. 

Resultatet i Svenskt näringslivs företagsklimatundersökning har försämrats i år, men det 

gäller generellt för rikssnittet. Detta beror troligtvis på att den bakomliggande enkätens 

frågor är nya för i år och att vi i slutet av förra året gick in i en konjunkturavmattning. 

Samarbetet i nuläget präglas i allra högsta grad av den rådande situationen med Covid-19, 

bland annat genom det uppstartade Företagsrådet. Lokala företag ställer om sin produktion 

för att kunna bidra med skyddsutrustning. Kommunen har gjort insatser för näringslivet 

såsom senarelagt sista datum för fakturor, bland annat för vatten och avlopp, till sista 

oktober och tidigarelägger möjligheten för uteservering på allmän platsmark. 

En hållbar samhällsutveckling kan inte ske enbart på lokal nivå. Samverkan regionalt och 

nationellt är viktigt, också för att flytta fram de lokala positionerna. Gislaveds kommun 

genomför och samverkat kring insatser på regional såväl som nationell nivå och kommer 

fortsättningsvis att göra så. Precis som tidigare deltar kommunen i länets fokus- och 

arbetsgrupper. På nationell nivå ingår Gislaveds kommun i referensgruppen för Svenska FN-

förbundets projekt Glokala Sverige, som syftar till att öka kunskap och medvetenhet om 

Agenda 2030. 

2.3.3 Arbetsgivare 

I kommunens uppdrag som arbetsgivare ingår bland annat att möta de utmaningar som finns 

inom kompetensförsörjningsområdets alla delar: att attrahera, behålla, utveckla och 

avveckla/ställa om kompetens. Som arbetsgivare strävar kommunen efter att vara en 

attraktiv arbetsplats. Både offentliga och privata arbetsgivare står inför stora 

rekryteringsutmaningar de kommande åren. Andelen äldre och yngre ökar, medan gruppen 

som arbetar blir mindre och kommer även ut på arbetsmarknaden allt senare. På kort tid 
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kommer cirka tio procent av Gislaveds kommuns nuvarande medarbetare att gå i pension. 

En kompetensförsörjningsstrategi är antagen av kommunfullmäktige och det finns en plan för 

hur arbetet med kompetensförsörjning ska hanteras på förvaltningsnivå. Utifrån 

förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner kommer kommunen som helhet kunna skapa 

bättre aktiviteter som bidrar till att behålla och utveckla medarbetare. För att ytterligare 

stärka medarbetarskapet, bör insatser som leder till ett förlängt arbetsliv för både chefer och 

medarbetare prioriteras, liksom arbetet med organisationskultur. Inplanerade aktiviteter för 

att arbeta med organisationskulturen är: chefsforum, då alla chefer samlas liksom G-kraft 

som en medarbetaraktivitet som detta år kommer hållas digitalt och på varje arbetsplatsträff. 

2.4 Kritiska kvalitetsfaktorer 

Utifrån kommunens grunduppdrag så har det identifierats olika områden, eller faktorer, där 

det bedöms särskilt viktigt att ha god kvalitet. Har kommunen god kvalitet och effektivitet 

inom dessa faktorer så säkerställer kommunen att grunduppdraget har utförts väl. 

Kvalitetsfaktorerna har tagits fram genom att utgå från fyra olika perspektiv: målgrupp, 

ekonomi, medarbetare och verksamhet. 

Vid varje uppföljning görs en bedömning av hur väl dessa faktorer är kvalitetssäkrade: 

• Godkänd (grön) – Vi har en god kvalitetssäkring av denna faktor. 

• Varning (gul) – Det finns risk för att vi inte har kvalitetssäkrat denna kritiska faktor, 

åtgärder pågår. 

• Inte godkänd (röd) – Vi har inte kvalitetssäkrat denna kritiska faktor, åtgärder ska vidtas. 

2.4.1 Målgrupp 

2.4.1.1 Alla kommuninvånares och företags tillgång till internet 

Beskrivning 

För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad fiberutbyggnad 

särskilt kritiskt. 

 

Kommentar 

Gislaveds kommuns bredbandsstrategi innebär att minst 90 procent av kommunens invånare 

och näringsliv ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s i 

överföringshastighet senast år 2020. Statistiken från Post- och telestyrelsen från mars 2020, 

visar att ca 82% av hushållen i Gislaveds kommun har tillgång till fibernät om 100 Mbit/s. Av 

de som har tillgång till fibernät finns 69% i glesbebyggt område. Utbyggnaden i just 

glesbebyggt område har haft en positiv utveckling och har ökat med 16 procentenheter. 

Kommunfullmäktige har gett Gislaved Energi i uppdrag att skapa möjligheter för Gislaveds 

kommuns invånare att få samma villkor till en IT-infrastruktur. Flertalet föreningar har bildats 

i kommunen och arbete med utbyggnad har pågått intensivt. En särskild 

bredbandssamordnare har anställts i bolaget, för att säkerställa att arbetet drivs framåt. 

Trots det finns det fortfarande områden på landsbygden som inte är utbyggda och där 

invånare och näringsliv saknar möjlighet att ansluta sig till fibernätet. I dagsläget kan 
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konstateras att det finns bristande intressen från marknaden att bygga ut i kommunens 

landsbygdsområden samtidigt som underlaget för att bilda och driva fiberförening inte är 

tillräckligt stort. Mot bakgrund av ovan är bedömningen att det finns risk att vi inte kan 

kvalitetssäkra denna kritiska faktor. 

2.4.1.2 Graden av digital mognad i organisationen 

Beskrivning 

För att kunna driva digitaliseringen framåt i hög takt är digital mognad i verksamheten en 

förutsättning. 

 

Kommentar 

Digital mognad är en organisations förmåga att tillgodogöra sig fördelarna av digitaliseringen. 

Inom Gislaveds kommun görs uppföljning av den digitala mognaden på en lednings- och 

strukturnivå och därefter på medarbetarnivå. I samarbete med länets digitaliseringsråd 

gjordes hösten 2018 den första undersökningen på lednings- och strukturnivå och det har 

gjorts en ytterligare under våren 2019. Undersökningen visar på kommunens grundläggande 

förutsättningar och vad som behöver förbättras. För Gislaveds kommun visar det på att 

styrkorna ligger inom områdena: effektivitet, innovation och organisation och svagheterna 

inom områdena: användare, teknik och balansering. Det innebär att den digitala förmågan är 

relativt god, men det finns ett tungt digitalt arv. Det har visat sig mycket tydligt i förarbetena 

inför skiften av system som t.ex. ekonomisystem och personalsystem. Det tunga digitala 

arvet medför ett stort merarbete för att kunna gå in i nästa steg i digitaliseringen. 

Översyn av arbetssätt och standardisering är en förutsättning för att ta nästa steg och för att 

kunna tillgodogöra sig nyttor av digitaliseringen. När detta görs, analyseras också vilka 

kompetenser som kommer att behövas framöver och hur arbetet ska ske med den digitala 

mognaden hos våra medarbetare. Det kopplas också ihop med projektet kring 

kompetensförsörjning och framtagandet av kompetensförsörjningsplaner. 

Att Gislaveds kommun aktivt har använt möjligheten med e-arkiv vid skifte av system och vid 

avställning av system samt vid dessa tillfällen analyserat nyttan, har bidragit till att höja den 

digitala mognaden. Liksom arbetet i innovationslabbet med RPA (Robotic Automation 

Process). Situationen med Covid-19 och ökningen av digitala möten, bedöms också ha 

förflyttat den digitala mognaden framåt. Status på den kritiska kvalitetsfaktorn bygger på det 

tunga digitala arvet och den kompetensförflyttning som behöver göras. 

 

2.4.1.3 Förtroende för kommunens demokratiska uppdrag 

Beskrivning 

Förtroende för tjänstemän och politiker är grunden för vårt demokratiska uppdrag. Det är 

viktigt att kommuninvånarna har en grundläggande kunskap kring kommunens verksamhet 

och ekonomi för att bygga förtroende för kommunens arbete, skapa trygghet hos invånarna 

och acceptans för fattade beslut. Det är viktigt att få invånarna att känna sig delaktiga och 

skapa medborgarinflytande. 
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Kommentar 

Enligt SCB:s medborgarundersökning (2019) så placerar sig Gislaveds kommun sämre än 

snittet för frågorna inom Nöjd-Inflytande-Index (NII). Enligt undersökningen är det särskilt 

inom områdena Förtroende samt Påverkan där förbättringar kan bidra till att stärka 

helhetsbetyget. I undersökningen deltog 135 kommuner och det genomsnittliga 

betygsindexet för NII var 39. Gislaveds kommuns betygsindex för NII var 31. 

Inom området Förtroende når Gislaveds kommun betygsindex 33 med en felmarginal på ±2,7, 

att jämföra med betygsindex 43 för samtliga kommuner. Inom Påverkan når Gislaveds 

kommun betygsindex 29 med felmarginal ±2,6, jämfört med betygsindex 38 för samtliga 

kommuner. 

Jämfört med tidigare år har Gislaveds kommun i 2019 års medborgarundersökning lägre 

betygsindex inom samtliga områden av NII. Minskningen är störst inom området Förtroende, 

där Gislaveds kommun i 2014 års medborgarundersökning hade betygsindex 50, att jämföra 

med 2019 års betygsindex 33. 

Samtidigt visar utvärderingar som gjorts, exempelvis i samband med Gislaveds kommuns 

Lokalsamtal, att arbetet med dialogverksamhet som Demokratiberedningen genomför är 

uppskattat. Det finns också indikationer i samhället på att civilsamhällets föreningsliv är på 

nedgång, likaså det politiska deltagandet inom partier och parlamentariska organ, liksom 

tilltron till demokratin som helhet. Därför bildar dialogverksamheten som utförs av 

kommunen både en viktig plattform för invånarna att föra fram sina åsikter, men även för 

kommunen för att kommunicera sitt resultat. Det senare utgör en stor pedagogisk uppgift 

för kommunens politiker och tjänstepersoner. 

Arbetet som utförs idag genom Lokalsamtal, Gymnasiedialog och andra typer av 

medborgardialoger, behöver utvecklas för att kvaliteten i den kritiska kvalitetsfaktorn ska 

vara god. Situationen med Covid-19 driver på utvecklingen av nya former av dialoger. 

2.4.1.4 Tillgänglighet/Bemötande 

Beskrivning 

Det är särskilt kritiskt att kommunen erbjuder god service och ett bra bemötande. Ökad 

digitalisering ökar tillgängligheten och flexibiliteten för invånaren. 

 

Kommentar 

Bedömningen är att kvaliteten är god. Resultat från gjorda mätningar och mängden nya e-

tjänster belägger detta. Arbetet har även kommit långt med att tillgänglighetsanpassa vår 

hemsida enligt nya EU-direktiv, trots att stabsarbetet kring Covid-19 tog mycket resurser 

från detta arbete. 

Kontaktcenter (KC) är en stor del i arbetet kring god service och ett gott bemötande då det 

är vägen för våra invånare att komma i kontakt med kommunen. Det ska vara enkelt med 

snabb och bra service. KC hanterar ungefär 40% av alla ärenden utan inblandning av någon 

annan avdelning eller förvaltning. Hos KC fångas invånarnas synpunkter upp och alla inkomna 
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ärenden klassas i ett ärendehanteringssystem. Det görs oavsett om de kommer via e-tjänst, 

telefon, besök eller e-post. På hemsidan finns flera ingångar till synpunktshanteringen, där 

invånarna har möjlighet att skicka in synpunkter eller klagomål gällande bemötandet i 

verksamheterna. 

Det kanske viktigaste när det gäller bemötande är hur vi beter oss mot varandra i alla dagliga 

möten. 

Under våren färdigställdes en utredning av införandet av KC, vilken beställts av 

Kommunstyrelsen. I samband med rapporten presenteras även förslag på utveckling för att 

ytterligare öka servicegraden. Denna har på grund av Covid-19 ännu inte hanterats av 

Kommunstyrelsen. 

En viktig del för att öka tillgängligheten till våra tjänster och flexibilitet för invånarna är 

användandet av digitala tjänster. Enkelt uttryckt kan man via en e-tjänst hantera sitt ärende 

var som helst i världen och när man vill på dygnet. Men det är bara en liten del av de fördelar 

som ökad digitalisering ger. Då ärenden kommer in via ett system så störs inte medarbetarna 

löpande av frågor utan kan hantera dem i god ordning. Medarbetare kan omfördela resurser 

när det är många ärenden och med tiden även förutse när dessa kommer och då vara 

förberedda. Detta leder till att tjänstepersoner jobbar effektivare och med rätt saker, och i 

slutänden att ärenden kan hanteras snabbare och därigenom förbättras servicen. Väl 

hanterade ärenden minskar risken för följdfrågor och mindre stressade handläggare har 

lättare att bemöta frågor som kommer. Detta resonemang innebär att även interna e-

tjänster kan vara med och bidra till förbättrad service externt. 

2.4.2 Verksamhet 

2.4.2.1 Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose behov av mark 

Beskrivning 

För att tillgodose invånares och företags behov av byggnation är det särskilt kritiskt att det 

finns uppdaterade detaljplaner. 

 

Kommentar 

Ansvar för arbetet med att ta fram detaljplaner ligger hos bygg- och miljöförvaltningen, men 

sker i samverkan med andra förvaltningar. Samverkan sker bland annat i en särskild 

plangrupp, där förvaltningsövergripande representanter på operativ nivå diskuterar de olika 

detaljplanerna som är aktuella för upprättande. Därutöver sker strategisk samverkan på 

förvaltningsövergripande nivå i den strategiska markgruppen. Arbetet har bland annat 

möjliggjort gemensamma prioriteringar i detaljplanarbetet men även inom strategiska 

markfrågor, som för förvärv och försäljning för att snabbt kunna tillgodose behovet av mark. 

Nya arbetssätt har etablerats i den strategiska markgruppen för att bli effektivare. Under 

2019 uppdaterades viktiga styrdokument för att på ett ännu bättre sätt tillgodose invånares 

och företags behov av mark för etablering och möjlighet att ytterligare förbättra arbetet med 

att ta fram detaljplaner. Bedömningen är att kvaliteten för denna faktor är god. 
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2.4.2.2 Samverkan internt och externt 

Beskrivning 

För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan både internt som 

externt särskilt kritiskt. 

 

Kommentar 

Externt pågår flera olika former av samverkan. Som exempel kan nämnas samverkan inom 

GGVV, regionens digitaliseringsråd, samverkan inom säkerhet och räddningstjänst, inom 

överförmynderi, upphandling, rådet för social hållbarhet, samverkan kring sjön Fegen och 

avfallsfrågor (SÅM). Det har också inrättats en gemensam bygg- och miljönämnd med 

Tranemo kommun från och med 2019 och där området för samarbete under våren utökats 

med detaljplaneområdet. Samverkansformer förändras också utifrån behov. Ett sådant 

exempel är Entreprenörsregionen där fullmäktige ställt sig bakom att den ekonomiska 

föreningen ska avvecklas. Entreprenörsregionen kommer istället att vara ett nätverk för 

inspiration-, erfarenhets- och kunskapsutbyte som främjar medlemmarnas arbete för en god 

utveckling av näringslivet i regionen. Nöjdheten med den externa samverkan i 

referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor, i rådet för social hållbarhet och vid 

näringslivsdialogen mäts under senhösten. Tidigare mätningar visar på en hög nöjdhet bland 

de externa samverkande parterna och nya samverkansområden har tillkommit i år. 

Samverkan ses som förutsättningen för att tillsammans se helheten, växla upp varandras 

resurser, få tillgång till kompetenser och därmed kunna möta olika utmaningar som 

kommunen och de samverkande parterna står inför. 

Internt sker samverkan främst genom kommundirektörens ledningsgrupp, tillsatta operativa 

styrgrupper, där även bolagens VD ingår, samt genom den fasta beredningsgruppen för 

digitalisering. Samverkansparterna är, i de mätningar som gjorts, i hög grad nöjda eller nöjda 

med den interna samverkan i de olika organen. Det har genomförts en stor förflyttning av 

kommundirektörens ledningsgrupps arbete. En förflyttning som har möjliggjort ett 

gränsöverskridande arbete med helhetssyn. Detta arbete påbörjades redan 2016 och utgör 

nu en grundplatta som är nyckel till att kunna växla upp det gränsöverskridande arbetet. De 

operativa styrgrupperna är kopplade till ledningsgruppen, för att arbeta vidare med och ta 

hand om, kommunfullmäktiges målområden med både aktiviteter och ytterligare 

arbetsgrupper för att tillsammans arbeta med och ge den bästa möjliga utväxlingen på de 

utvecklingsområden som pekats ut. De effekter som börjar synas är den förflyttning som 

görs både med näringsliv, övriga externa aktörer samt inom kommunen. Det har blivit en 

kraft i de områden och med de uppdrag som arbetas med. Detta är mycket på grund av att 

de grunduppdrag som tillhör nämnderna görs där och i de kommunövergripande delarna kan 

koncentrationen riktas på ett mycket mer kraftfullt sätt. 

I samband med att mätningar görs kring nöjdheten med den externa och interna samverkan 

blir det ofta också ett bra samtal och reflektion kring samverkan i den aktuella 

samverkansgruppen och vad som kan förbättras och utvecklas. 
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2.4.2.3 Arbetssätt som är ändamålsenliga och effektiva för verksamheten 

Beskrivning 

Verksamheterna behöver fokusera på att göra rätt saker till rätt kostnad och med god 

kvalitet. Enkla och transparenta processer, ökad effektivitet, bättre samordning och mer 

samarbete är särskilt kritiskt 

 

Kommentar 

Gislaveds kommuns styrmodell är i grunden en modell där arbetssätt ska utformas efter 

målgruppens behov och efter den kunskap som medarbetaren närmast målgruppen har. För 

att det ska fungera och det ska vara en god kvalitet och skapa en effektiv verksamhet, 

behöver arbetet med styrmodellen fungera fullt ut. Det finns idag ett behov av fördjupning i 

styrmodellen ute i verksamheterna för att kvaliteten på faktorn ska vara god. 

Utvecklingsarbeten som planerats tar lite längre tid än beräknat på grund av Covid-19. 

Ett område som tydligt synliggör arbetssätt är digitalisering av processer. I samband med att 

ett system byts ut, så går alla processer för systemet igenom och kartläggs. Gamla arbetssätt 

och processer byts ut mot enklare och transparenta processer där arbetssätt ska vara 

ändamålsenliga. Det innebär också ökad kvalitet och informationssäkerhet. Ett exempel är 

införandet av nytt ekonomisystem som innebär att vi kan ta bort 2-3 system och här har vi 

arbetat mycket med att skapa enkla och transparenta processer. Digitalisering är ett naturligt 

verktyg för effektivitet, förbättrad kvalitet och automatisering av processer. 

När ett nytt behov uppkommer är medarbetares egen bedömning att de i första hand tänker 

digitala lösningar och där användare involveras i processen. Det gör det möjligt att se 

användares faktiska behov och skapa processer som är ändamålsenliga för verksamheterna 

och våra invånare. 

Under förra året infördes ett antal nya digitala tjänster och lärdomen av dessa införande är 

att tjänsteägande efter projektslut och i skarp drift måste göras klart under projektet. Detta 

är ett exempel på förbättringar som behöver göras för att denna faktor ska kunna bedömas 

som grön. 

Under 2020 planeras för att börja arbeta tydligare med nyttorealisering. Det betyder att 

kommunen ska öka förmågan att identifiera och införa de IT-investeringar som ger störst 

verksamhetsnytta samt säkerställa att nyttan realiseras. 

För att fullt nå grön nivå på faktorn behöver samarbetsförmågan fördjupas inom 

organisationen och att vi aktivt arbetar med vilka kompetenser vi behöver framåt och säkrar 

dem. 

2.4.2.4 Hållbar organisation 

Beskrivning 

Hållbar utveckling är en strategiskt viktig fråga för Gislaveds kommun. Hållbarhet ska 

genomsyra alla kommunens verksamheter. Medvetenhet och kunskap om Agenda 2030 bland 

tjänstepersoner och förtroendevalda är särskilt kritiskt. 
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Kommentar 

För att öka kunskapen i organisation om Agenda 2030 finns idag olika strategiska verktyg 

som används. Det har även tidigare gjorts olika utbildningsinsatser för gymnasielärare och 

vissa förtroendevalda för att informera om samt öka kunskapen om Agenda 2030. Ett annat 

exempel är Fokus hållbarhet - en återkommande vecka med invånare, medarbetare och 

förtroendevalda som målgrupp i syfte att öka kunskapen om de globala målen och Agenda 

2030. Under början av året har en struktur för kommunens samlade arbete med 

barnkonventionen gjorts. Arbetet med barnkonventionen bidrar till att arbeta mot globala 

mål såsom god utbildning, minskad ojämlikhet och jämställdhet. För dessa olika aktiviteter 

och strategiska verktyg behöver uppföljningarna öka för att kunna säkerställa att det är god 

kvalitet inom området. 

Under början av 2020 var det tänkt att den planerade hållbarhetsstrategin skulle vara ett 

verktyg för att planera och följa upp arbetet mot Agenda 2030 i organisationen. Tyvärr är 

flera planerade delar, såsom dialog med invånare, uppskjutet på grund av situationen kring 

Covid-19. För att öka både mätning och kvalitetssäkring inom de delar av de globala målen 

som rör klimatet, så pågår arbetet med att ta fram organisationens samlade klimatpåverkan. 

Det finns även ett verktyg som kommer används för att utvärdera och bedöma i vilken grad 

ett projekt i kommunen uppfyller de globala målen. Uppföljningsverktyget kommer användas 

i en pilot i ett projekt under hösten 2020. 

2.4.2.5 Intern och extern kommunikation 

Beskrivning 

Gislaved kommun behöver ha en kontinuerlig dialog med invånarna om dess verksamheter 

och beslut. Denna information behöver vara lätt att ta till sig. Inom kommunen behövs ett 

helhetstänk med bra intern kommunikation. 

