
 
 

 

K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 25 februari 

2016, klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande 

ärenden: 

 
 

Nr Diarienummer Ärendemening  

 

1  KS.2016.1  Fastställande av dagordning  

 

   

2  Nya Motioner 

 

 

3  KS.2016.5  Interpellation angående 

införskaffande av telesvar till 

Gislaveds kommun  

 

   

4  KS.2016.6  Fråga angående införande av 

ledsagarkort för anhöriga till 

funktionshindrade  

 

   

5 KS.2016.3  a/ Valärende, ledamot i 

kulturnämnden samt ersättare i 

kommunstyrelsen, fritidsnämnden 

och Stiftelsen Isabergstoppen  

 

b/ Valärende, huvudmän Södra 

Hestra Sparbank  

 

c/ Valärende, Ombud och 

ersättare till Kommuninvests 

årsstämma 

 

   

6  KS.2016.8  Information från revisionen   

 

   

7  KS.2016.17  Ombudgeteringar från 2015 till 

2016  

 

   

8  KS.2013.60  Ansökan om medel ur flyktingfond 

 

 

 

 

   



9  KS.2015.264  Ansökan om tilläggsanslag för 

ombyggnad av Anderstorps 

prästgård samt Kastanjegården 
och Nyckelpigans förskola i Reftele 

 

 

   

10  KS.2015.241  Revidering av tobakspolicy  

 
 

   

11  KS.2016.15  Hyres- och driftavtal gällande 

simhallen i Anderstorp  

 

   

12  KS.2011.252  Mötesplats Gisle, uppdrag till 

kulturnämnden  

 

   

13  KS.2014.230  Stiftelsen Gisleparken, 

godkännande av styrelsens förslag 

att avveckla verksamheten och 

lägga stiftelsen vilande  

 

   

14 KS.2016.27 Avvecklingskostnad Stiftelsen 

Gisleparken avseende 2015 års 

bokslut 

 

 

15  KS.2016.16  Övertagande av verksamheter 

från Stiftelsen Gisleparken  

 

   

16  KS.2015.10  Ansökan om medel till införande 

av digitala larm  

 

   

17  KS.2015.287  Riktlinjer för markanvisning och 

försäljning av kommunens mark  

 

   

18 KS.2015.278  Ställningstagande till försäljning av 

bostadsfastigheter och bildande av 

dotterbolag i AB Gislavedshus  

 

   

19  KS.2016.1  Meddelanden  

 

   

 

  



 

 

 

Gislaved den 10 februari 2016 

 

 

 

 

Niclas Palmgren 

Ordförande        

     

        Eva Gardelin Larsson 

Kommunfullmäktiges sekreterare 

 

 

 

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 

tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved. 



INTERPELLATION ANGAENDE 

INFÖRSKAFFANDEAV TELE-SVAR T 

GISLAVES KOMMUN. 

Telesvar är en telefonservice som tillhandahålls av Riksfärdtjänst och 
som bekostas av post telestyrelsen för att underlätta 
telefonkommunikation För alla som har behov av Telesvar. 

TAL-STÖD, MINNESSTÖD, ANTECKNINGAR, MM 
Teletal följer med i telefon-samtalet och hjälper dig genom att; 

Tolkar otydligt tal 

Teletal ger stöd för minnet. Skriver korta anteckningar och skickar dem 
till användaren. 

Teletal hjälper användaren genom telefon-växlar. 

Teletal Är en trygghet och ett stöd för användaren. 

Tolken är alltid med under hela samtalet. 

Tolken har fullständig sekretess. 

Användaren kan förbereda samtalet genom att skicka ett mejl till 
samtaLstoik@teletal.se 

Teletal ökar genom sina funktioner både tillgängligheten och den 
demokratiska delaktigheten. 

Så vår fråga till kommunstyrelsens ordförande är vad är det som har 
hindrat Gislaveds kommun att införskaffa Telesvar. 

Beror detta på ointresse eller allmän likgiltighet Eller kan det vara ett 
bevis på att kommunikationen mellan KHR och kommunen inte fungerar. 