 

Kommentar 

God kommunikation är en viktig faktor för ett framgångsrikt arbete. Grogrunden för 

spekulation är som störst när information saknas eller är bristfällig. Om vi, förutom att vara 

transparenta och publicera protokoll med mera, lyckas kommunicera varför beslut fattas 

kommer förståelsen för vårt agerande öka. Detta gäller både internt och externt och är lika 

viktigt i båda dimensionerna. 

Bedömningen gul grundar sig på att vi är mitt i ett anpassningsarbete av webben till det nya 

webbdirektivet. Dessutom arbetar vi med tekniska problem som gör att vårt intranät idag är 

långsamt och det drar ned vår effektivitet. 

Internt 

Vi arbetar aktivt med vår internkommunikation där vårt intranät ”Insidan” är huvudkanalen. I 

internkommunikation ingår även annan informationsspridning som APT och andra träffar. 

Målet är att ha medarbetare som är välinformerade och trygga i sin egen roll men också med 

vad som händer inom kommunen. Detta för att skapa goda ambassadörer som vill och vågar 

stå upp för oss och de beslut vi fattar. Sen i höstas rapporterar kommundirektören efter 



Gislaveds kommun  Delårsbokslut - 2020 - Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige Gislaveds kommun 

 

 

varje möte med Kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) kort om viktiga frågor som 

varit uppe. Detta för att öka transparensen och känslan av delaktighet i hela organisationen. 

Intern kommunikation är ibland onödig och belastar fel personer. Därför arbetar vi med att 

styra upp de flöden vi kan och skapa tid för att arbeta med sina primära uppgifter. 

Därigenom kan medarbetarna ge bättre service i sina respektive roller både internt och 

externt. Ett bra exempel på detta är att skapa e-tjänster där vi internt beställer av varandra. 

Genom en e-tjänst kommer uppdragen in och kan hanteras av den som är bäst lämpad för 

just det uppdraget vid just den tidpunkten. När uppdraget är slutfört stängs det i 

ärendehanteringssystemet. Med tiden får vi en bra uppfattning av vilken typ av uppdrag som 

kommer in, hur lång tid de tar att genomföra och om det finns ”säsongsvariationer”. Denna 

information hjälper oss att planera vårt arbete ännu bättre. En annan typ av tjänster som 

utvecklas just nu är RPA. Det handlar om att helt automatisera enklare flöden med hjälp av 

särskilda dataprogram (robotar). Detta tar helt bort tidskrävande arbetsuppgifter och frigör 

tid för medarbetarna. 

Effekterna av fler e-tjänster internt är att vi kan optimera våra resurser. Vi fokuserar på rätt 

saker, blir inte störda lika mycket i vårt arbete och i slutänden får vi nöjdare ”kunder” 

internt. 

Externt 

Att ha en öppen och tydlig kommunikation med våra invånare är avgörande för att behålla 

ett högt förtroende för kommunen som organisation och för vårt demokratiska system. Det 

är sedan länge kommunens målsättning att vara öppen och transparent med vår information. 

Vi live-sänder våra möten från fullmäktige, publicerar protokoll från fullmäktige och alla 

nämnder på vår hemsida. Vi publicerar information via webb, sociala medier, egna utskick 

direkt till invånare samt i tidningar. Vi försöker också vara så öppna och konkreta gentemot 

media som möjligt. 

En viktig princip är att vår webb är huvudkanalen för vår information. Vi kan inte säkerställa 

att exakt samma information går ut i alla kanaler och risken för feltolkningar ökar då snabbt. 

Därför hänvisas vissa frågor till webben för att invånarna garanterat ska få ta del av samma 

information. 

Ett viktigt arbete som pågår för att förbättra vår kommunikation är att säkerställa att 

hemsidan lever upp till kraven i webbdirektivet från EU. Syftet med webbdirektivet är att 

information som publiceras av offentliga aktörer ska vara tillgänglighetsanpassad. Det innebär 

att så många som möjligt ska ha möjlighet att ta till sig av den information som publiceras. 23 

september 2020 börjar detta gälla och vi är på god väg. Dock har arbetet med Covid-19 tagit 

resurser från arbetet samt att projektledaren för arbetet har slutat på sin tjänst. En 

tillgänglighetsanalys pågår för att säkerställa vad som behöver åtgärdas så att anpassning sker 

i tid. 

Även externt ökar andelen e-tjänster. Dessa är tillgängliga dygnet runt, så invånarna kan 

kontakta kommunen när det passar dem själva. Fördelarna är de samma som internt, att det 

frigör tid och vi kan fokusera på rätt saker. Det leder till en högre servicenivå gentemot våra 

invånare. 
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2.4.3 Medarbetare 

2.4.3.1 Tillgång till rätt kompetens 

Beskrivning 

Tillgång till rätt kompetens anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för att kommunen 

ska kunna leverera god service och nå goda resultat. 

 

Kommentar 

De externa rekryteringar som är genomförda fram till kvartal två visar att det finns 

kvalificerade sökande till merparten av tjänsterna. I vissa fall saknas längre erfarenhet, men 

utlysta tjänster har kunnat återbesättas enligt plan. 

En framtida utmaning blir att kunna ställa om den interna kompetens som finns, då det 

kommer att saknas kompetens i alla sektorer i samhället. Här kommer förvaltningarnas 

kompetensförsörjningsplaner spela en viktig roll där inventering av kompetens sker på 1, 3 

och 5 års perspektiv. Riktlinjen för vidareutbildning och fritidsstudier kommer möjliggöra 

och motivera medarbetare att utveckla sig inom yrkesområdet, samt förhoppningsvis stanna 

kvar inom Gislaveds kommun. 

2.4.4 Ekonomi 

2.4.4.1 Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar 

Beskrivning 

För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är det särskilt 

kritiskt att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga. 

 

Kommentar 

Det är av största vikt att nämndernas och kommunens prognoser har en stor säkerhet. 

Prognoserna är verktyg som med rätt träffsäkerhet och vid behov kan bidra till att 

verksamheten kan styras om och prioriteringar kan göras i rätt tid. En låg träffsäkerhet kan få 

konsekvenser som att fel beslut fattas, att det fattas i fel tid eller inte alls. För att kommunen 

ska kunna planera resurser och prioritera både politiskt och i de olika verksamheterna 

behöver de ekonomiska prognoserna gå hand i hand med verksamheterna och vara 

synkroniserade. Beslut måste kunna fattas om hur kommunen ska handla för att vid årets slut 

klara ekonomi och verksamhet. Vid stora planerade överskott kan en annan prioritering 

göras och vid stora underskott ska åtgärder sättas in. I första hand ska över- och underskott 

hanteras i respektive nämnd. 

Bra prognoser ger bara en förutsättning till att gasa eller bromsa, men prognoserna behöver 

visa så rätt som möjligt för att detta ska kunna ske. Årets prognos är en prognos som är 

extremt osäker. I och med att kommunen och övriga världen befinner sig i ett läge där 

världsekonomin, Sveriges ekonomi och också Gislaveds kommuns ekonomiska 

förutsättningar ändras varje dag är en hållbar ekonomisk prognos på längre sikt nästintill 
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omöjlig att få till. Det är viktigt att kontinuerligt följa de ekonomiska svängningarna både 

lokalt och globalt. 

Coronapandemin har inneburit att det har varit svårare att göra säkra prognoser. 

2.4.4.2 God ekonomisk hushållning 

Beskrivning 

Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt 

sätt. 

 

Kommentar 

Gislaveds kommun definierar god ekonomisk hushållning i kommunfullmäktiges övergripande 

samt finansiella mål. 

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt 

sätt. Begreppet innebär krav på att resurserna används rätt och att de utnyttjas på ett 

effektivt sätt. För att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning, måste det 

finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta 

säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 

Detta ska både kunna parera svängningar i omvärlden samt vara en förutsättning för 

kommunen att kunna investera. Risken med att ha ett för lågt resultat, innebär att vid minsta 

svängning i omvärlden, pensioner eller något annat som påverkar kommunen, kommer det 

att direkt slå tillbaka på nämnderna. 

Det är av största vikt att alla nämnder håller sig till de ramar som kommunfullmäktige har 

lämnat. Görs inte detta sätts hela kommunen i ett mycket svårt läge. Med ett minusresultat 

är kommunen dessutom ålagd att inom tre år återställa underskottet, och ett besparingsläge 

blir aktuellt. 

Kommunfullmäktiges mål är av den långsiktiga karaktären och många arbeten är startade och 

börjar ge resultat. Både i det förebyggande syftet och kring reella aktiviteter för att ta 

kommunen framåt. 

En svårighet att bedöma god ekonomisk hushållning finns i det osäkra läge som vi befinner 

oss i just nu. Ordinarie verksamhet står tillbaka och kommer att behöva stå tillbaka under en 

period framåt vilket också innebär att omprioriteringar kommer att behöva göras. I dagsläget 

gör vi bedömningen att Gislaveds kommun trots allt klarar en god ekonomisk hushållning 

med viss reservation för både det finansiella målet samt för övriga mål. 

2.5 Mål 

Kommunens mål är framtagna utifrån det som prioriterats i kommunens utvecklingsarbete. 

Alla kommuner är skyldiga att ha god ekonomisk hushållning. För Gislaveds kommun innebär 

god ekonomisk hushållning följande mål: 



Gislaveds kommun  Delårsbokslut - 2020 - Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige Gislaveds kommun 

 

 

2.5.1 Det goda livet 

2.5.1.1 Öka upplevd trygghet och hälsa hos barn och unga 

 

Kommentar 

Den operativa styrgruppen har under våren arbetat med att analysera och definiera 

uppdraget. En del i detta har varit att hitta inriktningar på arbetet. För att fokusera så 

beslutades att satsa kraften på de delar av samhället där den sociala skyddsnivån är som lägst. 

För att bättre förstå orsaker till ungas otrygghet så har styrgruppen tittat på olika 

trygghetsenkäter och även tagit beslut om att bilda en arbetsgrupp som ska hålla dialoger 

med ungdomar i kommunen under hösten 2020. Dialogerna ska fånga upp sådant som 

enkäter inte fångar upp och som förtydligar berättelserna bakom statistiken. I praktiken 

handlar det om att fånga upp hur unga själva upplever sin egen trygghet och frågor kring 

psykisk hälsa. Under hösten planeras att genomföra dialogerna för att därefter kunna besluta 

riktningar i det fortsatta arbetet. 

Som en del i uppdragen för alla operativa styrgrupper ska indikatorer tas fram för att följa 

utvecklingen inom området. Det är däremot mycket komplext att finna indikatorer som 

beskriver orsak-verkan i ett samhälle med så många olika aktörer och samband som i många 

fall bygger på subjektiva upplevelser. Resultatet av en aktivitet eller insats kan vara en 

delmängd i ett större arbete eller ha effekt på lång sikt. Mer tid behövs för att arbeta fram 

indikatorer. Dessa ska kunna mätas årligen och kan komma att skilja sig från de som just nu 

finns listade i rapporten. 

Dessvärre har Covid-19-pandemin medfört att arbetet har försenats. 

2.5.2 Attraktivitet och hållbar utveckling 

2.5.2.1 Bygg fler bostäder och förbättra infrastrukturen i hela kommunen. 

 

Kommentar 

Gislaveds kommuns förutsättningar för att det byggs fler bostäder är starkt kopplad till 

kommunens boendeattraktivitet. Attraktiva boendekommuner har en stark uppkoppling mot 

omvärlden, både fysiskt genom väl utbyggd infrastruktur i form av pendelmöjligheter, vägar, 

järnväg etc. Även digitalt genom hög andel hushåll med bredbandsuppkoppling. Att vi kan 

erbjuda varierande boendeformer i attraktiva lägen, är även avgörande för att tilltala 

människor i olika åldrar och olika faser i livet att vilja bo i vår kommun. 

När det gäller att förbättra infrastrukturen så har fiberanslutningsgraden ökat med 4% sedan 

föregående år, från 78 till 82%. Arbetet går åt rätt håll, men att bygga ut fiberanslutningen 

fullt ut till landsbygden kommer innebära mycket stora kostnader. Höghastighetsuppkoppling 

kan dock möjliggöras genom teknikutveckling, t.ex. 5G. 

Fram till 15 juni 2020 har det beviljats 24 bygglov för enbostadshus samt 4 bygglov för 

tvåbostadshus. Detta innebär att bygglov har beviljats för totalt 32 bostäder. Än så länge har 

dock inga slutbesked för bostäder utfärdats under året. För att få fart på bostadsbyggandet 
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krävs att fler än det kommunala bostadsbolaget bygger. Genom att vi visar upp det som 

händer och allt som vår plats har att erbjuda kan vi bidra till att skapa ett intresse för att 

bygga och bo i vår kommun. 

Antalet genererade bostäder samt turtätheten inom kollektivtrafiken, kommer att följas upp i 

slutet av året i samband med årsredovisningen. 

2.5.2.2 Öka användandet av förnyelsebar energi 

 

Kommentar 

Arbetet går framåt och både antalet installerade solpaneler och andelen förnybara drivmedel 

i kommunkoncernen har ökat sedan förra året. Bedömningen är att resultatet kommer att 

fortsätta förbättras under året. I dagsläget är det de kommunala bolagen Gislaved Energi 

Koncern AB och AB Gislavedshus som har installerat solpaneler. En stor potential ligger i att 

även använda takytorna på våra kommunala fastigheter för att sätta upp solceller. 

När det gäller antalet fordon som körs på fossilfria drivmedel, så är det i år drygt 70% av 

fordonen. Det finns ingen tidigare data att jämföra med, men i den kommunala 

organisationen (exkl. bolagen) så höjdes andelen fossilfria bilar från 56% under 2018 till 74% 

under 2019. Vad gäller enbart personbilar var andelen hela 85% jämfört med 69% under 

2018. Detta beror till stor del på att äldre bilar har bytts ut mot miljöbilar/fossilfria bilar. 

2.5.3 Företagsklimat och näringslivssamverkan 

2.5.3.1 Öka samverkan och arbeta aktivt tillsammans med näringslivet 

 

Kommentar 

Gislaveds resultat som helhet försämras i Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat år 

2020. Det ska då understrykas att resultaten överlag försämrats för rikets kommuner. En 

förklaring till detta kan vara att enkäten har omarbetats i år jämfört med tidigare år och att 

frågorna delvis har förändrats. Ytterligare en förklaring kan vara att vi gick in i en global 

konjunkturavmattning i slutet av förra året. 

Utifrån företagsklimatundersökningen så anser företagen inte att det behöver vara fler 

dialoger. Det är därför troligtvis andra delar som kommer att vara mer avgörande för att 

stärka samverkan. Ett viktigt arbete ligger i att konstatera hur kommunen kan förstärka där 

det redan finns aktiviteter, t.ex. kopplat till skolan. Kommunen behöver även fundera över 

hur kommunikationen kan förbättras så att det blir mer känt vad kommunen gör och 

erbjuder. 

Gislaveds kommun har höjt sitt Nöjd-kund-index (NKI) från 71 (2018) till 75 (2019) och 

klättrar därmed från plats 113 till plats 68 i Sverigerankingen. Det är en förbättring med 46 

platser jämfört med föregående år. Gislaveds kommun förbättrar även vårt betyg inom 

samtliga serviceområden som omfattar information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 

rättssäkerhet och effektivitet. 

Inom de olika verksamhetsområdena utmärker sig kommunen när det gäller 
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livsmedelskontroll där kommunen får ett NKI på 82 jämfört med snittet på 78 för samtliga 

kommuner. Även bygglov får ett gott betyg med ett NKI på 71 jämfört med Sverigesnittet på 

64. 

Det pågår flera olika aktiviteter där kommunen och näringslivet aktivt arbetar tillsammans, 

vilket kan bidra till att öka samverkan även fortsättningsvis. 

2.5.4 Sveriges ledande offentliga arbetsgivare 

2.5.4.1 Förbättra organisationskulturen 

 

Kommentar 

Arbetet med att förbättra organisationskulturen hanteras av den operativa styrgruppen för 

"Sveriges ledande offentliga arbetsgivare". Gruppen startade sitt arbete vid årsskiftet och 

gjorde planer för att initiera arbetet i samband med organisationens årliga chefsdag i april. Då 

även kommunens nya kommundirektör skulle vara på plats. På grund av Covid-19 så ställdes 

chefsdagen in och flera av gruppens medlemmar fick fokusera på hanteringen av pandemins 

effekter. Efter sommaren återupptogs arbetet. Chefsforum och även G-kraft, där fokus ligger 

på medarbetarna, är inplanerade. Där kommer fokusområdet vara en förbättrad 

organisationskultur. En tydlig koppling kommer också att göras till den organisationsöversyn 

som ska påbörjas i kommunen och hur vi kan stärka medarbetarskapet i en eventuell 

förändring. Det i sig blir en viktig kulturbyggare för framtiden. Utöver detta behöver vi öka 

transparensen och insynen i våra verksamheter, där mötesanteckningar och protokoll bör 

vara tillgängliga för medarbetare i större utsträckning än vad de är i dag. Att förändra 

organisationskulturen är inget som görs över en period, utan handlar om ett förändrat 

arbetssätt där chefer och medarbetare varje dag agerar annorlunda. Ytterligare aktivitet för 

att stärka förändringen är att arbeta mycket mer proaktivt mer vår internkommunikation. 

2.5.5 Finansiella mål 

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

följande: 

2.5.5.1 Resultatnivån under femårsperioden 2018-2022 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 

mnkr 

 

Kommentar 

Årets resultat beräknas till +101 mnkr och beaktat 2017-2019 års resultat och planerat 

resultat för 2021 kommer målet att uppnås i och med att genomsnittet uppgår till 39,7 mnkr 

för 5 års-perioden. 

2.6 Uppdrag 

Kommunfullmäktige ger uppdrag till en eller flera nämnder och bolag. Uppdragen ges för en 

begränsad tid. De som fått uppdragen följer upp dem till kommunfullmäktige vid delår och 

helår. I uppföljningen beskrivs vilka åtgärder och aktiviteter som gjorts för att genomföra 
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uppdraget. 

2.6.1 Utreda förutsättningarna för en gemensam distributionscentral för 

Gislaveds kommun. Utredningen ska omfatta en ekonomisk beräkning samt en 

tidplan för genomförandet och ett förslag på organisatoriskt upplägg 

Status 

 Pågående med avvikelse 

Startdatum 

2018-01-01 

Slutdatum 

2019-05-31 

Kommentar 

Uppdraget prioriterades ned under våren 2019. Under hösten 2019 tillsattes en 

projektledare för utredningen. En första delredovisning gjordes för kommunstyrelsen 11 

mars 2020. För att bättre kvantifiera både de faktiska kostnaderna och de potentiella 

vinsterna i arbetstid och utsläppsreduktion som samordnad varudistribution kan medföra ska 

kommunen delta i en workshopserie anordnad av Nationellt centrum för kommunal 

samordnad varudistribution. Under dessa workshops kommer man att arbeta fram en 

kostnads-nyttoanalys som ett beslutsunderlag. Dessa workshops skulle ha genomförts under 

våren men på grund av Covid-19 har det förlagts till hösten. 

2.6.2 Visstidsanställningar ska minskas till förmån för tillsvidareanställningar, 

särskilt inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

Status 

 Försenad 

Startdatum 

2019-01-01 

Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

I Gislaveds kommun har flera nämnder visstidsanställningar. Dessa är av giltiga skäl såsom 

vikariat, tillfällig anställning på grund av projekt eller annat tillfälligt uppdrag, liksom skollagens 

bestämmelser kring begränsningar att tillsvidareanställda medarbetare som saknar 

legitimation. 

Inom socialnämnden har situationen på grund av Covid-19 under andra kvartalet 2020, gjort 

att visstidsanställningarna ökat igen, efter att ha minskat något sedan 2018.  Fortsatt arbete 

med att schemalägga fast anställda medarbetare, och att använda resurspass på ett mer 

effektivt sätt för att minska andelen visstidsanställda, är inte genomfört på ett optimalt och 

strukturerat sätt. Det är en fortsatt prioriterad aktivitet. 

Uppdraget är således inte fullt ut genomfört i socialnämnden, men i övriga förvaltningar anses 
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det slutfört. Förslaget är att socialnämnden får förlängt uppdrag för att slutföra det. 

2.6.3 Öka den digitala verksamhetsutvecklingen 

Status 

 Avslutad 

Startdatum 

2019-01-01 

Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

Sammanfattande analys 

Digital verksamhetsutveckling innebär att arbetssätt och processer förbättras och anpassas i 

samband med att digitalt stöd införs. Digitalisering ger effekt och nytta först när den är 

ändamålsenlig för verksamheten och användaren. I samband med detta så blir det också 

naturligt att arbeta med den digitala mognaden, som är ett av sex prioriterade områden i den 

Kommunala Digitala Agendan som gäller 2018-2020. Under första halvåret 2019 hade digital 

verksamhetsutveckling genomförts inom fem nämnder och i förstudiefas/påbörjats i övriga. 

Vid helåret har verksamhetsutveckling genomförts i sju nämnder och förstudiefas/påbörjats i 

övriga. Under 2020 har digital verksamhetsutveckling i någon form skett inom i stort sett alla 

verksamheter starkt pådrivet av Covid-19-pandemin. Utifrån nämnder och bolags 

redovisning har det skett en ökning av den digitala verksamhetsutvecklingen med positiva 

effekter för verksamhet, medarbetare och målgrupper under hela uppdragsperioden. Några 

axplock från hela uppdragsperioden är: 

 Skaderapporteringssystem - ger förbättrad uppföljning och underlag för förebyggande 

åtgärder inom internt skydd 

 Digital hantering av ärendehanteringssystemet Castor - pappersakter slopas för nya 

ärenden år 2020. Skapar tidsvinster för såväl kansli på kommunstyrelsen och för 

handläggare samt ger ökad informationssäkerhet. 

 Fritid- och folkhälsonämndens nya boknings- och bidragssystem - skapat enklare 

administration för målgrupper och medarbetare. 

 Meröppet vid biblioteken i Smålandsstenar och Anderstorp - ökad tillgänglighet för 

dels det vanliga lånet av böcker och dels samtidigt ökat innehållet i tillgängligheten på 

tider när behovet av bemannat bibliotek är störst. 

 Verksamhetsutveckling med förändrade arbetssätt för att använda digital teknik för 

kultur-, kunskap- och informationsförmedling samt skapande verksamhet 

 Portal för viktiga bygghandlingar - ökad informationssäkerhet och effektivare 

arbetssätt. 

 Inom räddningstjänsten protokollförs kontroller av utrustning och fordon digitalt. 

Protokollen är kopplade till verksamhetssystemet och då får ansvariga indikationer på 

brister. 

 Distansundervisning med hjälp av digital teknik vilket förutsätter att arbetssätt ses 
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över och anpassas 

 Inom socialförvaltningen införandet av nytt verksamhetssystem där två system blir ett 

system. Modern molnteknik knyter samman medborgare, myndighet och utförare. 

 Digitalt verktyg för behovsbedömning inom funktionshinderverksamheten har införts 

för att möjliggöra en mer jämlik biståndsbedömning och trovärdig resursfördelning. 

 Digital avläsning av vattenmätare 

 En RPA-plattform (Robotic Automation Process) är uppsatt inom innovationslabbet 

och projekt pågår kring framtida organisation och med testpiloter. Idag finns 

robotmedarbetare i drift inom kommunstyrelseförvaltningen, fritidsförvaltningen och 

bygg- och miljöförvaltningen. 

 E-arkivering tog vid årets början 2019 emot information från sex system och vid 

helåret tas information emot från 11 system. Största effektiviseringsvinsterna finns i 

förvaltningarna, men även i arkivhantering och besparing av arkivytor. 

Tre bolag har genomfört verksamhetsutvecklingsinsatser såsom digital hantering av 

felanmälan och arbetsorder, där smarttelefoner används i kombination med AB Gislavedhus 

fastighetssystem. Gislaved Energi AB har infört surfplattor för tekniker, vilket förenklat 

beredskapstjänstgöringen samt infört kameraövervakning som resulterar i färre resor och 

större kontroll. Ett nytt ärendehanteringssystem har gett enklare hantering och tidsbesparing 

och digitalt låssystem har gett ökad säkerhet. Näringslivsbolaget Enter har förbättrat 

spårbarheten genom utökad användning och förändrat arbetssätt kring sitt kundvårdssystem 

Tre bolag har även redovisat planerade insatser framåt. 

2.6.4 Öka användandet av välfärdsteknologin 

Status 

 Avslutad 

Startdatum 

2019-01-01 

Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

Sammanfattande analys 

Användandet av ny teknik och välfärdsteknik är en möjlighet att underlätta, bibehålla kvalitet 

och ge ett ökat värde för invånare, brukare och medarbetare. Detta är också ett av de sex 

prioriterade områdena i den Kommunala Digitala Agendan som gäller 2018-2020. Under 

uppdragsperioden har ny teknik införts och testats inom alla nämnder. Ny teknik har införts 

inom alla bolagen. En viktig del i att öka den digitala mognaden och våga använda ny teknik är 

innovationslabbet där bland annat telenärvarorobotar, drönare, RPA (Robotic Automation 

Process) har testats i olika delar i verksamheten. Drönare används nu operativt t.ex. inom 

räddningstjänsten och vi har robotmedarbetare som i drift genomför vissa delar i våra 

processer inom tre förvaltningar. För att öka den digitala mognaden har innovationslabbet 

också genomfört introduktion av RPA (Robotic Process Automation). Utifrån nämnders och 
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bolags redovisning kan man konstatera att det har skett en ökning av användandet av ny 

teknik med positiva effekter för verksamhet, medarbetare och målgrupper. 

Några axplock på ny teknik som införts: 

 Elever med funktionsnedsättningar får med teknikens hjälp stöd i att känna ökad 

trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Det sker med kommunikationsstöd 

i form av bildstöd, ljud- och talstöd samt film. 

 Inom förskolans har man testat digitalt mikroskop, VR och AR mot bakgrund av 

frågorna; om och hur tekniken hjälper barn i förskolan att förstå sin omvärld bättre. 

 Digital tillsyn i form av trygghetskameror har ökat. För den enskilde innebär detta att 

nattvilan förbättras. 

 Digitala läkemedelsskåp som förbättrar säkerheten kring läkemedel. 

 Appen ungdomsmottagningen online (UMO). Här kan kommunens ungdomar på ett 

tryggt och enkelt sätt träffa en kurator, sjuksköterska eller barnmorska direkt genom 

ett videosamtal online. 

 Lokalvården har investerat i en helt ny maskinpark med robotdammsugare och 

robotgräsklippare. Detta ger en förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och möjlighet 

till kostnadseffektivisering då vissa arbetsmoment minskar eller försvinner. 

 VR-teknik för upplevelser av verksamheter och platser 

 Tekniska arbetar med 3D underlag vid projekteringar 

 Drönare används bland annat inom räddningstjänsten (effektiviserar operativa 

insatser) och bygg- och miljöförvaltningen (för inmätnings-, kart-foto- och 

inventeringsuppdrag) 

 RPA (robotmedarbetare) finns i nuläget inom livsmedelsregistrering, lön. 

verksamhetsstöd och fritid- och folkhälsa för utskick om påminnelser om 

medlemskap som snart går ut. 

 Användning av digital teknik för att öka tillgängligheten till våra evenemang och 

skapande verksamheter. Detta har utvecklats på grund av Covid-19-pandemin och 

omfattar livesänd föreläsning, konserter och föreställningar via Facebook, digitala 

bokcirklar, instruktionsfilmer och skaparverksamhet via Youtube och Instagram. 

Två intressanta samarbetsprojekt inom koncernen är dels användandet av solenergiteknik i 

koncernens fastigheter och dels ett samarbete mellan Gislavedshus och socialförvaltningen 

kring två "testlägenheter" för att pröva trygghetsskapande teknik. Gislaveds Energi Koncern 

AB har ett viktigt uppdrag i att ge förutsättningar för ökad utbyggnad av bredband, vilket 

bland annat görs genom bidrag. Avtal om stöd har hittills beviljats för sex sökande aktörer. 

2.6.5 Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern 

verksamhet 

Status 

 Avslutad 

Startdatum 

2019-01-01 
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Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

Sammanfattande analys 

Ett ökat utbud av digitala tjänster (e-tjänster) för invånare och intern verksamhet förenklar 

för användaren, ger ökad möjlighet att omfördela resurser och ger även underlag för att 

analysera ärendemängden och hur den kan minskas med förebyggande insatser. Detta är 

också ett av de sex prioriterade områdena i den Kommunala Digitala Agendan som gäller 

2018-2020. Genom statistik kring våra e-tjänster, kan slutsatsen dras att både antalet e-

tjänster och användandet av dessa har ökat. I statistiken ingår inte de kommunala bolagen. I 

axplocken nedan redovisas däremot de exempel på e-tjänster som AB Gislavedshus, Gislaved 

Energi Koncern AB och Enter har infört. 

Exempel på nya digitala tjänster: 

 Interna e-tjänster inom ekonomiservice, lön- och HR-support samt kommunikation 

 Söka, boka och betala en hallbokning 

 Ansökningsprocesser inom räddningstjänsten för tillstånd 

 Ansökan om transportdispenser, nyttjande av offentlig plats och flyttning av fordon 

 Ansökan om plats inom förskola och fritidshem 

 Digitalt provverktyg för högstadiet och gymnasiet 

 Flerspråkigt digitalt läromedel med små korta filmer i skolans ämnen för 

mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet 

 Ansöka om ekonomiskt bistånd 

 Lämna orosanmälan 

 Anmäla intresse för tolk 

 Informationsutskick kring faderskapsbekräftelser till nyblivna föräldrar via brevlådor 

för digital myndighetspost, till exempel Kivra. 

 Digitala kartor för friluftsanläggningar och utegym 

 AB Gislavedshus: "Mina sidor", felanmälan, välja autogiro och e-faktura. 

 Gislaved Energi Koncern AB: "Mina sidor" och app för att läsa av elförbrukning, se 

fakturor och statistik, göra flyttanmälan och en chattfunktion. 

 Enter, markdatabas, mark för etablering samt projektet Enter your way to Gislaved, 

ett nytt digitalt lås där betalkortet används som identifikation för tillträde till platser 

och tjänster såsom konferensrum (Smålandsstenar), simhall (Anderstorp) eller 

hyrcyklar (Gislaved). 

2.6.6 Ta fram en statusbedömning av Gislebadet och dess livslängd samt 

totalkostnad för renovering/komplettering av bassängen 

Status 

 Avslutad 

Startdatum 

2020-01-01 
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Slutdatum 

2020-06-30 

Kommentar 

För att utföra uppdraget har Fastighet- och serviceförvaltningen tagit hjälp av externa 

konsulter, WE-Group och Accent, vilka har expertkompetens på området. 

WE-Group ger en statusbedömningen av byggnadens nuläge med klassificerade 

riskbedömningar för varje del samt en kostnadsberäkning för en renovering. Förstudien från 

Accent, innehåller en kostnadsberäkning för en tillbyggnad som ett komplement till att 

endast renovera befintlig hall. Detta för att uppfylla delar av de behov som tidigare framtaget 

lokalprogram har påvisat. Sist redovisar Accent en schablonkostnad för en nybyggnation som 

jämförelse. 

Den totala livslängden för en simhall är normalt ca 50 år. Gislebadet är från år 1969, vilket 

gör att simhallen har passerat sin tekniska livslängd. I den befintlig anläggning så finner man 

stora renoveringsbehov i samtliga områden i anläggningen. 

Statusbedömningen visar på stora utmaningar och kostnader att renovera den befintliga 

hallen, men också på utmaningar i att uppfylla de behov som framkommit i lokalprogram och 

medborgardialoger. Uppskattningsvis beräknas en kostnad runt 123 mnkr eller ca 30 000 kr 

per kvm för en renovering av befintlig simhall med en beräknad livslängd på 20-25 år. En stor 

(20%) osäkerhetsfaktor handlar om hallens höga tekniska ålder med förlegade material och 

till viss del även byggtekniker. 

En renovering av befintlig hall ihop med en tillbyggnad om ca 2 000 kvm i syfte att uppfylla 

del av behoven i lokalprogrammet, beräknas till en kostnad om ca 220 mnkr eller 34 000 kr 

per kvm. Beräknad livslängd för detta alternativ är samma som för renoveringsalternativet, 

det vill säga cirka 20-25 år. 

Som jämförelse redovisas en schablonkostnad för en nybyggnation från grunden på ca 300 

mnkr eller ca 38 000 kr per kvm. Med ett nybyggnadsspår köper man sig en teknisk livslängd 

på minst det dubbla jämfört renovering, det vill säga 50 år, vilket bör beaktas i en jämförelse 

av de olika alternativens livscykelkostnader. 

2.6.7 Ta fram jämförande totalkostnadskalkyler för sim- och badanläggning i 

Gislaveds kommun. I uppdraget ingår att tillhörande tidsplaner finns med. 

Status 

 Pågående 

Startdatum 

2020-01-01 

Slutdatum 

2020-09-30 

Kommentar 

Slutsatsen av utredningsarbetet är att Gislaveds kommun behöver ersätta befintliga simhallar 

med ett nytt bad- och simcenter för hela Gislaveds kommun samt komplettera sporthallarna 
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i kommunen med en multiarena. För att tillgodose verksamheternas behov har förslag till 

rumsfunktionsprogram för ett bad- och simcenter och en multiarena utarbetats. Utredningen 

förespråkar en samlokalisering av bad- och simcenter och multiarena. Placeringen av en ny 

bad- och sportanläggning i kommunen har varit en av utredningens knäckfrågor. Möjliga 

platser har genomlysts ur olika perspektiv. Arbetet har försenats på grund av vårens 

situation med Covid-19 men utredningen är pågående och kommer ta fram förslag på 

placering, kostnadsbild för de olika alternativen samt tidsplaner. Arbetet ska presenteras för 

Kommunstyrelsen under hösten 2020. 

2.6.8 Att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för att möjliggöra 

samplanering för Gislaved och Anderstorp 

Status 

 Pågående 

Startdatum 

2020-01-01 

Slutdatum 

2021-10-31 

Kommentar 

Styrgrupp för projektet är tillsatt och projektplan framtagen. Ett tidigt samråd har hållits med 

berörda myndigheter kring strategiska frågor och avgränsningar. Upphandling har genomförts 

för konsult för översiktlig bebyggelseinventering och inventering av kulturmiljöer samt 

hållbarhetsbedömning. Med anledning av situationen med Covid-19 kommer dialogarbetet 

igång först i höst vilket gör att fördjupad översiktsplan kommer att ligga klar för antagande 

först våren 2022. Ny tidplan är redovisad för kommunstyrelsen den 27 maj. 

2.6.9 Minska barngruppernas storlek i förskolan 

Status 

 Pågående 

Startdatum 

2019-01-01 

Slutdatum 

2020-12-31 

Kommentar 

Uppdraget har fått prioriteras ned och kommer att redovisas 2021. 

2.6.10 Att utreda möjligheter till samlings-/servicelokal i centrala Broaryd. 

Status 

 Väntläge 
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Startdatum 

2019-01-01 

Slutdatum 

2019-09-30 

Kommentar 

Utredningen är klar för delrapportering i kommunstyrelsen. Den är pausad och inte politiskt 

behandlad i avvaktan på en övergripande bidragsutredning. 

2.7 Finansiell analys 

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används fyra rubrikområden 

som benämns 

 resultat och kapacitet, samt 

 risk och kontroll 

Finansiellt resultat 

Här analyseras periodens resultat samt balansen mellan intäkterna och kostnaderna. En 

analys görs även över årets investeringar och deras utveckling och finansiering. Nyckeltalen 

som redovisas här är: 

 Periodens resultat och prognostiserat resultat 

 Periodens investeringar och prognostiserade årsnivå 

 Nettokostnadsandel 

Kapacitet 

Här redovisas kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt. Ju starkare kapacitet 

kommunen har, desto mindre känslig blir kommunen för konjunkturnedgångar. Nyckeltalen 

som redovisas här är: 

 Soliditet 

 Skuldsättning 

 Långfristiga skulder 

Risk 

Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen klarar att möta finansiella problem under 

kort och medellångt perspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen inte 

behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Nyckeltalen som redovisas 

här är: 

 Kassalikviditet 

 Finansiell risk 

 Borgensåtaganden 

 Pensionsåtaganden 

Kontroll 

Under den fjärde och sista aspekten mäts hur de finansiella målen efterlevs och planer följs. 
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Nyckeltalen som redovisas här är: 

 Finansiell måluppfyllelse 

2.7.1 Resultat 

Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje år göras ett delårsbokslut och om det 

är möjligt skall det göras en jämförelse med samma period föregående år, vilket för detta 

delårsbokslut är jämförelsen med delårsbokslut 2019-08-31. 

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 2020-08-31 och helårsprognosen är en 

uppskattning av det förväntade resultatet per 2020-12-31. 

Periodiseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt skall belasta rätt månad. Även skuld- och 

fordringsbokföring är gjord. 

Delårsresultat 

Beaktat osäkerheter framförallt avseende pensionskostnader, skatteintäkter och statsbidrag 

är resultatet per den sista augusti avsevärt bättre än den budgeterade nivån. 

 Resultatet 2020-08-31 uppgår till +143,7 mnkr 

Resultatet 143,7 mnkr är därmed 120 mnkr bättre än periodbudgeten 23 mnkr och denna 

skillnad beror framförallt på: 

 stora tillskott av statsbidrag 

 lägre pensionskostnader 

 lägre lönekostnader (minskat antal årsarbetare) 

 ej disponerade medel till avtalsrörelsen 

Utöver ovanstående punkter så har förändringen av semesterskuld för perioden gottgjort 

resultatet med 21 mnkr. Nämnderna har förbrukat 46 mnkr mer än vad som är budgeterat 

för denna period. 

Helårsprognos 

Den ursprungliga budgeten angav ett årsresultat på +35 mnkr och helårsprognosen för 2020 

uppskattas till 101 mnkr och avvikelsen mot budget skulle därmed bli +66 mnkr. Denna 

avvikelse beror framförallt på följande faktorer: 

 Nämnder/styrelser -38 mnkr 

 Avskrivningar -5 mnkr 

 Pensionskostnader +27 mnkr 

 Arbetsgivaravgifter +14 mnkr 

 Skatteintäkter och generella statsbidrag +64 mnkr 

 Uppbokad försäkringsersättning +6,5 mnkr 

 Räntenetto +1,7 mnkr 
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I och med att en stor del av förklaringarna till resultatet är av engångskaraktär får det 

prognostiserade resultatet inte ses som underlag för den framtida budgetplaneringen. Det 

finns även många osäkerhetsfaktorer kopplat till Covid-19 som är mycket svåra att 

prognostisera. 

Finansförvaltningen 

Den stora avvikelsen mot budget är skatteintäkterna som beräknas bli 64,4 mnkr högre än 

budgeterad nivå. Denna mycket stora avvikelse förklaras framförallt av de särskilda 

statsbidrag som har tillskjutits kommunerna som följd av Cocid-19. Dessa statsbidrag ska 

ställas i relation till kommunens ökade kostnader för Covid-19. Om statsbidrag för Covid-19 

exkluderas blir avvikelsen mot budget enbart +4,8 mnkr och då ska beaktas att det 

förbättrade utfallet för kostnadsutjämningsdelen i skatteutjämningssystemet inte var beaktat i 

budget 2019. Gislaveds kommuns förbättrade utfall av den nya kostnadsutjämningen (+18 

mnkr) har till stor del utjämnats som följd av ett sämre skatteunderlag som i sin tur kopplas 

till Covid-19 och dess effekt på konjunkturutvecklingen. 

Pensionskostnaderna beräknas avvika negativt mot budgeterat belopp med +27 mnkr. 

Pensionerna är svårprognostiserade och detta är en osäkerhetsfaktor. 

Avskrivningarna beräknas bli -5 mkr mot budgeten som följd av den ökade investeringsnivån 

än budgeterat. 

Nettoinvesteringar 

Investeringsanslaget för 2020 uppgår till 114 mnkr. Den sista augusti har nämnderna 

förbrukat 53,5 mnkr av investeringsbudgeten. Med ett resultat på genomsnitt 30 mnkr per år 

klarar kommunen en investeringsnivå på snitt 150 mnkr per år. De senaste åren har 

investeringarna varit högre och resultaten lägre än denna nivå, det är av ytterst stor vikt att 

de finansiella målen efterlevs för att inte ekonomin ska försämras på sikt. I de kommande 

årens planeringsarbete är avgörande att planera för en driftverksamhet som anpassas till de 

finansiella målen samt att investeringsnivåerna över tid ej ligger över 150 mnkr som 

genomsnitt. 
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Prioriterade investeringar 

Uppföljning av prioriterade investeringar presenteras under rubrik 3 Ekonomi, 3.1.5 Drift- 

och investeringsredovisning, under Särskilt prioriterande investeringar. 

Nettokostnadsandel 

En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att balansen 

mellan löpande intäkter och kostnader är god. En nettokostnadsandel (löpande kostnader i % 

av skatteintäkter och kommunal utjämning och statsbidrag) på 97-98 % kan betraktas som 

positiv. 

  2016 2017 2018 2019 Prognos 2020 

Nettokostnadsandel 96,5% 98,0% 100,1% 99,4% 94,8% 

Prognosen för 2020 visar att nettokostnadsandelen sjunker till 94,8% vilket innebär att en 

mindre del av skatteintäkter, kommunal utjämning och statsbidrag har använts till 

nettokostnader. Denna låga nivå är inte långsiktig i och med att ett flertal förklaringar till 

överskottet är av engångskaraktär. Sammanfattningsvis är det ändå en positiv utveckling att 

%-talet ligger under 100 %. 

2.7.2 Kapacitet 

Soliditet 

Soliditeten visar på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Ett viktigt kriterium 

för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre tid inte försvagas, utan 

bibehålls eller utvecklas i positiv riktning. Från 2015-19 har kommunens soliditet legat under 

70 %. Soliditeten 2020-08-31 visar 68 %. Inklusive pensionsförbindelsen är soliditeten 38 %. I 
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och med att soliditeten har sjunkit från 69,6 % år 2016 till 68 % för delår 2020 innebär detta 

att grundekonomin har försämrats men att ekonomin ändå är på en god nivå. 

 

Skuldsättning - förpliktelser 

Skuldsättningen per 2020-08-31 är 1 167 mnkr, varav långfristiga skulder 189 mnkr. Förutom 

skuldsättning, har kommunen andra förpliktelser, bl.a. de pensionsförpliktelser som intjänats 

före 1998. Dessa uppgår till 561 mnkr och kommer succesivt att sjunka. 

Under våren 2020 har upplåning gjorts med 150 mnkr vilket har inneburit att utnyttjande av 

checkkrediten har upphört vilket är mycket positivt. Checkkrediten kvarstår som en 

möjlighet om den skulle behövas i nödfall. 

 

2.7.3 Risk 

Kassalikviditet  

Likviditet som beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt, kan visas som 

omsättningstillgångar - varulager i relation till kortfristiga skulder. Vid bokslut 2019 hade 

kommunen en kassalikviditet på 25,6 %, vilket är en låg likviditet. 2020-08-31 har kommunen 

en kassalikviditet på 87,4 % vilket är en lämpligare nivå är 25,6 %. 

% 2020-08-31 2019 2018 2017 

Kassalikviditet 87,4 25,6 38,7 59,4 
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Den låga kassalikviditeten för 2018 och 2019 berodde på att upplåningen dessa år var för låg 

och att checkkrediten därmed fick utnyttjas. Den ökade kassalikviditeten för 2020 hänger 

samman med att kommunen erhållit stora statsbidrag samt att upplåning av 150 mnkr har 

genomförts. 

Finansiell risk 

Kommuner som har lån brukar analysera riskförhållandet utifrån om lånen har bunden eller 

rörlig ränta. Ytterligare en riskaspekt är när lånen förfaller till betalning i och med att det då 

finns en teoretisk risk för att inte kunna teckna nya lån. 