Denna fråga togs nämligen upp på KHR möte 2012. Då även en 
informationsbroschyr överlämnades till rådets ordförande samt till 

Ann Sofie Arvidsson. 



Vi Inom Sverige demokraterna vill nu ha ett konkret svar på vad som 
hindrar Gislaveds kommun att införskaffa denna tjänst snarast. 

Peder Winnebrandt 

Ulf Poulsen Stefan Nilsson N lem 

Ji/~ ~ 



ENKEL FRAGA ANGAENDE LEDSAGARKORT 

Till kommunfullmäktigemötet den 22/6 2015 
ställde jag en enkel fråga som besvarades av 
Socialnämndens ordförande Maria Gullberg 
Lorentsson (M). Frågan löd. 

Enkel fråga angående införande av ledsagarkort för anhöriga till 
Funktionshindrade 

De flesta av Sveriges turistattraktioner såsom Liseberg, Skara 

sommarland, Gröna Lund, Kolmårdens djurpark, samt en del 

museer erbjuder idag fri eller rabatterad entre för ledsagare till 

funktionshindrade. 

Det enda som de kräver är ett uppvisande av ett ledsagarekort, 

Detta är ett jättejust erbjudande men det är även här som 
problemen brukar uppstå 

idag kan man nämligen inte få ett ledsagarkort för sina anhöriga 

utan enbart för personer som är anställda som personliga 

assistenter, 

Många som är funktionshindrade kan dock behöva ledsagning utan 

att för den saken skull behöva ha en personlig assistent. 

Dessutom är de här ovan nämnda Turistattraktionerna sådana 

som man kanske helst väljer att besöka under sin semester och 

då i sin familjs trygghet utan personlig assistent. 

För att Göra ett kort förtydligande ett ledsagarekort är inte 

detsamma som ett pluspolarkort! Jag skulle därför vilja ställa 

2 frågor till Ansvarig inom Gislaveskommun 



1 Är det möjligt att införa ett ledsagarkort för anhöriga till 

funktionshindrade inom Gislaveds kommun. 

2: Kan detta i så fall införas redan 

under denna sommar? 

Jag fick Följande svar "Socialnämndens 
ordförande Maria Gullberg Lorentsson (M) svarar att 
Peder Winnebrandt har lyft en viktig fråga" "utan 
möjligheten att med ledsagarkort kunna ta med sig en 
ledsagare fritt in vi,d andra turistattraktioner. Maria 
Gullberg Lorentsson framför att det inte är möjligt 
att införa detta under denna sommar men att hon 
ska ta med frågan och titta på den" . 

Nu skulle jag vilja ställa ett par följdfrågor på 
denna enkla fråga nämligen 

1: Har du tittat färdigt på frågan så att vi med 
ledsagar behov kan få ett ledsagar kort till 
sportlovet 2016? 

2: Om inte vad är det som gör att det dröjer innan 
ni är färdiga med att distribuera ut ledsagarkorten 
till de med ledsagarbehov i Gislaveds kommun 

3: Kan vi räkna med att få dessa kort oss tillhanda 
till sommaren 2016 åtminstone 

Sverigedemokratema 

Gislaved 9/1 2016 



Enkel fråga angående införande av ledsagarkort för anhöriga till Funktionshindrade 

De flesta av Sveriges turistatraktioner såsom Liseberg, Skara sommarland, Gröna Lund, kolmårdens 

djurpark, samt en del museer erbjuder idag fri eller rabbaterad entre för ledsagare till 

funktionshindrade. 

Det emda som de kräver -r ett uppvisande acv ett ledsagarkortr, 

Detta är ett jättejust erbjudande men det är äen här som problemen brukar uppstå 

Idag kan man nämligen inte få ett ledsagarkort för sina anhöriga utan enbart för personer som är 

anställda som personliga assistenter, 

Många som är funktionshindrade kan dock vehöva ledsagning utan att för den saken skull behlva ha 

en personlig assistent. 

Dessutom är de här ovan nämnda Turistattraktionerna sådana som man kanske helst väljer att 

besöka under sin semester och då i sin familjs trygghet utan personlig assistent. 