De lån som är upptagna under 2020 är bundna på olika ränteförfall och därmed bedöms 

ränterisken som låg. 

Borgensåtagande 

Det totala utnyttjade borgensåtagandet per 2020-08-31 uppgick till 544 mnkr. Åtagandena 

avsåg till största delen kommunens helägda bolag. 

Kommunen har per 2020-08-31, KF-beslutade borgensåtagande med ca 773 mnkr. 

Pensionsåtagande 

Pensionsåtagandet uppgår vid delåret till 561 mnkr, vilket är en minskning sedan föregående 

delårsbokslut med 10 mnkr. Beloppen för delårsbokslutet baseras på Skandias prognos per 

2020-08-31. I den helårsprognos som görs för pensioner visar att pensionsåtagandet under 

året kommer att sjunka med ytterligare 10 mnkr. 

2.7.4 Kontroll 

Finansiella mål 

God ekonomisk hushållning innehåller ett finansiellt mål för Gislaveds kommun: 

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

mnkr per år 

Årets resultat beräknas till +101 mnkr och beaktat 2017-2019 års resultat och planerat resultat för 

2021 kommer målet att uppnås i och med att genomsnittet uppgår till 39,7 mnkr för 5 års-

perioden.  

Avstämning finansiellt mål - Resultatnivå   

mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Finansiellt mål 30 30 30 30 30 

Budgeterat resultat 15,5 7,4 16 35 45 

Redovisat/prognostiserat 

resultat 

35,7 4,8 12,2 101  

Periodens genomsnittliga 

resultat 

   39,7  
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2.7.5 Balanskravsutredning 

Uppfyllt balanskravet vid delåret 

Enligt kommunallagens balanskrav, måste kommunen ha sin ekonomi i balans och varje 

räkenskapsår redovisa högre intäkter än kostnader efter realisationsvinster har räknats bort. 

Ett positivt resultat krävs för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för 

reinvesteringar. Resultatet vid delåret efter balanskravjusteringar uppgår till 143 696 tkr och 

prognosen är 98 152 tkr. 

Balanskravsavstämning 200831 Prognos 201231 

Årets resultat enl. resultaträkning 143 696 101 152 

Samtliga realisationsvinster 0 -3 000 

Realisationsvinst enl. undantagsmöjlighet 0 0 

Realisationsförlust enl. undantagsmöjlighet 0 0 

Oraliserade förluster i värdepapper 0 0 

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjustering 143 696 98 152 

 

Medel till Resultatutjämningsreserv (RUR) 0 98 152 

Disponering från RUR 0 0 

Årets balanskravsresultat 143 696 0 

Resultatutjämningsreserv 

Gislaveds kommun har ett, av fullmäktige antaget, regelverk för god ekonomisk hushållning 

och resultatutjämningsreserv (RUR). Regelverket ger kommunen möjlighet att reservera 

delar av positiva resultat. Tidigare års överskott kan sedan användas för att jämna ut 

minskade skatteintäkter under enskilda år vid en lågkonjunktur. Ingående RUR för 2020 

uppgår till 141,2 mnkr. 

2.7.6 Sammanfattning finansiell analys 

Den sammanfattande bilden av Gislaveds kommun utifrån ett finansiellt perspektiv är en 

kommun med god grundekonomi. Detta avspeglas bland annat i god soliditet och inga höga 

skulder. Å andra sidan visar den finansiella analysen att den ekonomiska styrkan under de 

senaste åren har försämrats, till följd av höga investeringsnivåer i relation till respektive års 

resultatnivå. 

Med ett resultat på genomsnitt 30 mnkr per år, klarar kommunen en investeringsnivå på snitt 

150 mnkr per år. Tidigare år har investeringarna legat högre och resultaten lägre än denna 

nivå, vilket försämrar grundekonomin och bland annat likviditeten. En genomtänkt 

budgetplanering de kommande åren behövs, för att kunna behålla god ekonomin i 

kommunen. 
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3 Ekonomi 

3.1 Räkenskaper delårsbokslut 

3.1.1 Resultaträkning 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut Budget 
Helårsprogno

s 

  2019-08-31 2020-08-31 2019 2020 2020 

Verksamhetens intäkter 1 257 941 233 392 426 040 334 910  

Verksamhetens kostnader 2 -1 328 419 -1 283 583 -2 095 399 -2 035 666 -1 692 112 

Avskrivningar 3 -55 983 -59 737 -90 207 -88 944 -94 126 

Verksamhetens 

nettokostnader 
 -1 126 461 -1 109 928 -1 759 566 -1 789 700 -1 786 238 

 

Skatteintäkter 4 924 578 926 902 1 387 799 1 410 779 1 393 558 

Generella statsbidrag och 

utjämning 
5 254 372 323 951 381 123 409 521 491 132 

Verksamhetens resultat  52 489 140 925 9 356 30 600 98 452 

       

Finansiella intäkter 6 3 317 4 102 5 566 5 500 4 200 

Finansiella kostnader 7 -1 079 -1 331 -2 762 -1 100 -1 500 

Resultat efter finansiella 

poster 
 54 727 143 696 12 160 35 000 101 152 

 

Extraordinära poster 

(netto) 
 0 0 0 0 0 

Bokslutsdispositioner  0 0 0 0 0 

Skatt  0 0 0 0 0 

Årets resultat  54 727 143 696 12 160 35 000 101 152 
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3.1.2 Balansräkning 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut 

  2019-08-31 2020-08-31 2019 

TILLGÅNGAR     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar  0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader o tekniska anläggningar 8 1 342 174 1 394 593 1 381 221 

Maskiner och inventarier 9 132 495 140 667 154 102 

Övriga materiella anläggningstillgångar  0 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 10 47 292 46 194 46 192 

Summa anläggningstillgångar  1 521 961 1 581 454 1 581 515 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Förråd m.m. 11 2 781 3 281 3 282 

Fordringar 12 113 282 155 435 99 940 

Kortfristiga placeringar 13 0 0 0 

Kassa och bank 14,15 -31 139 155 925 1 250 

Summa omsättningstillgångar  84 924 314 641 104 472 

Summa tillgångar  1 606 885 1 896 095 1 685 987 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
    

Eget kapital 16 1 189 493 1 290 623 1 146 927 

därav årets resultat  54 727 143 696 12 160 

därav resultatutjämningsreserv  11 249 141 249 141 249 

AVSÄTTNINGAR     

Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 
17 31 854 32 757 31 267 

Andra avsättningar 18 17 997 23 643 24 766 

Summa avsättningar  49 851 56 400 56 033 

 

SKULDER     

Långfristiga skulder 19 27 386 189 430 75 228 

Kortfristiga skulder 20 340 155 359 642 407 799 

Summa skulder  367 541 549 072 483 027 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 
 1 606 885 1 896 095 1 685 987 

Panter och ansvarsförbindelser     

Borgensåtaganden 21 499 505 543 878 501 589 

Ansvarsförbindelser (pensioner) 22 571 579 561 224 563 170 

Övriga upplysningar     

Leasing (operationell och finansiell) 23 94 106 110 890 100 469 
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3.1.3 Kassaflödesanalys 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut 

  2019-08-31 2020-08-31 2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat  54 727 143 696 12 160 

Justering för av- och nedskrivningar 3 55 983 59 737 90 207 

Förändring deponiavsättning 18 0 0 0 

Förändring  pensionsavsättning 17 -10 937 1 490 -11 523 

Ökning/minskning andra avsättningar 18 -2 692 -1 123 4 077 

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster  -2 257 -1 076 2 829 

Realisationsvinst/förlust  -1 101 0 -3 111 

Medel från verksamheten före förändringar 

av rörelsekapital 
 93 723 202 724 94 639 

     

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 13 0 0 0 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 13 881 -55 494 27 224 

Ökning/minskning förråd och varulager 11 244 1 077 -257 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 20 -103 268 -48 157 -35 622 

Kassaflöde från löpande verksamheten  -89 143 -102 574 -8 655 

     

INVESTERINGSVERKSAMHET     

Investering i immateriella anläggningstillgångar     

Investering i materiella anläggningstillgångar  -87 265 -53 955 -180 434 

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar  150 485 1 455 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  6 002 0 8 960 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 10 -16 -3 -15 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 10 984 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -80 145 -53 473 -170 034 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHET     

Nyupptagna lån 19 2 912 151 979 43 322 

Amortering av långfristiga skulder 19 -1 096 -43 981 -1 730 

Ökning av långfristiga fordringar 10 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 10 1 000 0 2 098 

Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar  0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 816 107 998 43 690 

Årets kassaflöde  -72 749 154 675 -40 360 

Likvida medel vid årets början  41 610 1 250 41 610 

Likvida medel vid årets slut  -31 139 155 925 1 250 
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3.1.4 Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Försäljningsintäkter 18 829 23 777 

Taxor och avgifter 63 478 59 923 

Hyror och arrenden 22 567 20 859 

Bidrag 121 727 107 758 

Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 30 119 21 073 

Övriga intäkter 1 221 2 

Summa verksamhetens intäkter 257 941 233 392 

   

Jämförelsestörande intäkter   

AFA, återbetalning   

Reavinst 1 215 0 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Löner och sociala avgifter -906 191 -877 598 

Pensionskostnader -58 463 -64 008 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -4 181 -2 864 

Bränsle, energi och vatten -24 411 -21 009 

Köp av huvudverksamhet -118 149 -105 629 

Lokaler och markhyror -22 758 -22 582 

Lämnade bidrag -41 698 -36 679 

Övriga kostnader -152 568 -153 214 

Summa verksamhetens kostnader -1 328 419 -1 283 583 

   

Jämförelsestörande kostnader   

Nedskrivningar/Utrangeringar 0 0 

Reaförluster -114 0 

 

Not 3 Avskrivningar 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 

Avskrivningar byggnader och anläggningar -34 315 -37 784 

Avskrivningar maskiner och inventarier -21 668 -21 953 

Nedskrivning/utrangeringar 0 0 

Summa avskrivningar -55 983 -59 737 
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Not 4 Skatteintäkter 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Preliminär kommunalskatt 933 271 940 662 

Preliminär slutavräkning innevarande år -9 996 -7 351 

Slutavräkningsdifferens föregående år 1 303 -6 409 

Mellankommunal inkomstutjämning 0 0 

Summa skatteintäkter 924 578 926 902 

 

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Inkomstutjämningsbidrag 196 739 203 602 

Strukturbidrag 0 0 

Införandebidrag 0 0 

Kostnadsutjämningsbidrag -1 927 18 636 

Regleringsbidrag/avgift 13 955 20 448 

Avgifter för LSS-utjämning -904 2 084 

Fastighetsavgift 34 028 35 009 

Övriga statsbidrag 12 481 44 172 

Summa generella statsbidrag och utjämning 254 372 323 951 

 

Not 6 Finansiella intäkter 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Ränta likvida medel 389 5 

Ränteintäkter kundfordringar 108 70 

Borgensavgift 1 345 1 453 

Övriga finansiella intäkter 559 0 

Utdelning aktier 916 2 574 

Summa finansiella intäkter 3 317 4 102 

 

Not 7 Finansiella kostnader 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Räntekostnader, lån -65 -253 

Övriga finansiella kostnader -373 -502 

Ränta pensionsskuld -641 -576 

Summa finansiella kostnader -1 079 -1 331 
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Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Anskaffningsvärde 2 063 299 2 275 795 

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -876 389 -932 358 

Bokfört värde 1 186 910 1 343 437 

Bokfört värde pågående investeringar 155 264 51 156 

Summa bokfört värde 1 342 174 1 394 593 

   

Avskrivningstider 0 -60 år 0 - 60 år 

   

Redovisat värde vid årets början 1 307 329 1 381 221 

Investeringar 74 017 51 156 

Försäljningar -4 857 0 

Nedskrivningar och utrangeringar 0 0 

Återförda nedskrivningar 0 0 

Avskrivningar -34 315 -37 784 

Omklassificering av anläggningar 0 0 

Årets överföring från eller till annat slag av tillgång 0 0 

Årets pågående investeringar -152 677 -51 156 

Årets aktivering av pågående investeringar -2 587 0 

Redovisat värde vid årets slut 1 186 910 1 343 437 

Pågående investeringar vid årets slut 155 264 51 156 

Summa redovisat värde vid periodens slut 1 342 174 1 394 593 

 

Not 9 Maskiner och inventarier 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Anskaffningsvärde 382 777 427 104 

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -250 282 -286 437 

Bokfört värde 132 495 140 667 

   

Avskrivningstider 3 -20 år 3 - 20 år 

   

Redovisat värde vid årets början 139 835 154 103 

Investeringar 13 245 2 314 

Försäljningar -1 101 0 

Nedskrivningar/utrangering ar 0 0 

Återförda nedskrivningar 0 0 

Avskrivningar -21 668 -21 953 

Omklassificering av anläggningar 0 0 

Finansiella leasingavtal (fordon) 2 184 6 203 

Årets överföring från eller till annat slag av tillgång 0 0 

Redovisat värde vid periodens slut 132 495 140 667 
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Not 10 Finansiella anläggningstillgångar 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Aktier   

Gislaved Kommunhus AB (GKHAB) 20 347 20 347 

Kommunsamköp AB 3 3 

Smålands Turism AB 30 30 

SKL Företag AB (Inera AB) 43 43 

Andelar   

Kommuninvest ekonomisk förening 23 356 23 356 

Ideella Föreningen Gnosjöregionen 6 6 

Husbyggnadsvaror HBV förening (4 andelar) 40 40 

Anderstorps Byggnadsförening 2 2 

Södra Insatskapital 27 27 

Södra skogsägarna, emitterat insatskapital 130 132 

Reftele föreningsgård 18 18 

Industrins Forskningsinstitut 48 48 

Kreditgaranti för Jönköpings län 0 0 

Smålandsrikes ekonomiska förening 20 20 

Bostadsrätter   

Bfr Lyckås 80 80 

Bostadsrätt 21 21 

Granaten daghem 602 602 

Grundfondskapital   

Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044 

Stiftelsen Gisleparken 1 100 0 

Stiftelsen Torghuset 375 375 

Summa aktier och andelar 47 292 46 194 

   

Långfristiga fordringar 0 0 

Summa långfristiga fordringar 0 0 

Summa finansiella anläggningstillgångar 47 292 46 194 

 

Not 11 Förråd m.m. 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Tekniska nämndens förråd 2 132 2 688 

Asfaltskross tekniska 649 593 

Övrigt, förråd 0 0 

Summa förråd m.m. 2 781 3 281 
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Not 12 Fordringar 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Kundfordringar 16 291 23 753 

Statsbidragsfordringar 10 514 11 825 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 46 183 39 466 

Övriga kortfristiga fordringar 40 294 80 391 

Summa fordringar 113 282 155 435 

 

Not 13 Kortfristiga placeringar 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Korträntefond Nordea 0 0 

Korträntefond Swedbank 0 0 

Penningsmarknadsfond Swedbank 0 0 

Värdereglering kortfristiga placeringar 0 0 

Aktier och andelar (Gislavedshus AB) 0 0 

Summa kortfristiga placeringar 0 0 

 

Not 14 Kassa och bank 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Kassa 35 65 

Bank -31 174 155 860 

Summa kassa och bank -31 139 155 925 

 

Not 15 Koncernkonto 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Kommunens andel -31 331 155 494 

Stiftelsen Gisleparken 0 0 

Stiftelsen Isabergstoppen 0 0 

Gislaved Kommunhus AB 2 441 5 409 

Gislaved Energi  Koncern AB med dotterbolag 24 424 21 241 

AB Gislavedshus 12 298 28 167 

Gisletorp Lokaler AB 364 795 

Enter Gislaved AB 5 138 5 820 

Summa koncernkonto 13 334 216 926 
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Not 16 Eget kapital 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Ingående eget kapital 1 134 766 1 146 927 

Årets resultat (delårsresultat) 54 727 143 696 

Utgående eget kapital 1 189 493 1 290 623 

varav   

Resultatutjämningsreserv (RUR) 141 249 141 249 

 

Not 17 Avsättningar för pensioner 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Specifikation - avsatt till pensioner   

Särskild avtals/ålderspension 7 971 8 961 

Förmånsbestämd/kompl.pension 81 78 

Ålderspension 16 775 16 601 

Pension till efterlevande 808 722 

Summa pensioner 25 635 26 362 

Löneskatt 6 219 6 395 

Summa avsatt till pensioner 31 854 32 757 

   

Antal visstidsförordnanden   

Politiker 13 13 

Tjänstemän 0 0 

   

Avsatt till pensioner   

Ingående avsättning 42 788 31 266 

Nya förpliktelser under året -4 1 317 

Ränte- och basbeloppsberäkningar 748 591 

Ändringar av försäkringstekniska grunder 0 0 

Pension till efterlevande 0 0 

Övrig post -7 979 708 

Årets utbetalningar -1 564 -1 416 

Förändring löneskatt -2 135 291 

Summa avsatt till pensioner 31 854 32 757 

   

Utredningsgrad 99 % 99 % 
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Not 18 Andra avsättningar 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Avgångsvederlag 886 32 

Tvist  6 500 

Avsatt till återställande av deponi   

Redovisat värde vid årets början 17 111 17 111 

Nya avsättningar 0 0 

Ianspråktagande avsättningar 0 0 

Outnyttjade belopp som återförs 0 0 

Förändring av nuvärdet 0 0 

Summa andra avsättningar 17 997 23 643 

 

Not 19 Långfristiga skulder 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Lån i banker och kreditinstitut  150 000 

Skuld finansiella leasingavtal 3 414 12 272 

   

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   

Anslutningsavgifter 13 512 16 133 

återstående antal år (vägt snitt)   

Investeringsbidrag 10 460 11 025 

återstående antal år (vägt snitt)   

Summa långfristiga skulder 27 386 189 430 

 

Not 20 Kortfristiga skulder 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Leverantörsskulder 60 947 54 314 

Personal, källskatt o arbetsgivaravgifter 51 261 49 348 

Personal, pensionskostnader 34 811 33 917 

Övertid och semesterlöneskuld 67 168 63 788 

Förutbetalda skatteintäkter 10 499 26 577 

Kalkning och landskapsvård 923 528 

Förutbetalda intäkter 58 198 58 933 

Upplupna kostnader 35 474 48 617 

Moms 1 222 0 

Skuld VA-kollektivet 0 2 044 

Kortfristiga lån 0 0 

Övriga skulder 19 652 21 576 

Summa kortfristiga skulder 340 155 359 642 
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Not 21 Borgensåtaganden 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Kommunägda bolag  och stiftelser   

Gislavedshus AB 292 857 317 857 

Gislaved Energi AB 118 500 118 500 

Gisletorp Lokaler AB 5 000 10 000 

Stiftelsen Isabergstoppen 22 463 28 543 

Stiftelsen Torghuset 9 500 10 500 

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) 48 648 48 649 

Summa kommunägda bolag/stiftelser 496 968 534 049 

   

Egnahem och småhus 158 52 

   

Föreningar och övriga   

Hestra Medborgarhus 561 503 

Gislaveds Folkets hus 864 843 

Anderstorps Folkets hus 954 931 

Reftele Anderstorp Fiberförening, ekonomisk förening 0 6 000 

Fiber 35, ekonomisk förening 0 1 500 

Summa föreningar och övriga 2 379 9 777 

Summa borgensförbindelser 499 505 543 878 

 

Not 22 Ansvarsförbindelsen 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Ingående ansvarsförbindelse 563 959 563 170 

Aktualisering 0 0 

Ränteuppräkning 13 165 12 781 

Nyintjänad pension 32 601 

Ändring av försäkringsteknisk grund 0 0 

Pensionsutbetalningar -14 954 -15 845 

Övrig post 7 889 897 

Summa pensionsförpliktelse 570 091 561 604 

Förändring av löneskatt 1 488 -380 

Utgående ansvarsförbindelse 571 579 561 224 
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Not 23 Leasing   

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal   

Minimileasingavtal   

med förfall inom 1 år 29 412 30 166 

med förfall mellan 1-5 år 39 759 51 678 

med förfall senare än 5 år 21 522 16 774 

 90 693 98 618 

   

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år   

Nuvärdet av minimileasingavgifterna   

med förfall inom 1 år 645 2 112 

med förfall mellan 1-5 år 2 768 10 160 

med förfall senare än 5 år 0 0 

 3 413 12 272 
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3.1.5 Drift- och investeringsredovisning 

Driftredovisning 

tkr Budget Prognos U1 Utfall 31/8 Prognos U2 

Kommunstyrelsen 151 297 1 000 96 713 -3 600 

Överförmyndarnämnden 3 403 0 1 996 0 

Räddningsnämnden 31 660 0 23 945 -350 

Tekniska nämnden 34 369 0 28 069 0 

Bygg- och miljönämnden 14 706 500 13 653 -150 

Socialnämnden 567 676 0 390 901 -25 435 

Fritid- och folkhälsonämnden 43 111 0 26 525 600 

Barn- och utbildningsnämnden 765 392 0 529 792 -9 700 

Kulturnämnden 33 258 0 21 419 0 

Fastighet- och servicenämnden -70 717 0 -37 739 0 

Summa nämnder 1 574 155 1 500 1 095 274 -38 635 

Investeringsredovisning (netto) 

tkr Budget Prognos U1 Utfall 31/8 Prognos U2 

Kommunstyrelsen 12 000 12 000 3 871 12 000 

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 

Räddningsnämnden 6 200 6 200 1 426 7 200 

Tekniska nämnden 47 000 49 000 21 526 49 000 

Bygg- och miljönämnden 100 100 77 100 

Socialnämnden 2 000 2 000 984 4 000 

Fritid- och folkhälsonämnden 200 200 100 200 

Barn- och utbildningsnämnden 2 000 2 000 114 2 000 

Kulturnämnden 1 500 1 500 608 1 500 

Fastighet- och servicenämnden 43 000 43 000 24 763 43 000 

Summa investeringar 114 000 116 000 53 469 119 000 

därav:     

Skattefinansierade investeringar 94 000 96 000 46 949 99 000 

Taxefinansierade investeringar 20 000 20 000 6 520 20 000 
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Särskilt prioriterade investeringar 

tkr 
Total 

budget 

Utgift 

t.o.m. 

2019 

Slutprogn

os projekt 

Budget 

2020 

Prognos 

U1 

Prognos 

U2 

Nordin sportcenter 48 000 29 000 2020-06-17    

I10005 - Glashuset i 

Gislaved 

30 800 25 800  0 750 750 

I10007 

- Skolomorganisation 

Anderstorp 

30 000 400  0 120 120 

I10003 - Central förskola i 

Gislaved 

26 500 300  0 75 75 

IT Nät 12 000 3 800  4 000 4 000 4 000 

I10103 - Utredning simhall 

(KF. Uppdrag i två delar) 

0   500 500 500 

3.1.5.1 Uppföljning avslutade investeringar 

Projekt (tkr) Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

Nordin sportcenter 48 000 50 540 2020-06-17 

 

Kommentar avslutade investeringar 

Många investeringsprojekt har produktionstyngdpunkt under sommaren och är därför inte 

avslutade under rapporteringsperioden för delåret. 

Projektet med Nordin sportcenter var det första som Gislaveds kommun utförde enligt 

mallen för samverkansentreprenader och därför gjordes en specifik utvärdering av metoden i 

fastighet och servicenämnden. Ekonomiskt fungerade projektet tillfredsställande, med en 

avvikelse på 5,3% eller 2,5 mnkr. Produktionsfasen i de nybyggda delarna höll budget, medan 

renoveringsåtgärderna i befintlig hall, markarbeten och utformning/återställande av utemiljön 

blev högre än budgeterat. 
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3.2 Affärsdrivande verksamhet - Vatten och avlopp delårsbokslut 

3.2.1 Resultaträkning 

   Utfall Utfall Bokslut Budget 
Helårsprog

nos 

tkr Not 2019-08-31 2020-08-31 2019 2020 2020 

Verksamhetens intäkter 1 26 755 28 817 45 138 49 600 49 600 

Verksamhetens kostnader 2 -24 301 -26 023 -37 828 -41 874 -39 970 

Avskrivningar  -3 105 -3 234 -4 847 -5 145 -5 145 

Verksamhetens 

nettokostnader 
 -651 -440 2 463 2 581 4 485 

 

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader  -1 578 -1 745 -2 463 -2 581 -2 581 

Resultat efter finansiella 

poster 
 -2 229 -2 185 0 0 1 904 

 

Extraordinära poster 

(netto) 
      

Årets resultat  -2 229 -2 185 0 0 1 904 

       

Nettoinvesteringar  10 335 8 593 21 213 20 000 20 000 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 2019 2020 

 Årsarbetare  18,0 21 

 Levererad vattenmängd tm3  1 390 1 399 

 Såld vattenmängd tm3  989 990 

 Behandlad mängd avloppsvatten tm3  2 510 3 241 

 Kostnad kr/m3  24,53 20,38 

 Antal vattenmätare  7 004 7 021 

 Kostnadstäckningsgrad %  100 100 
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3.2.2 Balansräkning 

   Utfall Utfall Bokslut 

tkr Not 2019-08-31 2020-08-31 2019 

TILLGÅNGAR     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Materiella anläggningstillgångar 3    

Mark, byggnader o tekniska anläggningar  154 297 175 080 175 080 

Maskiner och inventarier  3 495 3 106 3 106 

Pågående investeringar  18 611 16 732 8 942 

Summa anläggningstillgångar  176 403 194 918 187 128 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Förråd m.m.  1 706 1 915 1 088 

Fordran, Va-kollektivet  1 512 0 0 

Övriga fordringar  0  45 

Summa omsättningstillgångar  3 218 1 915 1 133 

 

Summa tillgångar  179 621 196 833 188 261 

 

EGET KAPITAL; AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
    

     

AVSÄTTNINGAR     

Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 
    

Summa avsättningar     

 

SKULDER     

Långfristiga skulder 4 179 317 194 224 185 652 

Skuld till VA-kollektivet   2 044 2 044 

Kortfristiga skulder 5 304 565 565 

Summa skulder  179 621 196 833 188 261 

 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 
 179 621 196 833 188 261 
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3.2.3 Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter Utfall Utfall 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

VA-intäkter 25 964 27 091 

varav reglering mot VA-kollektivet   

Anläggnings- och anslutningsavgifter   

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2014 15 15 

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2015 40 40 

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2016 31 31 

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2017 32 32 

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2018 12 12 

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2019 37 91 

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2020  162 

Hyror och arrenden   

Övriga intäkter 661 1 343 

Summa verksamhetens intäkter 26 792 28 817 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader Utfall Utfall 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Löner och sociala avgifter 7 113 8 271 

Material och tjänster 9 390 8 310 

Lokaler 3 027 40 

GS 2 510 1 939 

Övrigt internt 1 526 937 

Övriga kostnader 735 6 526 

Summa verksamhetens kostnader 24 301 26 023 

 

Not 3 Materiella 

anläggningstillgångar 
Utfall Utfall 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Mark 0 0 

Fastigheter för affärsverksamhet 292 192 314 942 

ack avskrivningar 

affärsverksamhetsfastigheter 
-137 895 -139 862 

Maskiner och inventarier 5 276 5 276 

ack avskrivningar maskiner och inventarier -1 781 -2 170 

Summa materiella 

anläggningstillgångar 
157 792 178 186 
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Not 4 Långfristiga skulder Utfall Utfall 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Långfristig skuld till kommunen 165 469  

Anläggningsavgifter, inkl. ack. upplösning 13 512 14 320 

Investeringsbidrag, inkl. ack. upplösning 336 532 

Summa långfristiga skulder 179 317 14 852 

 

Not 5 Kortfristiga skulder Utfall Utfall 

tkr 2019-08-31 2020-08-31 

Semesterlöneskuld 304 565 

Övriga kortfristiga skulder 0 0 

Summa kortfristiga skulder 304 565 
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4 Nämnder 

4.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Nämndens grunduppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för 

barn, ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare, och 

regleras i skollagen (2010:800). 

Nämnden ansvarar även för den kommunala musikskolan och fram till 31 december 2019 

uppdragsutbildning inom gymnasieskolan samt eftergymnasial utbildning såsom 

yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående högskolekurser samt därutöver 

uppdragsutbildning och liknande verksamhet för den kommunala organisationens behov. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Barn- och utbildningsnämndens främsta utmaning är att öka måluppfyllelsen inom grund- och 

gymnasieskolan och att inom samtliga verksamheter rekrytera behörig och kompetent 

personal. Såväl den kortsiktiga som den långsiktiga kompetensförsörjningen kommer att 

kräva särskilda insatser. Inom barn- och utbildningsnämndens område kan arbetskraftsbrist 

förväntas inom de flesta lärargrupperna, men även konkurrensen om personal inom 

elevhälsan, utbildade barnskötare och skolledare kommer att vara stor. Inom nämndens 

område kommer särskilda satsningar att behöva göras för att vidareutbilda och 

kompetensutveckla befintlig personal för att möta en del av de framtida rekryteringsbehoven. 

Barnens tidiga språkutveckling lägger grunden till möjlighet att öka måluppfyllelsen och på 

några förskolor har alla barn annat modersmål än svenska, på andra finns det enbart barn 

med svenska som modersmål. Det är svårt att kvalitetssäkra språkutvecklingen för de barn 

som inte möter det svenska språket i den utsträckning de behöver innan de börjar 

förskoleklass. Verksamheterna, både inom förskolan men också grundskolan, arbetar med 

språkutvecklande arbetssätt men det är ibland inte tillräckligt. 

Elever med återkommande/hög frånvaro uppges vara överrepresenterade bland elever som 

inte uppnår betyg i olika ämnen. Flertalet skolor lyfter behov av att vidareutveckla strategier 

kring närvaro, motivation och studiero. 

Under året har det varit svårt för verksamheterna att följa upp sin budget på det sätt som 

behövs. Flera enheter har haft en högre bemanning under våren än vad som är fördelat i 

budgeten, vilket gjort att verksamheterna har fått se över bemanningen inför hösten. 

Minskade statsbidrag och schablonintäkter har inneburit en stor förändring för 

verksamheterna. Det är svårt att justera bemanning på skolorna under pågående läsår, vilket 

medfört att för att få en budget i balans inför årsskiftet har större justeringar i bemanningen 

behövt göras än om förändringen kunnat ske tidigare på året. 

Det kommer att behöva fokuseras på medarbetarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. 

Inom de flesta av nämndens verksamheter svarar medarbetarna på medarbetarenkäten från 

våren 2019 att de har en hög arbetsbelastning som leder till stress. Verksamheternas 
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svårighet att klara budgeten kan också antas leda till ökad stress hos medarbetare och 

rektorer. 

Skolinspektionens förtydligande att musikskoleundervisning under skoltid inte längre är 

möjligt har inneburit att musikskolan under läsåret 2019/2020 har funnit nya former för att 

tillgodose elevernas musikskoleundervisning. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Samtliga verksamheter har en utmaning i att rekrytera behörig och kompetent personal. Då 

flera av verksamheterna, främst inom förskola och fritidshem, saknar utbildad personal i 

tillräcklig omfattning krävs ett fortsatt utvecklingsarbete där behörig personal behöver ta ett 

utökat ansvar. För att skapa balans kommer arbetssätt och arbetsfördelning behöva 

utvecklas. Frågan om hur de nya yrkeskategorierna mentor, skolvärd och lärarassistent kan 

komplettera de traditionella rollerna i verksamheterna för att få bästa möjliga effekt av de 

olika kompetenserna behöver prövas. 

Som en följd av befolkningsutvecklingen behövs en fortsatt utbyggnad av verksamhetslokaler 

inom såväl förskola som skola för att ersätta tillfälliga paviljongslösningar med ordinarie 

byggnation. Vid ökade krav på mindre barngrupper i förskolan kommer lokalbehovet att öka 

ytterligare utöver effekten av befolkningsutvecklingen. 

Några förskolor är små enheter med två avdelningar och på dessa är det svårt att få till en 

effektiv organisation. 

För att möjliggöra för de barn som går på någon av de förskolor där alla barn talar ett annat 

modersmål än svenska och för att kvalitetssäkra språkutvecklingen för de barn som inte 

möter det svenska språket i den utsträckning de behöver innan de börjar förskoleklass finns 

det ett behov av en översyn, likt den skolomorganisation som beslutats av nämnden. 

I förskolan kommer rektorerna att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i 

förskolan och tillsammans med personalen arbeta vidare med undervisningsbegreppet i 

förskolan. 

För att öka elevernas måluppfyllelse både i grundskolan och gymnasiet finns behov av fortsatt 

satsning på ämnet svenska som andraspråk och matematik. Under läsåret kommer fler lärare 

att utbildas till SKUA-handledare (språkutvecklande arbetssätt) och F-3-verksamheterna 

påbörjar en satsning på matematiken i SKR:s matematiksatsning där hela styrkedjan 

medverkar, politik, förvaltning, rektorer och lärare. 

Det behövs tidiga insatser för elever som riskerar att få hög frånvaro, förebyggande och 

främjande insatser, men även att utveckla skolornas lärmiljöer för dessa elever. 

Genom att analysera alla olika resultat kan dessa användas för att utveckla undervisningen. En 

del i detta arbete är även arbetet med att analysera betygen i förhållande till resultaten på de 

nationella proven som en viktig del. 

Kompetensutveckling kring undervisningsmetoder och ledarskap som stärker undervisningen 

behöver fortsätta. Ett medvetet arbete med undervisningsmetoder som leder till ökad 

studiero, pojkar och flickors måluppfyllelse och elevens hälsa och välmående är bidragande 

faktorer för elevers möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och även klara sina 

gymnasiestudier. Studiero är en förutsättning för ökad måluppfyllelse och ett område som 
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verksamheterna lyfter som utvecklingsområde. 
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4.2 Bygg- och miljönämnden 

Nämndens grunduppdrag 

Bygg- och miljönämndens grunduppdrag är att genom god tillsyn och tillståndsgivning aktivt 

bidra till att de nationella miljömålen uppfylls. 

Nämndens grunduppdrag är att utöva god tillsyn, bra och effektiv tillståndsgivning samt bidra 

till en god samhällsbyggnad. Nämnden ska med sitt uppdrag möjliggöra verksamhet och 

byggnation genom planläggning och försiktighetsmått. Nämnden ska även förebygga och 

begränsa byggfel, miljöutsläpp eller annan miljöstörning, och att skadlig mat tillhandahålls. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Verksamheten har fungerat mycket väl, trots en tuff utmaning att hitta rätt kompetens för att 

komplettera personalgruppen och den pågående pandemin. Grunduppdraget beräknas 

komma att uppfyllas på ett mycket bra sätt med god service. Nämnden har god ekonomisk 

kontroll och en god kontroll på verksamheten, trots den pågående pandemin. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Allt pekar på att effekterna av Covid-19 leder till en konjunkturnedgång, vilket kommer att 

påverka byggsektorn negativt. Detta med både uppskjutna byggprojekt och färre 

renoveringar. 

Boverkets nya prognos visar att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15% i år. För 

Jönköpingsregionen spås en minskning av byggvolymen på ca 11%. Om samhällsekonomin 

inte vänder upp som förväntat, kan antalet påbörjade bostäder minska mer än prognosen 

visar, i synnerhet 2021. 

Andra framtida utmaningar och utvecklingsbehov för bygg- och miljönämnden är: 

 Fortsätta utveckla och bibehålla god personalpolitik, gott medarbetarskap och 

ledarskap. 

 Hitta utrymme i planeringen/vardagen för att utveckla verksamheten. 

 Vara effektiva i alla de processer som ligger i grunduppdraget. 

 Ha en effektiv uppföljning av uppdrag, åtaganden och mål. 

 Öka den digitala mognaden och hitta effektiviseringar i utvecklingen av digitala 

processer. 
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4.3 Fastighet- och servicenämnden 

Nämndens grunduppdrag 

Fastighet- och servicenämndens grunduppdrag är att resurseffektivt samordna kommunens 

totala lokalbehov, att förvalta befintligt fastighetsbestånd rationellt och ekonomiskt samt att 

driva kommunens internservice. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Effekterna av Covid-19 har påverkat nämndens verksamhet och serviceleveranserna under 

första halvåret 2020. Det har blivit negativa effekter, såsom sämre och längre leveranstider 

och i vissa fall högre kostnader. Andra negativa effekter av pandemin är att det har krävts 

svåra prioriteringar, inte minst inom lokalvården. Under våren och sommaren har 

lokalvården bedrivit ett så kallat samhällskritiskt uppdrag genom smittbekämpande lokalvård, 

med fokus på desinfektion av alla olika kontaktytor. Detta fokus har gjort att annat arbete 

inte prioriterats och detta kan komma att skapa stress hos medarbetare som känner att de 

inte upprätthåller tillräcklig kvalitet samt missnöje hos kunder som vill ha den kvalitet kunden 

betalat för. 

Effekterna av Covid-19 har också påverkat nämndens verksamhet positivt. I den krissituation 

som uppstått, har många medarbetare och chefer klivit fram. 

Det har också tagits fram nya effektiva metoder och lösningar på både gamla och nya 

problem som är mer långsiktiga. Det har visat hur mycket mer effektivt det går att göra 

saker om rätt resurs gör rätt saker. Nya lösningar har tagits fram för gamla behov och 

kreativa lösningar erbjuds för nya utökade behov. Två exempel på detta är avlastning för 

hemtjänstpersonal genom att transportenheten tog över ansvaret för medicin- och 

matleveranser samt utlåning av vårdkompetenta lokalvårdare till omsorgen. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Förvaltningen har genomgått stora organisatoriska förändringar. Syftet är att skapa bättre 

förutsättningar för en resurs- och personaleffektiv verksamhet. En av de främsta 

utmaningarna framåt handlar om att säkerställa en driftsäker och ändamålsenlig IT, som dels 

är väl förankrad i verksamheternas reella nutida behov och som samtidigt har råd att hänga 

med i den digitala utvecklingen. 

En annan utmaning handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar och 

kostnadseffektiv drift, förvaltning och utveckling av kommunala fastigheter. Verksamheten är 

idag delvis ineffektiv med ojämn leveranskvalitet och ett stort personberoende. Vissa 

verksamheter får mer än de betalar för medan andra får betydligt mindre. Arbetssätt och 

metoder skiljer sig åt och beror till stor del på vem som levererar. Detta eftersom enhetlig 

struktur och skriftliga rutiner saknas och vanan av att göra som det alltid gjorts. Utmaningen 

här består främst att få med sig medarbetarna på omställningen – mot ett mer 

teamorienterat arbetssätt. Det kräver ökat samarbete inom gruppen samt ökad kunskap om, 

och lojalitet mot, förvaltningen och dess grunduppdrag. Det är en förändring som står i stor 

kontrast till hur det fungerar idag där var och en till stor del styr sin egen att-göra-lista och 

där lojaliteten till största del finns hos verksamheten man servar. 

Det finns även en utmaning på förvaltningen gällande ledningen. I bakvattnet av många års 
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omfattande organisationsförändringar, med stort fokus på medarbetarna – och med 

personalomsättning på flera olika chefsnivåer som följd, finns ett behov av att stärka 

chefernas gemenskap. Stora förändringar som sliter på medarbetarna, sliter också på 

ansvariga chefer, varför ett identifierat utvecklingsbehov handlar om att förbättra chefernas 

arbetsmiljö, stärka gemenskapen och öka samarbetet och den interna dialogen. Utan en 

ledning som går i bräschen och visar med handling hur man skapar en mer robust 

verksamhet som står sig i konkurrensen, kommer många andra pusselbitar aldrig falla på 

plats. 
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4.4 Fritid- och folkhälsonämnden 

Nämndens grunduppdrag 

Ge goda förutsättningar för en positiv och meningsfylld fritid för alla invånare. 

Förutsättningar ska skapas för god folkhälsa genom förebyggande och främjande arbete för 

barn och ungdomars fritid. Utbudet ska främja demokratin och en positiv bild av Gislaveds 

kommun samt göra kommunen attraktiv att verka och bo i. 

Nämnden ansvarar för öppen fritid och fritidsverksamhet såsom bad och bowling samt ger 

bidrag till föreningar och organisationer. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

En meningsfull och utvecklande fritid är alltid viktigt och ännu mer i samband med Covid-19. 

Fritid- och folkhälsonämnden ansvarar för mötesplatser för allmänhet, och barn och 

ungdomar i synnerhet. Platserna är viktiga inslag i vardagen och därför har nämnden fortsatt 

hålla så många som möjligt öppna under våren. Verksamheter har ställts om för att fortsätta 

uppmuntra till fysisk aktivitet och rörelse samt upprätthålla den sociala dimensionen för en 

känsla av trygghet och gemenskap även i dessa tider. Verksamheterna har bedrivits utifrån 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Sammanfattningsvis är bedömningen i delårsbokslutet 2020 att fritid- och folkhälsonämnden 

har varit flexibel och levererat, men att besöken har varit få. Det har inneburit färre intäkter 

och nämnden redovisar ett bortfall relaterat till effekterna av Covid-19. Under 2020 

fokuserar nämnden på en förflyttning till ett nytt läge utifrån det nya grunduppdraget från 

förra året. Mycket handlar om verksamheterna inom ramen för Öppen fritid, men också nya 

arbetssätt inom avdelningen Fritidsverksamhet. Nya strukturer och arbetsprocesser tar tid 

att sätta och ger utmaningar. Medarbetarna i förvaltningen är ett glatt gäng med hög 

kompetens. Det ger förutsättningar för att verksamheterna bedrivs med god kvalitet. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Effekterna av Covid-19 har helt förändrat vår vardag och slagit hårt mot samhället på mycket 

kort tid. Medan viruset hittills främst har drabbat landets äldre, blir det allt tydligare att 

krisen på sikt främst kommer att slå hårt mot ungdomar på grund av ungdomsarbetslöshet 

och ökade klassklyftor. Det finns mycket som talar för en ökning av ungdomars framtidsoro 

och psykiska ohälsa. Covid-19-pandemin har också medfört nya beteenden och lärdomar 

som kommer att ge andra perspektiv till framtidens vardag. Fritid- och folkhälsonämndens 

verksamheter är för många viktiga delar i vardagen. 

För fritid- och folkhälsonämnden finns det, som en långsiktig konsekvens av Covid-19, 

utvecklingsbehov att särskilt fokusera på att återge ungdomar tillit och framtidstro. Många 

gånger handlar det om att skapa rutiner och möjliggöra vuxenkontakter. Fritid- och 

folkhälsonämndens grunduppdrag handlar om att skapa meningsfull fritid för alla med fokus 

på ökad hälsa. Detta bidrar bland annat till positiva rutiner och vuxenkontakter för 

ungdomar. Allas rätt till en god fritid är en utmaning. Då alla är olika, har olika behov, olika 

fritidsstil och olika förutsättningar krävs det ett brett fritidsutbud med olika mötesplatser, 

verksamheter och möjligheter. I detta krävs en öppen fritidsverksamhet som är modern och 

relevant. Det finns utvecklingsbehov att konkretisera fritidsgårdsverksamhetens målbild och 
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hur en fritidsgård ska fungera. Nämndens grunduppdrag och verksamheter skapar stor 

förväntan. Med ett helhetsgrepp kring ungas fritid behöver samordning skapas. Sådana 

processer tar tid att finna och sätta. Fältverksamheten inom nämnden har kommit långt i 

samordningen. Modellen SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) är ett positivt 

exempel. I arbetet behövs tålamod och rimliga förväntningar i förhållande till resurser. För 

att skapa en meningsfull fritid krävs också att idrottsanläggningar hålls högt på agendan i 

kommunen. 