För att Göra ett kort förtydligande ett ledsadarkort är inte detsamma som ett pluspolarkort! 

Jag skulle därför vilja ställa 2 frågor till Ansvarig inom Gislaveskommun 

1 Är det möjligt att införa ett ledsagarkort för anhöriga till funktionshindrade inom Gislaveds 

kommun. 

2: Kan detta i så fall införas redan under denna sommar? 

Peder Winnebrandt 

5verigedemokraterna 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-22     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §86    Dnr: KS.2015.6      

 

Fråga angående införande införande av ledsagarkort för anhöriga till 

funktionshindrade   

 

Ärendebeskrivning 

Peder Winnebrandt ställer fråga till Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande 

i socialnämnden angående införande av ledsagarkort för anhöriga till 

funktionshindrade. 

 

Frågan är, enligt frågeställaren tudelad och de frågor som ställs är om det finns 

en möjlighet att införa ledsagarkort för anhöriga till funktionshindrade inom 

Gislaveds kommun samt om detta i så fall kan införas redan under denna 

sommar. 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Peder Winnebrandt (SD) daterad 10 juni 2015 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på att frågan får ställas och finner att 

kommunfullmäktige godkänner den. 

 

Socialnämndens ordförande Maria Gullberg Lorentsson (M) svarar att Peder 

Winnebrandt har lyft en viktig fråga. Precis som Peder Winnebrandt framför i 

sin enkla fråga gäller det inte pluspolarkort utan möjligheten att med 

ledsagarkort kunna ta med sig en ledsagare fritt in vid andra turistattraktioner. 

Maria Gullberg Lorentsson framför att det inte är möjligt att införa detta 

under denna sommar men att hon ska ta med frågan och titta på den. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera att frågan är besvarad, samt 

 

att  ärendet i övrigt inte föranleder något särskilt beslut av 

 kommunfullmäktige. 

  

  

 

Expedieras till: 

Peder Winnebrandt 

Maria Gullberg Lorentsson 

Socialnämnden 

 

 



tI GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

\11" /J.,t}j,}~tj j2uor:-OL +; aV-S.7(?/ m/n er,,~/1;"1kfs 

J je( ~:Ifc7/n/]d'GJ1 , d;;nf"r J-If; ~ k *- Q,-ck-p r/'0 

f ?-1,J / Pr / -hw /'lel-n nr/eli, 

., 04-

gislaved.se - 0371-81000 



tI GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

~ r,t\J.s "" ~:'M't\~"'"\ Qr~~~ tf c .. re.... 
(7 ~'" V\ \3~-s M eJ 

l L\.-\.. \ t'-i- { ~ c: v"'" V\.C ( e........ Q ro\ ~ "k\r: J e.ol ~Vi--L d'" &-
\--(lJ-L ,-__ " V\C::~Gt e."'\ e{~.("ttu..~ 
t> ed e r W : V\ Yl <- b reA. vtJt 

k:~.o VY\.. ~ ~v ~--J +\) r eJ ~ e '" 

J If ? dlAI.scV\ 

l~ e:... be.'7-S ~ f r e "'\ e. {-:S~ UC-l r <-

6 b!:> e;.. ,l;.' Se,- S c.~ ,-,Lt~ 

gislaved.se - 0371 -81000 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Valberedningens presidium 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
2 

 2016-02-11  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Vb § 10              Dnr: KS.2016.3 
 
Fyllnadsval, huvudmän Södra Hestra Sparbank 
 
Ärendebeskrivning 
Huvudmän till Södra Hestra Sparbank ska väljas om. 
 
 
Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja följande huvudmän till Södra Hestra Sparbank: 
 
 Börje Malmborg, Kärrhult 1, 333 92 Broaryd 
 Tommy Stensson, Klintens väg 2, 330 26 Burseryd 
 Mats Eriksson, Stora Götsbo, 330 26 Burseryd 
 Ylva Samuelsson, Kindvägen 20, 330 26 Burseryd 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Valberedningens presidium 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
2 

 2016-02-05  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Vb § 9              Dnr: KS.2016.3 
 
Fyllnadsval, ombud och ersättare till Kommuninvests årsstämma 
 
Ärendebeskrivning 
Ombud ska utses till Kommuninvests årstämma. 
 