Fritid- och folkhälsonämnden är drivande i flera projekt. Det handlar om simhallsutredning 

och behov av ny idrottshall då Johan Orreskolans gymnastiksal kommer att rivas. Att möta 

framtidens krav på idrottsanläggningar är en av de stora utmaningarna för att bidra till ett 

fortsatt mångfacetterat idrottsliv i kommunen. Utmaningen är att matcha idrottens behov då 

idrotten blir allt mer specialiserade och det ställs tydligare krav från förbunden. 

Anläggningarna som finns i kommunen är till stor del byggda för skolidrott och inte i 

huvudsak för att också motsvara behoven från idrotterna. Att vidareutveckla och 

tillgängliggöra anläggningar är även viktigt ur perspektivet att idrott och rörelse har positiva 

effekter för att främja hälsa. Utveckling av idrottsanläggningar är också viktigt för att idrotter 

ska kunna utövas säkert och med stegrande svårighetskrav. 

  



Gislaveds kommun  Delårsbokslut - 2020 - Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige Gislaveds kommun 

 

 

4.5 Kommunstyrelsen 

Nämndens grunduppdrag 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 

hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och 

samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och 

agera för att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov. I kommunstyrelsens uppdrag ingår bland 

annat: 

 den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten 

 sysselsättnings- och näringslivsfrågor 

 mark- och bostadspolitiken och att se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

 kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik 

 energiplaneringen samt att främja en god energihushållning 

 den lokala trafikpolitiken och att verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 

 kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och IT-strategiska frågor samt 

informationssäkerhet. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Vårens nya utmaningar till följd av spridningen av Covid-19 har utmanat förvaltningen att vara 

flexibel och kunna ställa om. Krisledningsarbetet har prioriterats och andra arbetsuppgifter 

har behövt läggas åt sidan. Bedömningen är att situationen kommer att kvarstå under året 

och troligtvis gå upp och ner i omfattning anpassat efter aktuellt läge och många lärdomar 

har gjorts under våren och sommaren. Verksamheterna och medarbetarna har tvingats bli 

mer flexibla och den digitala mognaden har som en följd av de nya restriktionerna gjort 

framsteg. Detta behöver tas tillvara och fortsätta utvecklas. Tids nog behöver en utvärdering 

av vårens och sommarens hantering av krisledningsarbetet och verksamheternas 

omställningar att göras för att reflektera och dra lärdomar kring arbetssätt och processer. 

Bedömningen i dagsläget är att hanteringen har skötts bra och informationen både internt 

och externt har fungerat enligt krisledningsprocessen. Krisledningsprocessen har inte tidigare 

använts för en så omfattande och långverkande kris som Covid-19 vilket ställer nya krav på 

organisationen. 

För nämnden har flexibilitet genom digital delaktighet varit viktigt för att demokratin ska 

kunna säkerställas. Sammanträden har hållits i större lokaler och protokoll har justerats så 

snabbt som möjligt efter möten utifall justerare skulle insjukna. 

Införandet av nytt ekonomisystem har inneburit stora förändringar i hela organisationen. 

Projektet är avslutat men har stött på stora utmaningar under våren. Arbetssätt och 

försystem har inte anpassats i den omfattning som behövts för att passa med det nya 

systemet. En utvärdering behöver genomföras för att kunna dra lärdomar till andra stora 

systembyten, som naturligt kommer behöva genomföras inom en snar framtid. Arbetet har 

inneburit en stor arbetsbörda och press på medarbetarna i förvaltningen. Effekterna och 

vinsterna av arbetet kommer kunna ses de kommande åren när nya arbetssätt och processer 
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är på plats. 

Bildandet av den nya avdelningen för arbete och utbildning inom förvaltningen har inneburit 

en stor verksamhetsförändring för berörda medarbetare. Under 2020 har mycket av arbetet 

på avdelningen inneburit framtagande och/eller utveckling av processer kopplade till 

verksamhet, målgrupp och medarbetare. 

Kommunstyrelsen befinner sig mitt i ett stort förändringsarbete, där ett stort antal 

processer är igång. Det är processer på övergripande nivå där strukturer och förutsättningar 

skapas i planering och uppföljning för hela organisationen, samtidigt som den egna 

förvaltningen ska hanteras på samma sätt. Detta tillsammans med vakanta tjänster, 

effektiviseringar, besparingar och omstruktureringar ställer stora krav på medarbetarna. 

Detta ställer också stora krav på både ledning och politik att hålla fast vid och skapa trygghet 

för verksamheten. 

Det arbete som pågår med att förbättra kommunstyrelsens uppsiktsplikt att gå från att bara 

befinna sig i strukturer till att genomsyra varje medarbetares arbetsdag är en utvecklingsresa 

som kommer att kräva ett stort stöd från både politiker och ledning. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Covid-19 kommer fortsätta ställa nya krav på organisationen. Att långsiktigt kunna möta den 

nya vardagen för våra invånare ställer stora krav på ledning och samordning av restriktioner 

och nya behov som uppstår internt för medarbetare och verksamhet, och externt för 

invånare och företag. Arbetsuppgifter, projekt och uppdrag som har fått skjutas fram, kan 

komma att innebära en pressad arbetssituation för medarbetarna och kommer att kräva en 

stark prioritering från ledningen. 

Avdelningen för arbete och utbildning kommer att känna av effekter av den rådande Covid-

19-pandemin både på kort och på lång sikt. Trycket på vuxenutbildningen, ekonomiskt 

bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser följs noga för att kunna möta de nya behov 

som uppstår. 

Dialogarbetet är en utmaning där man behöver hitta nya vägar för att nå invånarna. Här är 

den digitala mognaden hos invånarna en begränsning och nya tillvägagångssätt behöver hittas. 

Den digitala verksamhetsutvecklingen på kommunstyrelseförvaltningen är beroende av ett 

fortsatt arbete med översyn av arbetssätt och standardisering för att ta nästa steg och 

realisera nyttorna. Utmaningen ligger i att börja i rätt ände och inte bygga in gamla arbetssätt 

i nya system. 

Nytt HR-system är upphandlat och implementationsprojektet kommer påbörjas. Detta 

kommer vara både tid- och resurskrävande och en nyckel kommer att vara att se över 

arbetssätt och processer och förbättra dessa för att nå största möjliga effekt. 

Förvaltningen kommer påbörja projektet med översyn av kommunens 

förvaltningsorganisation som kommer pågå under två år. Förvaltningen kommer projektleda 

och genom medskapande försöka hitta den bästa lösningen framåt. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet inom kommunen. Utvecklingen av den 

kommunala demokratin, hållbar utveckling och medborgarnas delaktighet i 

samhällsutvecklingen är prioriterade frågor att arbeta vidare med. Samordning internt inom 
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kommunen, och samordning med andra såsom företag och myndigheter, kommer bli 

avgörande för den framtida utvecklingen. Exempelvis är både samordning och samarbete 

viktigt när det handlar om att utveckla medarbetarnas kompetens för att öka kommunens 

samlade förmåga att bli en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunstyrelsens uppdrag innebär även att stödja och bistå kommunens chefer i deras 

ansvar och befogenheter gällande personal-, ekonomi- och verksamhetsfrågor. Det kommer 

vara viktigt att kommunstyrelsen även framöver fokuserar på personalförsörjning, digitala 

utvecklingsfrågor, controlleruppdraget och olika kommunikationsformer internt och externt. 

Genom att stärka den interna kommunikationen, är förhoppningen även att det på sikt 

kommer att leda till bättre kommunikation gentemot invånarna genom ökad transparens. 

Att skapa bättre kvalitet i tjänsterna till invånarna är viktigt nu och framöver. Med horisontell 

och tillitsbaserad styrning vill kommunen minska och förenkla administration och onödig 

kontroll, samt ta tillvara på medarbetarnas kompetens på ett bättre sätt. För att uppnå detta 

förändrade förhållnings- och arbetssätt, krävs fokus på området under lång tid framöver. Att 

fortsätta utveckla horisontell och tillitsbaserad styrning och ledning av kommunens 

verksamheter förbättrar även den uppsikt över nämnderna som ingår i kommunstyrelsens 

uppdrag. 
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4.6 Kulturnämnden 

Nämndens grunduppdrag 

Med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program ska kulturnämnden bedriva 

biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet samt ge föreningsstöd. 

Dessutom har nämnden till uppgift: 

 att verka för att behovet av lokaler för kulturell verksamhet tillgodoses 

 att verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och 

miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

 att vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och 

bebyggelseområden 

 att inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer dela 

ut kulturstipendium och kulturpris 

 att bistå kommunens invånare med konsumentinformation 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Den sammanfattande bedömningen är att verksamheten är genomförd enligt grunduppdraget 

och tilldelade resurser, men på grund av Covid-19 har aktiviteter ställts in eller genomförts 

på nya sätt. De öppna verksamheterna har gjort omställningar och infört nya rutiner i 

lokalerna för att minska risken för smittspridning. Den sammantagna effekten är att de 

fysiska besöken och deltagandet i verksamheterna har minskat jämfört med 2019. Totalt med 

16%. Samtidigt har det digitala deltagandet ökat. 

De erfarenheter och kunskaper som är gjorda, inte minst den digitala omställningen, kommer 

att vara värdefulla i planeringen och genomförandet av kulturverksamheten efter Covid-19 

pandemin. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

De framtida utmaningarna och utvecklingsbehoven är de samma som beskrevs i bokslutet för 

2019. Sammanfattningsvis handlar det om tillgängliga mötesplatser, behovet av en ny bokbuss 

för att säkerställa grunduppdraget, att konsthallen med nuvarande lokaler inte kan fullfölja 

sitt uppdrag, samt avsaknaden av en scenlokal för teater och dans. Till det kommer 

kulturverksamhetens sociala dimension, som är grundläggande för uppdraget och påverkas av 

de förändringar som sker i samhället. Vilket med kraft har visat sig under den pågående 

Covid-19 krisen. Till bibliotek och kulturhus kommer människor med skiftande bakgrund, 

ålder, socioekonomiska förhållanden, intressen och kunskaper. Inte minst på biblioteken kan 

man se ett tvärsnitt av befolkningen. Detta är ett av grunduppdragen, att vara tillgängliga för 

alla utifrån intresse och förmåga. Genom sin karaktär av ett öppet och gemensamt offentligt 

rum söker sig människor till biblioteket med frågor som man inte får svar på någon 

annanstans. Det handlar om allt från hur man skriver till myndigheter, kontaktar sjukvården 

till hur digitala verktyg fungerar. Ingen fråga är för liten eller för stor att ställa till sin 

bibliotekarie. Samhällsutmaningarna speglas direkt in i alla verksamheter. Sammantaget gör 

detta våra lokaler och mötesplatser till komplexa miljöer som ställer stora krav på bred 

social kompetens och specialistkunskaper inom fackområdet. 
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4.7 Räddningsnämnden 

Nämndens grunduppdrag 

Nämnden ska skapa förutsättningar för den enskilde att hantera vardagsolyckor, olyckor, 

oönskade samhällsstörningar och höjd beredskap. När den enskilde inte klarar detta ska 

nämnden hindra vidare skadeutbredning, lindra, stödja och därefter lära från det inträffade. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Flera delar i verksamheten har inte kunna genomföras på grund av Covid-19. Det medför en 

extra belastning under kommande höst och vår, för att arbeta bort ett utbildnings- och 

tillsynsbehov. I vissa fall är det inte personalplaneringsmässigt möjligt även om alla 

utbildningstillfällena skulle bokas. 

Med bakgrund av den ekonomiska prognosen har nämnden gett räddningschefen i uppdrag 

att nå ett resultat i nivå med budget. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Kortsiktiga utmaningar 

Hembesök och myndighetstillsyner med syfte att minska brandskador och undvika dödsfall 

Under våren har alla hembesöken ställts in och endast en mindre mängd myndighetstillsynen 

genomförts. Detta innebär att det på årsbasis finns ett besöks- och tillsynsbehov som i 

praktiken inte är möjligt att genomföra. Nämnden kommer att tvingas prioritera inom 

verksamheten. Tillsynsarbetet kommer att återgå till normal nivå så snart det är möjligt. 

Utbildning i brandskydd och HLR 

Ingen utbildning inom brandskydd och HLR för kommunal personal och externa parter har 

genomförts under mars - augusti. Detta medför en utbildningsskuld vilken, i möjligaste mån, 

ska arbetas bort under hösten. Det är dock osäkert om övriga kommunala förvaltningar och 

externa parter har möjlighet att boka in personalen på utbildningstillfällena. 

Rekrytering 

Räddningsnämnden har inte kunnat upprätthålla den beredskapsnivå som beslutats av 

kommunfullmäktige i respektive kommun. Nämnden har tvingats till beredskapsförändringar 

till följd av för många vakanser i Reftele och Smålandsstenar. 

Då mångfald i personligheter och olika kompetenser är drivkraften och grunden för 

utveckling, så finns behovet av olika specialkompetenser. Av ekonomiska och schematekniska 

orsaker krävs utryckningskompetens i princip för alla tjänster. Det medför en utmaning vid 

rekrytering av specialkompetenser, eftersom det då krävs en vistelseort inom våra 

kommuner vid beredskap. 
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4.8 Socialnämnden 

Nämndens grunduppdrag 

Socialnämnden ska tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, omsorg och service enligt 

gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har det politiska 

ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, omsorgen om 

funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka, hälso- och sjukvård, 

flyktingfrågor och integration. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Nämnden samlade bedömning av grunduppdraget är att det finns flera 

utvecklingsområden framöver inom de fyra definierade välfärdsområdena: målgrupp, 

verksamhet, medarbetare och ekonomi. Mycket av kvalitetsarbetet har stannat upp till följd 

av Covid-19-pandemin, då alla resurser har fått sättas till för hantering av densamma. 

Nämnden har prioriterat att basala resurser har tillförts och att brukarnas upplevelse av 

trygghet har getts företräde. 

Utifrån revisionsgranskningar har ett arbete med struktur utifrån handlingsplaner effektuerats 

inom ekonomistyrning och andra för nämnden ansvariga verksamhetsområden. 

Medvetenheten hos såväl nämnd som ledning är hög om vilka förbättringar som behöver 

åstadkommas när normalläge återinträder. 

Målgrupp 

Delaktighet och inflytande i vård- och omsorgsboendena är begränsad till följd av låg 

bemanning samt den rådande pandemin. Pandemin begränsar utbudet av aktiviteter, vilket 

begränsar brukarnas möjlighet till delaktighet. Övriga verksamheter bedömer att 

delaktigheten är god. 

Gällande effektiv och rättssäker handläggning är bedömningen att det finns risk för 

kvalitetsbrister till följd av brister i kunskap om social dokumentation och bristande 

kompetens kring lagen om barns rättigheter. Inom området finns dock många välfungerande 

delar som god och en väl genomarbetad struktur för ärendeprocess inom handläggning. 

Ärenden utreds inom rimlig tid och de flesta beslut 

verkställs snabbt inom de lagstadgade kraven. De tre myndighetsenheterna arbetar med 

systematiskt och strukturerat arbetssätt av metoder och handläggning i myndighetsutövandet 

vilket ger en rättssäkerhet för den enskilde att behandlas lika utifrån de olika lagrummen. 

Den tredje kvalitetsfaktorn gott bemötande och tillgänglighet har en god kvalitet. Samtliga 

verksamhetsområden rapporterar gott bemötande och att tillgängligheten på helheten 

betraktas som god. 

Verksamhet  

Faktorn kompetent och engagerade personal förstärker nämndens uppfattning om en hög 

professionalitet inom alla verksamheter. Generellt är det en hög kompetensnivå i samtliga 

verksamhetsområden och medarbetarna visar ett stort engagemang för sina uppdrag, vilket 

visar sig i de goda resultat som vi får i olika brukarundersökningar. Relevanta och effektiva 

processer har förbättringspotential. För att förbättra styrningen av beslut- och 

uppföljningsprocessen arbetar förvaltningen med en strukturerad månadsuppföljning med 
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tydliga beskrivningar av nyckeltal och prognostiserat resultat, dock kvarstår att implementera 

processen fullt ut i vissa verksamheter. 

Medarbetare  

Faktorn god arbetsmiljö når inte upp till målet. Det är för flera medarbetare en ansträngd 

arbetssituation ute i verksamheterna där en hög sjukfrånvaro har negativ effekt på 

arbetssituationen. Till stor del beror det på tidigare personalanpassningar och den nu 

rådande pandemin som ytterligare förstärkt hög sjukfrånvaro framförallt i de utförande 

verksamheterna. 

Det kommunikativa ledarskapet är framgångsrikt och bedöms som mycket god. Varje chef 

för en nära dialog med sina arbetsgrupper vilket ger en känsla av delaktighet och förståelse 

kring förändrade förutsättningar kopplade anpassningar och pandemin. Många medarbetare 

upplever att de har fått tillräckligt med information och det upplevs som positivt även om 

det är en jobbig period. 

Gällande lärande miljö har mycket kompetensutveckling och flera samverkansforum satts på 

paus. Dock har ett lärande i vardagen kunnat ske till följd av de ständigt förändrade 

förutsättningarna kopplat till pandemin. Dock är helhetsbedömningen att nämnden inte når 

upp till den nivå som förväntas för ett godkänt resultat. 

Ekonomi  

Inom de två faktorerna god ekonomisk hushållning som har bedömts som röd och 

prognossäkerhet som har markerats som gul finns en mängd försvårande omständigheter. 

Förutsättningarna för att kunna sätta adekvata prognoser under det första halvåret har 

påverkats av implementeringen av det nya ekonomisystemet, och kostnadsdrivande 

volymförändrade ärenden. En ytterligare faktor för våren 2020 är den pågående pandemin, 

som genererar många oförutsedda kostnader. 

Förvaltningen har presenterat förslag på åtgärder för en ekonomi i balans, med beräknad 

effekt på 21-24 mnkr. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Socialnämnden har stora ekonomiska utmaningar framför sig då en ekonomi i balans är 

garanten för en bra verksamhet inom alla nämndens ansvarsområden. Förbättringar och 

effektiviseringar inom ett antal olika processer och arbetsmetoder är igång inte minst inom 

digitalisering och teknikutveckling. Förändrade och effektivare processer och arbetsmetoder 

inom vård- och omsorg framförallt avseende omsorg samt kommunal hälso- och sjukvård i 

ordinärt boende pågår. Ett stort utvecklingsområde är lokalöversynen för bra 

boendeprocesser för såväl dels de funktionshindrade som här behov av 

serviceboende/gruppboende men inte minst en översyn av lokaleffektiviseringar och framtida 

boendeformer inom äldreomsorgen. Likaså finns en stor utmaning i att effektivisera 

bemanningsprocessen. 
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4.9 Tekniska nämnden 

Nämndens grunduppdrag 

Tekniska nämnden ansvarar för den kommunala infrastrukturen och sköter det operativa 

arbetet inom kommunens markförsörjning och miljövård. Tekniska nämnden är även 

kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Verksamheten har fungerat bra trots saker och händelser som förvaltningen inte själv haft 

kontroll över. 

Covid-19-pandemin och dess följdverkningar, som förvaltningen fortfarande känner av och 

inte vet alla effekter av ännu, har påverkat framförallt arbetssätt och flexibilitet. 

Införandet av nytt ekonomisystem har medfört stora förändringar och arbetsprocesser 

behöver fortfarande komma på plats. 

Arbetsbördan generellt på framförallt staben och MEX-enheten har varit hög. 

Förvaltningen har under första halvåret varit lokaliserad på olika ställen vilket har påverkat 

verksamheten. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Förvaltningen har en utmaning när det gäller framförhållningen och planeringen av jobb. 

Verksamheten har hög kapacitet att utföra arbeten. 

Klimatförändringar med ökad torka i perioder och höga regnmängder i andra perioder kan 

orsaka stora problem i framtiden, vilket skulle ha stor påverkan på framförallt VA-

verksamheten. 

Det blir allt svårare att rekrytera och få kompetent personal inom flera enheter. 

En fortsatt utmaning är ekonomisystemet och de nya rutinerna och alla förändringar det 

medför. Det gäller bland annat uppföljning, resurserna och bemanningen. Samarbetet inom 

verksamheten behöver förbättras för att optimera utförandet och höja kvaliteten. 

En inte helt avlägsen utmaning som kommer är införandet av ett nytt HR-system. 

Gislaveds kommun växer i takt med nytt visionsarbete kring Gislaved och Anderstorp som 

har tagits fram och ytterligare planer är på gång. 
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4.10 Överförmyndarnämnden 

Nämndens grunduppdrag 

Överförmyndarnämndens grunduppdrag är se till att överförmyndarverksamheten bedrivs på 

det sätt som åligger kommunen. Nämnden rekryterar och utbildar ställföreträdare för 

verksamheten, samt fattar beslut i de ärenden som inte handläggare har delegation till. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Uppdraget ska vara ideellt och lekmannamässigt. De framtida utmaningarna är att få tag i 

kvalificerade ställföreträdare. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

2020 kommer nya ledamöter att behöva utbildning. Grundkurs för de nya och 

vidareutbildning för nuvarande ledamöter och ställföreträdare. 
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5 Koncernbolag och stiftelser 
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5.1 Gislaveds Kommunhus AB 

Ordförande: Carina Johansson 

Antal ledamöter: 5 

Verkställande direktör: Anders Johansson 

Ägare: Gislaveds Kommun 100 % 

Grunduppdrag 

Koncernen har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som 

kommunstyrelsen använder för sin verksamhet. 

Det kommunala syftet med bolagets verksamhet är att, såsom moderbolag i koncernen för 

de helägda bolagen, åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och 

medverka till att uppfylla Gislaved kommuns vision och mål. Detta genom att leda och 

samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen. 

Koncernen har till uppgift att företräda Gislaveds kommuns strategiska intressen och utöva 

ägarstyrning i kommunens helägda bolag. 

I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det 

handlar om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Gislaveds Kommunhus AB delar ut till sin ägare Gislaveds kommun 1,8 mnkr enligt beslut 

som tagit vid bolagets årsstämma i juni 2020. Vid delårsbokslut 2020-08-31 har moderbolaget 

(GKHAB) fått utdelning från dotterbolagen med 113 tkr. Dessa avser året 2019. Under 2020 

beräknas moderbolaget erhålla ytterligare 2 mnkr i aktieutdelning. 

  

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019 

Rörelsens intäkter 0 250 231 

Rörelsens kostnader -82 -850 -817 

Rörelseresultat -82 -600 -586 

Finansiella intäkter 113 2 113 3 560 

Finansiella kostnader 0 0 0 

Resultat före skatt 31 1 513 2 974 

Bokslutsdispositioner 0 0 0 

Skatt 0 0 0 

Årets resultat 31 1 513 2 974 
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BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019 

Anläggningstillgångar 20 248 20 248 

Omsättningstillgångar 5 552 6 296 

Summa tillgångar 25 800 26 544 

   

Eget kapital 22 177 23 946 

Obeskattade reserver  0 

Avsättningar  0 

Långfristiga skulder  0 

Kortfristiga skulder 3 623 2 598 

Summa eget kapital och skulder 25 800 26 544 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

Gislaveds kommunhus AB har tillsammans med övriga koncernen den stora utmaningen med 

att planera, följa upp och tänka som en kommunkoncern. Då koncernen är relativt ny, så är 

utmaningen med koncerntänk fortfarande stor. Flera strukturella delar har arbetats fram och 

kommer att fortsätta att arbetas fram.  
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5.1.1 AB Gislavedshus 

Ordförande: Björn Martinsson 

Antal ledamöter: 7 

Verkställande direktör: Malin Larsson 

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 % 

Grunduppdrag 

Bolagets uppdrag enligt antagen bolagsordning är att inom Gislaveds kommun förvärva, äga, 

bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och 

därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler, i de fall lokalerna utgör en 

mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella 

lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Omsättningen väntas öka 0,9 MSEK jämfört med föregående år med anledning av 

hyreshöjningar om 1,75% som genomfördes 2020-01-01. Den positiva effekten av 

hyreshöjningarna mattas dock av genom hyresbortfall för lokaler som ökar jämfört med 

föregående år, med anledning av många vakanser. Kostnaderna väntas öka något jämfört med 

föregående år. Under året har ett nytt byggnadskreditiv tecknats om 70 MSEK, varav 25 

MSEK har aktualiserats. Detta kommer på sikt att innebära ökande räntekostnader. Årets 

resultat väntas bli 9,5 MSEK, något lägre än föregående år. 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019 

Rörelsens intäkter 112 464 168 500 167 603 

Rörelsens kostnader -93 294 -156 000 -154 791 

Rörelseresultat 19 170 12 500 12 812 

Finansiella intäkter 169 200 1 090 

Finansiella kostnader -2 412 -3 600 -3 608 

Resultat före skatt 16 927 9 100 10 294 

Bokslutsdispositioner 0 2 500 3 200 

Skatt 0 -2 100 -2 865 

Årets resultat 16 927 9 500 10 629 
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BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019 

Anläggningstillgångar 661 910 620 252 

Omsättningstillgångar 30 183 38 550 

Summa tillgångar 692 093 658 802 

   

Eget kapital 320 863 304 020 

Obeskattade reserver 9 000 9 000 

Avsättningar 11 596 11 596 

Långfristiga skulder 317 857 292 857 

Kortfristiga skulder 32 777 41 329 

Summa eget kapital och skulder 692 093 658 802 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

Nybyggnation pågår i Smålandsstenar och Gislaved samt planeras i Reftele. Samtidigt 

genomförs större stamrenoveringar av äldre byggnader, vilket kommer att behöva fortgå 

under flera år framåt. Detta kommer sannolikt att resultera i ett behov av ytterligare 

nyupplåning. Ett möjligt framtida problem är den nya ränteavdragsbegränsningen som 

infördes 2019 kan komma att innebära, vid ökad belåning, att bolaget inte får avdragsrätt för 

alla räntekostnader i framtiden. En möjlighet till full avdragsrätt för ingående moms, vilket 

skulle gynna investeringar i ny- och ombyggnation samt underhåll av hyresbostäder har 

öppnats i och med att EU-kommissionen presenterade ett förslag som skulle innebär att EU 

släpper något på det gemensamma regelverket och överlåter åt respektive medlemsland att 

sätta momsnivåerna på ett antal varor och tjänster, vilket öppnar för införandet av en låg 

moms på bostadshyror. 
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5.1.2 Enter Gislaved AB 

Ordförande: Inger Elmståhl 

Antal ledamöter: 6 

Verkställande direktör: Leif Österlind 

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 % 

Grunduppdrag 

Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och vision och att göra 

kommunen till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv och 

turism. Bolaget har i uppgift att verka operativt för att främja befintligt företagande, 

nyföretagande, handelsutveckling, besöksnäring, nya etableringar och investeringar och 

därigenom näringslivets utveckling i kommunen. Bolaget ska även marknadsföra kommunens 

näringsliv, attraktivitet och affärsmöjligheter i och utanför kommunen och skapa långsiktiga 

relationer med relevanta nätverk. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Covid-19 har påverkat verksamheten och planerade aktiviteter har till del stått tillbaka. 

Vakanser inom personalfunktionen samt ett större projektbidrag (397 000) har föranlett ett 

bättre ekonomiskt resultat vilket gör att prognosen för helåret hamnar på 466 000. 

Vi utvecklar våra fokusområden Technology, Market och Tourism samtidigt som vi genomför 

aktiviteter och projekt med samarbetspartners och näringslivsråd. Vårt arbetsområde finns 

inom: Attraktivitet, Näringslivsutveckling, Handelsutveckling, Besöksnäring, 

Kompetensförsörjning, Infrastruktur och Tillgänglighet samt Internationalisering. 

Vi har en väl fungerande dialog med våra partners i ett bra samarbetsklimat. 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019 

Rörelsens intäkter 7 803 8 010 8 346 

Rörelsens kostnader -4 127 -7 544 -7 954 

Rörelseresultat 3 676 466 392 

Finansiella intäkter 0 0 2 

Finansiella kostnader 0 0 0 

Resultat före skatt 3 676 466 394 

Bokslutsdispositioner 0 -95 -80 

Skatt 0 -79 -67 

Årets resultat 3 676 292 247 
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BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019 

Anläggningstillgångar 69 76 

Omsättningstillgångar 6 691 5 184 

Summa tillgångar 6 760 5 260 

   

Eget kapital 1 660 1 660 

Obeskattade reserver 518 518 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 907 3 082 

Summa eget kapital och skulder 3 085 5 260 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

Viktiga frågor är aktuella planeringsunderlag och strategiska markfrågor för etableringar, 

bostäder, infrastruktur, kraftförsörjning, kompetensförsörjning och attraktivitetshöjande 

investeringar. Det skapar positivitet och framtidstro. Den regionala utvecklingsstrategin RUS 

är en viktig del i planeringen. Vi lägger fokus på att utveckla besöksnäring, handel och med 

tillägget gröna näringar. Vi lägger fokus på industriell förnyelse inom energioptimering och 

fossilfria fordon och transporter som stärker kommunens och företagens konkurrenskraft 

och position. Digitalisering och nya plattformar för effektivt resursutnyttjande förstärks. 
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5.1.3 Gislaved Energi Koncern AB 

Ordförande: Bengt-Anders Johansson 

Antal ledamöter: 7 

Verkställande direktör: Hans Brunström 

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 % 

Grunduppdrag 

Koncernen ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda 

energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Koncernens verksamhet ska bidra till 

utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

Koncernen ska bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. Koncernen 

ska samverka och stödja kommunen i arbetet med klimat och energistrategin. Koncernen ska 

samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som kommunen bedriver. Koncernen 

ska utforska samt utveckla nya områden inom energiförsörjning i kommunen. 

Koncernen ska på sikt avveckla miljöbelastande energikällor och genom framsynthet aktivt 

delta i processen för ett fossilt oberoende i kommunen. Koncernen ska i samverkan med 

kommunens förvaltningar och koncern, verka för en större energieffektivitet i bebyggelse 

och det lokala energisystemet. 

I koncernens uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. 

Det handlar om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Bolaget Gislaved Energi Koncern AB (GEK) har tidigare fått uppdraget att utveckla IT-

infrastrukturen i Gislaveds kommun enligt ett beslut i KF (den 18 maj år 2018). Tilldelning 

har beslutats om 10 mnkr till moderbolaget GEK. Kontakter har tagits med fiberföreningar 

och nationella nätägare om det ekonomiska stöd som kan sökas. Hittills har ekonomiskt stöd 

tilldelats en fiberförening. 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019 

Rörelsens intäkter   92 

Rörelsens kostnader -406  -612 

Rörelseresultat -406  -520 

Finansiella intäkter   2 000 

Finansiella kostnader    

Resultat före skatt -406  1 480 

Bokslutsdispositioner 0  500 

Skatt 0   

Årets resultat -406  1 980 
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BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019 

Anläggningstillgångar 550 550 

Omsättningstillgångar 11 041 11 624 

Summa tillgångar 11 591 12 174 

   

Eget kapital 11 591 11 997 

Obeskattade reserver   

Avsättningar   

Långfristiga skulder   

Kortfristiga skulder  177 

Summa eget kapital och skulder 11 591 12 174 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

Utveckling av IT-infrastruktur: 

Samverkan mellan Gislaved Energi Koncern AB (GEK), enheter inom Gislaveds kommun, 

region Jönköpings bredbandskoordinator, nationella nätägare, fiberföreningarna är ett måste 

om vi skall lyckas uppnå regeringens bredbandsmål till år 2025. Detta samarbete är påbörjat 

och har fortsatt med nya bokade möten och samverkan. 

Fram till och med augusti har stöd för utbyggnad av IT-infrastruktur (bredband) beviljats för 

sex olika utbyggnadsprojekt (dvs. för fiberföreningar eller privata nätägare). I nuläget finns 

ca 1,9 mnkr kvar av medlen kvar att utbetala för nya ansökningar. Det är styrelsen i GEK 

som beviljar ansökningar. 

5.1.3.1 Gislaved Energi AB 

Ordförande: Bengt-Anders Johansson 

Antal ledamöter: 7 

Verkställande direktör: Hans Brunström 

Ägare: Gislaved Energi Koncern AB 100 % 

Grunduppdrag 

Bolaget Gislaved Energi AB ingår sedan i början av oktober år 2016 som ett av två 

dotterbolag till Gislaved Energi Koncern AB. Det andra dotterbolaget är Gislaved Energi 

Elnät AB. 

Ledorden ”Närmare, Enklare och Snabbare” är nyckelord i vårt ständiga gemensamma 

förbättringsarbete och i vår kundkommunikation. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Rörelseresultat efter finansiella poster blev 1 050 tkr (1 921 tkr). 

Rörelseresultat efter finansiella poster bedöms bli 3 714 tkr och motsvarande resultat i 

budgeten bedömdes bli 6 403 tkr. 

När det gäller våra Energitjänster har marknadsföringen intensifierats avseende erbjudanden 
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om installation av bl.a. solceller. Ett flertal offerter har sänts till flera potentiella kunder och 

flera beställningar har inkommit. Samarbete görs nu med tre externa partners vad gäller 

installationsarbete för solceller och kundrelaterade åtaganden. En ny solcellsanläggning har 

installerats på bolagets kontor på Mårtensgatan tillsammans med ett mindre batterilager. 

Utbyggnaden och inkoppling av nya fjärrvärmekunder har fortsatt under perioden. En 

försiktig prognos över årets fjärrvärmeförsäljning är 52 GWh. 

Bolaget strävar efter att ha en mycket hög ambition avseende klimatarbetet. I 

produktionsanläggningen för fjärrvärme i Mossarp används nu endast förnybara bränslen. 

Detta har möjliggjorts genom att det förnybara bränslet HVO 100 ersatt den fossila oljan i 

pannorna vilka utgör effekt- och haverireserv. 

Ett hållbart fjärrvärmesystem med närproducerade skogsbränslen är en viktig målsättning för 

bolagets fjärrvärmeinvesteringar. En betydande minskning av årliga CO2-utsläpp i Gislaveds 

kommun uppnås därigenom. Vi konstaterar fortsatt att våra ökade satsningar på 

förnyelsebara bränslen ger ett positivt bidrag till miljömålen inom Gislaveds kommuns 

klimatstrategi. 

Elproduktionen i Klämman Vind AB, där bolaget äger 15%, har under perioden visat på 

mycket god produktion och hög tillgänglighet. Under perioden har dock el-intäkten för 

elkraftproduktion varit mycket lägre än det normala. En tidigare garantibesiktning avseende 

reinvesteringsarbeten vid vattenkraftstationen Gyllenfors, resulterade i ett mindre antal 

åtgärdspunkter som genomfördes i juni. Montage av nya av LED-lampor har fortsatt 

avseende gatubelysningen och där utbytet både reducerar elförbrukningen och ger 

miljöfördelar. Ett större projekt har pågått med att förnya gatubelysningen till LED-belysning 

i Smålandsstenar. 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019 

Rörelsens intäkter 54 473 90 528 119 876 

Rörelsens kostnader -53 323 -86 274 -114 757 

Rörelseresultat 1 150 4 254 5 119 

Finansiella intäkter 0  5 

Finansiella kostnader -100 -540 -558 

Resultat före skatt 1 050 3 714 4 566 

Bokslutsdispositioner   -3 500 

Skatt   -456 

Årets resultat 1 050 3 714 610 
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BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019 

Anläggningstillgångar 229 004 231 668 

Omsättningstillgångar 32 665 27 594 

Summa tillgångar 261 669 259 262 

   

Eget kapital 12 172 11 122 

Obeskattade reserver 114 134 114 134 

Avsättningar   

Långfristiga skulder 118 500 118 500 

Kortfristiga skulder 16 863 15 506 

Summa eget kapital och skulder 261 669 259 262 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

En fortsatt satsning på ökade aktiviteter vilka gäller Energitjänster såsom solcellslösningar, 

samarbeten med installationsföretag och leverantörer kommer att fortsätta under 

kommande kvartal. Arbetet ska bland annat leda till en effektivare energianvändning för våra 

kunder, bland annat genom ökad insikt om hur energianvändningen ser ut idag och hur den 

kan styras på ett bättre sätt. 

Arbetet med att vidareutveckla värmeverksamheten i Gislaved och Anderstorp till en 

långsiktigt hållbar helhetslösning för uppvärmning av fastigheter fortsätter. Samtidigt ökar 

möjligheterna att ytterligare kunna ta tillvara spillvärme från näringslivet. Under perioden har 

fortsatt införsäljning av nya fjärrvärmeleveranser genomförts liksom utbyggnad. 

Användningen av förnybara bränslen såsom biobränsle, sol, vind och vatten är viktigt i vårt 

fortsatta arbete för en hållbar och klimatsmart kommun. Möjligheten till framtida 

elproduktion vid värmeproduktionsanläggningen i Mossarp har analyserats. Beslutsunderlag 

har tagits fram och kommer att presenteras för styrelsen i september. 

Ett löpande arbete pågår avseende digitalisering inom bolagets olika verksamhetsområden. 

Detta uppdrag beskrivs som tre speciella ägardirektiv för året (för koncernen) och som slut- 

redovisas för ägaren i september. Ett nytt digitalt låssystem med styrda behörigheter tas 

löpande i drift för valda verksamhetsområden. 

Bolaget fortsätter förbättringsarbetet inom kundservice och kundkommunikation, där det 

uppmätta Nöjdhetsindex år 2020 uppnådde nivån 81,77 ”Mycket Hög Kundnöjdhet”. 

Gislaved Energi uppnådde också en 5:e plats ibland de energibolag i Sverige som ingår i den 

mätning som samtidigt genomfördes. 

Bolagets hemsida fick också utmärkelsen ”Bästa hemsida”. 

Inom kommunkoncernen sker fortsatt dialog och samarbete mellan de kommunala bolagen i 

syfte att stärka och utveckla verksamheterna. 
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5.1.3.2 Gislaved Energi Elnät AB 

Ordförande: Bengt-Anders Johansson 

Antal ledamöter: 7 

Verkställande direktör: Hans Brunström 

Ägare: Gislaved Energi Koncern AB 100 % 

Grunduppdrag 

Bolaget Gislaved Energi Elnät AB ingår sedan i början av oktober år 2016 som ett av två 

dotterbolag till Gislaved Energi Koncern AB. Det andra dotterbolaget är Gislaved Energi AB. 

Ledorden ”Närmare, Enklare och Snabbare” är nyckelord i vårt ständiga gemensamma 

förbättringsarbete och i vår kundkommunikation. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Rörelsens intäkter var 32 266 tkr (30 773) för jan-aug 2020, en ökning med 4,9 % jämfört 

med 2019. 

Rörelseresultatet (helår) för Gislaved Energi Elnät AB efter finansiella intäkter och kostnader 

bedöms bli 5 722 tkr. Motsvarande resultat i budgeten bedömdes bli 6 004 tkr. 

Bolaget har under perioden fortsatt att investera för god leveranssäkerhet i elnätet, även för 

morgondagens elanvändare. 

Energimarknadsinspektionen har i februari beslutat om Bolagets intäktsram för 

tillsynsperioden 2020-2023. Ett beslut som överklagats till berörd instans. 

Under perioden har utbytesprogrammet med elmätare fortsatt för att möta framtida behov. 

Bolaget är miljöcertifierad enligt ISO14001:2015 och revision har genomförts i juni med ett 

fåtal mindre avvikelser att hantera. 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019 

Rörelsens intäkter 32 266 50 132 47 375 

Rörelsens kostnader -28 109 -44 480 -41 095 

Rörelseresultat 4 157 5 652 6 280 

Finansiella intäkter 37 70 81 

Finansiella kostnader   -1 

Resultat före skatt 4 194 5 722 6 360 

Bokslutsdispositioner   -5 992 

Skatt   -83 

Årets resultat 4 194 5 722 285 
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BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019 

Anläggningstillgångar 56 652 54 247 

Omsättningstillgångar 11 866 24 688 

Summa tillgångar 68 518 78 935 

   

Eget kapital 20 377 16 183 

Obeskattade reserver 39 983 39 983 

Avsättningar 220 220 

Långfristiga skulder   

Kortfristiga skulder 7 938 22 549 

Summa eget kapital och skulder 68 518 78 935 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

Bolaget kommer som tidigare att fortsätta förbättringsarbetet inom kundservice och 

bemötande. 

Arbetet fortsätter också med att planera för att genomföra nyinvesteringar i elnätet. 

Förläggningsarbeten av jordkabel sker enligt vår årliga investeringsplan i syfte att öka 

leveranssäkerheten ytterligare. Ett flertal nätstationer har utbytts under perioden. 

Digitaliseringen ökar i samhället och bolaget följer utvecklingen inom området elnät som ett 

av flera områden. I de specifika ägardirektiven är digitalisering ett viktigt område som bolaget 

har som uppgift att utveckla. Rapportering har skett löpande till ägaren under åren 

2019/2020 om aktiviteterna. En analys pågår av vilka system som exempelvis kan elimineras 

eller ersättas av andra funktioner inom t.ex. ett affärssystem. 

Eftersom hög säkerhet i alla våra system eftersträvas ersätts vanliga lås till elektromekaniska 

med digital behörighetsstyrning. Vi får därigenom ökad säkerhet och även bättre spårbarhet. 
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5.1.4 Gisletorp Lokaler AB 

Ordförande: Björn Björkman 

Antal ledamöter: 7 

Verkställande direktör: Mikael Fröler 

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 % 

Grunduppdrag 

Bolagets syfte är att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och sälja, äga och förvalta 

fastigheter och lokaler för industri, hantverk, handel och andra servicenäringar och för 

offentliga behov samt att äga, förvalta, utveckla och driva motorbana. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

I mars 2019 ansökte Gisletorp Lokaler AB om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på 

fastigheten Lövås 8:5, Scandinavian Raceway. Ansökan lämnades till 

miljöprövningsdelegationen (MPD) i Linköping och kompletterades i oktober 2019. Därefter 

kungjordes ansökan av MPD och berörda parter fick möjlighet att lämna synpunkter på 

ansökan. Gisletorp har i juli 2020 kommenterat inkomna yttranden. Arbetet med tillståndet, 

samt processen avseende försiktighetsmått, har även under 2020 medfört påtagliga 

kostnader för jurister och konsulter. 

Bolaget har också drabbats av oförutsedda kostnader som beror på akuta underhållsåtgärder 

på både Munin och Lövås. 

Under 2020 har Gisletorp Lokaler också investerat i förbättrad ventilation, fasadrenovering 

och asfaltläggning. Under fjärde kvartalet planerar bolaget också att investera i bergvärme till 

depåbyggnaden vid motorbanan. Det påverkar avskrivningarna dessutom måste gamla 

komponenter utrangeras. Avskrivningarna är därför påtagligt högre än budgeterat. 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019 

Rörelsens intäkter 4 083 5 920 5 876 

Rörelsens kostnader -3 266 -5 667 -5 426 

Rörelseresultat 817 253 450 

Finansiella intäkter   1 

Finansiella kostnader -24 -75 -27 

Resultat före skatt 793 178 424 

Bokslutsdispositioner 0 299 247 

Skatt 0 -102 -147 

Årets resultat 793 375 524 
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BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019 

Anläggningstillgångar 31 679 27 148 

Omsättningstillgångar 1 143 -170 

Summa tillgångar 32 822 26 978 

   

Eget kapital 20 291 17 972 

Obeskattade reserver 2 144 2 144 

Avsättningar 46 46 

Långfristiga skulder 10 000 5 000 

Kortfristiga skulder 341 1 816 

Summa eget kapital och skulder 32 822 26 978 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

Utmaningarna består i huvudsak av två delar. Det är dels att öka genomströmningen av 

hyresgäster i lokalerna och dels av att utveckla Scandinavian Raceway med fler arrangemang. 

En ökad aktivitet på Scandinavian Raceway syftar till att få fler deltagare och publik till gagn 

för kommunens näringsliv och dels att skapa ekonomiska förutsättningar för att underhåll 

och utveckling av banan. Gisletorp Lokaler AB har förhoppningen att tillståndsprocessen ska 

ge möjligheter för ökad aktivitet på banan. 

Fastigheten Munin 19 är byggd i slutet av 1960-talet och tillbyggd i olika omgångar. Inom 

några år är det nödvändigt att genomföra några större underhållsinsatser Ekonomiskt har 

verksamheten stabila intäkter vilket ger utrymme för underhåll och anpassning av lokaler till 

nya hyresgäster. 
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5.2 Stiftelsen Gisleparken 

Ordförande: Staffan Sjöblom 

Antal ledamöter: 7 

Verkställande direktör: - 

Ägare: Gislaveds Kommun 64 % 

Grunduppdrag 

Enligt stadgarna har stiftelsen till ändamål att inom Gislaveds kommun uppföra och driva 

parkanläggningen Gisleparken, samt att bedriva nöjes-, konferens-, restaurang-, kultur- och 

fritidsverksamhet till gagn för Gislaveds kommuns invånare och besökande samt att upplåta 

lokaler för sådan verksamhet. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter i verksamheten 

År 2020 är verksamhetens sista år innan ansökan om avveckling av stiftelsen kan göras. 

Stiftelsen uppfyller de kriterier som krävs för avveckling efter 2020 räkenskapsår. 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019 

Rörelsens intäkter   0 

Rörelsens kostnader -39  -79 

Rörelseresultat -39  -79 

Finansiella intäkter 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 

Resultat före skatt -39 0 -79 

Bokslutsdispositioner 0 0 0 

Skatt 0 0 0 

Årets resultat -39 0 -79 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019 

Anläggningstillgångar 0 0 

Omsättningstillgångar 163 261 

Summa tillgångar 163 261 

   

Eget kapital 162 202 

Obeskattade reserver 0 0 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 1 59 

Summa eget kapital och skulder 163 261 

Framtida utmaningar och utveckling 

Under 2021 ska en avvecklingsprocess göras. 
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5.3 Stiftelsen Isabergstoppen 

Ordförande: Mikael Eriksson 

Antal ledamöter: 11 

Verkställande direktör: Louise Söderlund 

Ägare: Gislaveds Kommun 90.74 %, Gnosjö kommun 9.26 %. Stiftare är Friluftsfrämjandet. 

Grunduppdrag 

Isaberg Mountain Resort är en sport- och konferensanläggning som erbjuder 

utomhusupplevelser året runt. Det unika finns i den vackra utomhusupplevelsen i 

naturreservat, i form av äventyrliga aktiviteter som attraherar en bred målgrupp. Att 

upplevas som jordnära, innovativa och ge gästen berikande naturupplevelser och möten året 

runt är viktigt. MTB-cykling, kanot och kajakpaddling, höghöjdsbana samt äventyrsgolf och 

vintertid skidåkning erbjuds, likväl som guidade aktiviteter, hotellboende, camping, restaurang 

och fastighetsuthyrning. Stiftelsens eventuella vinst ska återinvesteras för utveckling av 

anläggningen. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

För första gången i 2000-talets historia lyckades Stiftelsen inte öppna skidanläggningen. Kylan 

som behövs för snöproduktionen uteblev. Vi lämnade vintern bakom oss med 7,5 miljoner i 

underskott och ungefär samtidigt knackade Covid-19 på dörren. Våren blev en rejäl 

omställning för alla med nedskärningar, permitteringar och likviditetsbrist. Fokus lades nu på 

att göra sommaren till den bästa någonsin trots coronapandemin och Folkhälsomyndighetens 

restriktioner. I takt med att insikten om pandemins allvar konkretiserades, ökade också 

gästernas och särskilt konferensgruppernas avbokningar. Orderböckerna gapade till slut 

tomma i april och ett typ av vakuum inträdde. Besöksnäringen och Isaberg, befann sig i en 

otrygg tillvaro av aldrig skådat slag. 

I slutet av april såg vi det berömda ljuset i tunneln och telefonerna började äntligen ringa och 

mailkorgen fyllas igen med förfrågningar. Reserestriktionerna gör att gästen inser att det är 

semester i Sverige och på hemmaplan som gäller denna sommar, helst utomhus. Därför 

utökades det med ställplatser på campingen, större terrass byggdes i restaurangen och liften 

öppnade för liftburen cykling. Permitteringar gör också att gästen har mer tid att göra annat, 

som t.ex. utomhusaktiviteter på Isaberg. Sommaren blev den bästa någonsin med bland annat 

förväntad campingboom och rejäl ökning av det aktiva utelivet, då särskilt mountainbike. 

Ökningen i juli uppgick till 30% och ett resultat på över 9 miljoner kronor. Prognosen för 

året visar att vi förhoppningsvis kommer att visa ett positivt resultat vid årets slut. År 2020 

visar vi att vi är en året-runt-anläggning med en stabil sommarverksamhet som faktiskt bär 

upp hela året även om vintern uteblir. 
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RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019 

Rörelsens intäkter 39 155 50 026 67 191 

Rörelsens kostnader -31 430 -46 946 -53 704 

Rörelseresultat 7 725 3 080 13 487 

Finansiella intäkter 0 35 35 

Finansiella kostnader -15 -105 -191 

Resultat före skatt 7 710 3 010 13 331 

Bokslutsdispositioner 0 0 -7 228 

Skatt 0 0 -1 400 

Årets resultat 7 710 3 010 4 703 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019 

Anläggningstillgångar 89 175 94 144 

Omsättningstillgångar 30 172 13 600 

Summa tillgångar 119 347 107 744 

   

Eget kapital 57 375 49 665 

Obeskattade reserver 16 328 16 328 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 29 805 22 875 

Kortfristiga skulder 15 839 18 876 

Summa eget kapital och skulder 119 347 107 744 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

Stiftelsens största utmaningar ligger i den snabba tillväxten sommartid. Personalutrymmen 

och utrymmen för att ta emot gästen på ett professionellt sätt saknas. Ett större sportcenter 

planeras att byggas för att tillmötesgå behoven nu och framåt. En ny detaljplan för området 

ska också tas fram. 

5.4 Stiftelsen Torghuset 

Ordförande: Annette Rehn 

Antal ledamöter: 7 

Verkställande direktör: Anette Josefsson 

Ägare: Gislaveds Kommun 75 % och övriga 25 % 

Grunduppdrag 

Stiftelsen Torghusets grunduppdrag är att hyra ut lokaler, bedriva nöjes-, kultur- och 

fritidsverksamhet och även tillhandahålla lokaler för sådan verksamhet. Verksamheten ska 

rikta sig till kommunens invånare men även till besökare. Stiftelsen äger och förvaltar en 

fastighet med lokaler i Smålandsstenar. Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga 

arrangemang. 
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Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Resultatet är efter omständigheterna med Covid-19 ok. Löpande kostnader hänger mycket 

ihop med våra intäkter och har vi inga evenemang så har vi heller inga kostnader för dessa. 

Eftersom vi har fasta intäkter i form av hyror så täcker det ju upp för fasta kostnader som 

löner och driftkostnader. Vi har dock påbörjat en del projekt med renoveringar och 

ombyggnader som kommer att belasta vår likviditet. Dessa projekt hoppas vi ska göra att 

verksamheten också kan utvecklas. Verksamhetsmässigt så har vi i princip fått alla bokningar, 

från slutet av mars och framåt, avbokade. Biografen har varit öppen hela tiden. 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019 

Rörelsens intäkter 3 261 5 948 5 814 

Rörelsens kostnader -3 072 -5 696 -5 506 

Rörelseresultat 189 252 308 

Finansiella intäkter 0 0 1 

Finansiella kostnader -86 -45 -102 

Resultat före skatt 103 207 207 

Bokslutsdispositioner 0 0 0 

Skatt 0 0 0 

Årets resultat 103 207 207 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019 

Anläggningstillgångar 3 441 3 699 

Omsättningstillgångar 4 580 3 637 

Summa tillgångar 8 021 7 336 

   

Eget kapital -3 010 -3 010 

Obeskattade reserver 0 0 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 9 500 9 500 

Kortfristiga skulder 1 428 847 

Summa eget kapital och skulder 7 918 7 337 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

Underhåll av fastighet och inventarier är en del i utmaningen och även utvecklingen. En annan 

del är att besöksnäringen är en bransch som är i ständig förändring. Det gäller att man är 

uppdaterad och lyhörd och kan se till att huset kan tillgodose människors önskan och behov. 

Till ovanstående hör ju också hela situationen med pandemin som har påverkat vår 

verksamhet extremt mycket. Tyvärr tror vi att det kommer att ta väldigt lång tid att få 

människor att våga träffas och umgås som tidigare. Vi försöker hela tiden att hitta nya 

lösningar för att vi ska kunna ta emot besökare och samtidigt förhålla oss till de regler som 

finns. 
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Vår ambition att hela tiden hitta nya sätt att mötas och att vara tillgängliga för våra invånare 

är något vi jobbar kontinuerligt med. Samarbetet med andra företag och föreningar i bygden 

fortsätter vi att verka för. 

Årets turistsäsong och jobbet i turistbyrån, som vi har öppet ca 10 veckor per år, har gjort 

att vi funderat på om Torghuset eventuellt skulle kunna vara en serviceplats året runt för 

våra kommuninnevånare och även besökare utifrån. Lite längre öppet som ren turistbyrå och 

resten av året som en spindel i nätet för besöksnäringen. Ett jobb som kunde kombineras 

med vår ordinarie verksamhet i huset. 

När det gäller biografen känner vi också att vi gärna vill utveckla den till att även kunna 

erbjuda till exempel mat och dryck på plats i huset. Detta är något vi tror ligger i tiden. 

Att nå ut med sitt budskap är också en utmaning. Det tar väldigt mycket tid och även om 

man finns med och syns mycket i alla möjliga sammanhang så ser inte folk detta ändå. 
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6 Sammantagen bedömning av kommunens resultat och effekter av 

verksamheten 

Arbetet under delåret 2020 har till stor del präglats av coronapandemin och de 

omställningar organisationen har behövt göra. Införandet av nytt ekonomisystem har 

påverkat organisationen utifrån nya arbetssätt som ännu inte hunnit sätta sig. 

Den sammantagna bedömningen är ändå att Gislaveds kommun har utifrån förutsättningarna 

bedrivit verksamhet med god kvalitet och en god måluppfyllelse. Kommunen strävar efter att 

ha god kvalitet inom särskilda viktiga områden för att uppfylla kommunens grunduppdrag och 

de flesta av dessa områden har bedömts ha god, eller relativt god kvalitet. Det har varit 

svårare att göra säkra prognoser och där görs bedömningen att kommunen inte har god 

kvalitet. Orsaken till detta är främst coronapandemin. 

När det gäller kommunens övergripande mål, som är mer långsiktiga, så är bedömningen att 

måluppfyllelsen kommer hålla. 

Kommunens skatteintäkter blir avsevärt högre, vilket beror på statens tillskjutna medel för 

att täcka kostnader för Covid-19. Det prognostiserade resultatet blir avsevärt högre än 

budgeterad nivå framförallt beroende på ett flertal positiva engångseffekter, effekter som inte 

kommer att kvarstå på lång sikt. 

Det genomsnittliga resultatet under 5-årsperioden 2017-2021 uppgår till +39,7 mnkr. Årets 

resultat beräknas till +101 mnkr och beaktat 2017-2019 års resultat och planerat resultat för 

2021 kommer målet att uppnås i och med att genomsnittet uppgår till 39,7 mnkr för 5 års-

perioden. Gislaveds kommun uppnår god ekonomisk hushållning vid delåret och för perioden 

2017-2021. 

Fem av nämnderna beräknar att gå med ett underskott på helåret och det är 

kommunstyrelsen (3 600 tkr), räddningsnämnden (350 tkr), bygg- och miljönämnden (150 

tkr), socialnämnden (25 435 tkr) samt barn- och utbildningsnämnden (9 700 tkr). 

Utveckling och framtida utmaningar 

Effekterna av Covid-19 på både kort och lång sikt kommer påverka kommunen och dess 

verksamheter framöver. På lång sikt behöver Gislaveds kommun planera och försöka förutse 

vilka svårigheter som Covid-19-pandemin bär med sig för brukare, medborgare, personal, 

organisation, ekonomi och näringsliv. Lärdomar behöver dras från omställningsarbetet som 

har gjorts hittills, och fortsätta bygga på erfarenheterna både för att anpassa sig till den nya 

vardagen där Covid-19 finns kvar runt oss, och även för framtida kriser av olika art. 

Kommunikation och möten mellan invånare, kommun och näringsliv är viktiga för 

kommunens förmåga att möta framtidens utmaningar. Att lyssna och lära av synpunkter är 

viktigt för att stärka demokratin och utveckla verksamheterna. En utveckling för att nå 

invånarna på andra arenor eller i andra former än de traditionella behöver utvecklas för att 

nå större del av invånarna för att skapa dialog och ta tillvara på deras synpunkter. Att hitta 

nya sätt att mötas trots Covid-19-pandemin är avgörande för att nå alla målgrupper. 

Gislaveds kommun behöver fortsätta arbeta för en hållbar utveckling, i alla perspektiven. Att 

fortsätta prioritera arbetet enligt FN:s globala mål i Agenda 2013 för att dels bidra till den 

stora helheten, men också för att göra det som en naturlig del av det ordinarie arbetet. 
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Det kommer att bli viktigt att samhällsutvecklingen tar fart och förbereder och underlättar 

de utmaningar som kommunen står inför som till exempel kompetensförsörjning och 

uppväxlingen kring digitaliseringen för att stå rustade framåt. 

Befolkningen blir allt äldre, de yngre ökar samt de i arbetsför ålder minskar. Automatisering 

och samverkan med civilsamhället är några vägar att möta utmaningarna. Gislaveds kommun 

behöver ha ständigt fokus på etablering och inkludering av nya invånare och arbeta för att 

öka attraktiviteten och invånarnas stolthet över sin kommun. 

Välfärdens utmaningar ställer höga krav på styrning och ledning. Hela kommunen behöver 

arbeta tillsammans och öka innovationskraften för att möta invånarnas behov av välfärd och 

tjänster, samtidigt som resurserna utnyttjas effektivt. En flexibel organisation, 

helhetsperspektiv och samarbete är framgångsfaktorer. 

Ett fortsatt fokus behövs för att utveckla former för kommunikation, både internt och 

externt. Digitalisering och automatisering innebär både möjligheter och utmaningar. 

Invånarnas och organisationens behov av digitala tjänster ökar, liksom konkurrensen om 

arbetskraften. Samtidigt som kommunen måste bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ 

verksamhet med de ekonomiska förutsättningar som finns. 

Hela organisationen behöver arbeta aktivt, både operativt och strategiskt med 

kompetensförsörjningen, för att behålla och rekrytera kompetens. Att vara en attraktiv 

arbetsgivare är avgörande för framtidens personalförsörjning. 
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7 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), vilket innebär att: 

 intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt 

 fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta 

 tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges 

 periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed 

 värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt 

värde och anskaffningsvärde. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 

mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster/förluster. 

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) prognoser i enlighet med rekommendation RKR 4.2. 

Övriga statsbidrag (extra tillskott 2020 till kommunerna) 

Kommunen har periodiserat det extra statsbidrag, 8/12 delar är bokfört per 2020-08-31. 

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag/anslutningsavgift 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas upp som förutbetalda 

intäkter och redovisas bland långfristiga skulder. I enlighet med matchningsprincipen 

intäktsförs dessa inkomster successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina 

respektive nyttjandeperioder, vilket följer rekommendation RKR 18. 

Specialdestinerade/riktade statsbidrag 

De specialdestinerade/riktade statsbidragen kräver i regel någon form av motprestation, och 

återrapportering ska i normalfallet periodiseras till den period där prestationerna har utförts. 

1. Prestationsbaserade ersättningar utbetalas om vissa handlingar genomförts eller vissa 

mål, nyckeltal eller nivåer uppnåtts. Bidraget ska bokföras i samma perioder som 

prestationerna utförts. Utbetalning i efterskott tas upp som fordran (upplupen intäkt) 

i den period som prestationen utförts och som skuld (förutbetald intäkt) om de 

utbetalas i förskott. 

2. Om prestationsbaserade bidrag utbetalas för ett framtida tidsbestämt projekt och de 

utförda prestationerna utgör beräkningsunderlag för fördelning av bidraget ska det 

bokföras och matchas mot kostnader över den fastslagna tidsperioden. Beakta 
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skyldigheten att återbetala kvarvarande medel vid projekttidens slut. 

3. Icke prestationsbaserade bidrag betalas ut utan krav på motprestation och intäktsförs 

den period som bidraget avser. Bidraget ska intäktsföras i sin helhet även om 

nedlagda kostnader inte motsvarar bidragets storlek för den period som bidraget 

avser. 

Kommunen har ansökt om ca 16 mnkr i riktade statsbidrag men har som försiktighetsåtgärd  

endast bokat upp 8 mnkr. 

Kostnader 

Löner med mera 

Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende augusti men som utbetalas i 

september har inte periodiserats. 

Förändringar av semesterlöneskulder och övertid per 2020-07-31 är bokfört vid delåret 

2020-08-31. Ferielöner är inte periodiserade utan hanteras enligt kontantprincipen. 

  

Investeringar 

Vid delårsbokslutet 2020-08-31 har kommunen inte aktiverat någon investering som avser 

perioden. Aktivering av årets färdigställda investeringar görs i samband med årsbokslut 2020-

12-31. 

Exploateringstillgångar är bokförda som materiella anläggningstillgångar. Detta beroende på 

svårigheten att bedöma tidpunkten för avyttring. Enligt rekommendation ska exploatering 

hanteras som omsättningstillgång. 

Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde. 

Avskrivningstider 

   

Mark, fjärrvärmeanslutning, gatukropp, konst 0 år 

Markanläggningar (yttre miljö) 25 år 

Toppbeläggningar – gata 10, 20, 40 år 

Vattenledningar 60 år 

Stomme 60 år 

Yttertak, fasad och stomkomplettering 40 år 

Sprinkler, reservkraft, hiss, komplementbyggnader 30 år 

Värme, ventilation, VA 25 år 

Fönster och ytterdörrar 25 år 

El, snickerier, yttertak (papp) 20 år 

Ytskikt, passagesystem, styr/övervakning, larm/tele 15 år 

Tvätt/storköksutrustning, lekredskap 10 år 

Bilar, inventarier, maskiner 5–20 år 
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Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivningsmetod tillämpas, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. 

Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 

år klassificeras som en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 

Gränsen för mindre värde har satts till två basbelopp under 2020 (94 600kr). 

Förråd 

Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde. 

Kortfristig skuld 

Under 2019 har resultatet för VA-verksamheten reglerats mot kortfristig skuld. Ingen 

förändring har bokförts vid delårsbokslutet 2020-08-31. 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 07. 

Avsättningar 

Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendationen om att 

nuvärdesberäknas. Kostnaden för att återställa deponi är så osäker i sig att därtill att 

nuvärdesberäkna den med en osäker ränta. 

Kommunens pågående tvister bokförs bland övriga avsättningar. 

Leasingavtal 

Från och med 2018-01-01 redovisar Gislaveds kommun leasing och hyra av lös egendom i 

enlighet med RKR 13:2. Finansiella avtal med en avtalstid överstigande tre år redovisas som 

anläggningstillgång och förpliktelsen att betala leasingavgiften redovisas som skuld i 

balansräkningen. Detta gäller avtal med startdatum 2018 och framåt då klassificeringen görs 

vid avtalens början. 

Äldre avtal inklusive alla hyresavtal för lokaler kommer att redovisas som operationellt även 

om det i övrigt uppfyller kriterierna för finansiellt avtal. 

Sammanställd redovisning 

Vid delårsbokslutet upprättas ingen sammanställd redovisning som skulle omfattat 

kommunen, Gislaveds Kommunhus AB, Stiftelsen Isabergstoppen och Kommunalförbundet 

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM). Istället har samtliga kommunala bolag och stiftelsen 

redovisar resultaträkning, balansräkning och prognos för helåret var för sig. 

Kommunalförbundets (SÅM) delårsbokslut läggs som bilaga i kommunens delårsbokslut. 

  

Interna redovisningsprinciper kommunen 

Personalkostnader 

Arbetsgivaravgifter med mera har interndebiterats förvaltningarna i samband med 

löneredovisningen. Den följer SKR:s rekommendation. Det tas även ut ett påslag på 
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lönesumman från förvaltningarna för att täcka gemensamma kostnader som till exempel 

Kommunhälsan och facklig verksamhet. 

Kapitalkostnader 

Räntan följer SKL och beräknas med nominell metod 1,50 % på bokfört värde. På 

färdigställda investeringar bokförda 2019-12-31 har kapitalkostnader beräknas till och med 

2020-08-31. 

7.1 Ord och begrepp 

  

   

Anläggningskapital Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och 

avsättningar. 

Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk kan vara 

materiella (till exempel byggnader, mark, inventarier med 

mera) eller finansiella (aktier, andelar med mera). 

Avskrivningar Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar 

beräknad utifrån förväntad ekonomisk livslängd. 

Avsättningar Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker 

eller sannolik till sin förekomst men, till skillnad från en 

skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt den ska 

infrias. 

Eget kapital Visar hur stor del av tillgångarna som inte finansierats med 

skulder. 

Finansiella intäkter Intäkter som kommer från placerade medel, till exempel 

ränta på bankkonto. 

Finansiella kostnader Består främst av kostnader som kommer från upplåning 

och kostnader för pensionsförvaltningen. 

Kapitalkostnader Avskrivningar och intern ränta. 

Kortfristiga fordringar Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen. 

Kortfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning inom ett år från 

balansdagen. 

Likviditet Betalningsförmågan på kort sikt, omsättningstillgångar i 

relation till kortfristiga skulder. 

Nettoinvesteringar Årets investeringsutgifter efter avdrag för 

investeringsbidrag. 

Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att inneha en kortare tid, till exempel 

likvida medel, kortfristiga fordringar, förråd. 

Rörelsekapital Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar 

minus kortfristiga skulder. 

Soliditet Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur 

stor del av kommunens tillgångar som finansierats med 

eget kapital. Eget kapital dividerat med totala tillgångar. 

  