 
Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja Niclas Palmgren, Slätteryd 22, 332 92 Gislaved, som ordinarie ombud 

till Kommuninvests årsstämma, samt 
 
att välja Marie Johansson, Torsgatan 1, 332 36 Gislaved, som ersättande ombud 

till Kommuninvests årstämma. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



r§jl GISLAVEDS 
m KOMMUN 

Styrelsen för Gis laveds Energi AB 
FÖ,. kännedom 
Kommunstyrel sen 
Kommunfullmäktige 

Gransknings,-apport: GransIrning av upphandlingsorganisationen 

Gislaveds kommu ns lekmannarevisorer har gett PwC i uppdrag att granska upphandlingsverksamheten 
i syfte att belysa om styrelsen för Gislaveds Energi AB säkerställt att organisationen för 
genomförandet av upphandlingar är ändamålsenlig. 

Granskningen visar på att styre lsens organisation för genomförandet av upphandlingar de lvis är 
ändamålsen lig. Bedömningen görs utifrån att det finns en tydlig styrning för upphandlings- och 
inköpsfrågor. Däremot sker ingen uppföljning av avtalstrohet samt att styrelsen inte upprättat plan för 
intern kontroll. 

I granskn ingen lämnas vissa rekommendationer. 

Granskn ingsrapPOlten bifogas . Lekmannarevisionen önskar ta del av de åtgärder styrelsen avser att 
vidta med an ledning av granskn ingsresu ltatet. Slaiftligt svar önskas senast den 8 april 2016. 
Lekmannarevisionen kan efter det skriftliga svaret komma att kalla styrelsen för en muntlig 
redogörelse. 

Gislaved den 21 januari 2016 

För lekmannarevisionen i Gislaveds kommun 

~b1Lu:JAur 
Patrik Thur 
Lekmannarevisor Gislaveds Energi AB 

Svar sänds till: c-mail. maria.thorup@gislaved.se Ev frågor besvaras via tel 010-2129845 (Carl-Magnus Stenehav) 



9 GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Styrelsen för Gislavedshus AB 
För kännedom 
Kommunstyrel sen 
Kommunfullmäktige 

Granskningsrapport: G.-anskning av upphandlingsorganisationen 

Gislaveds kommuns lekmannarevisorer har gett PwC i uppdrag att granska upphandlingsverksamheten 
i syfte att belysa om styrelsen får Gislavedshus AB säkerstä llt att organisationen för genomförandet av 
upphandlingar är ändamålsenlig. 

Granskningen visar på att styre lsens organisation föl' genomförandet av upphandlingar delvis är 
ändamålsenlig. Bedömningen görs utifrån att det finns en tydlig styrning föl' upphandlings- och 
inköpsfrågor. Däremot sker ingen uppföljning av avtalstrohet samt att styrelsen inte upprättat plan föl' 
intern kontroll. 

I granskningen lämnas vissa rekommendationer. 

Granskningsrappolten bifogas. Lekmannarevisorerna önskar ta del av de åtgärder styrel sen avser att 
vidta med anledning av granskningsresultatet. Skriftligt sval' önskas senast den 8 april 2016. 
Lekmannarevisorerna kan efter det skriftliga svaret komma att kalla styrelsen för en muntlig 
redogörelse. 

Gislaved den 21 januari 2016 

För lekmannarevisionen i Gislaveds kommun 

~~\ rJ}v\~ 
Sven N ilsson 

Lekmannarevisor Gislavedshus AB Lekmannarevisor Gislavedshus AB 

Svar sänds till: e-mail. maria.thorup@gislaved .se Ev frågor besvaras via tel 010-212 98 45 (Carl-Magnus Stenehav) 



räl GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrel sen 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 

Revisionsrapport: Granskning av upphandlingsorganisationen 

Gislaveds kommuns revi sorer har gett PwC i uppdrag att granska upphandlingsverksamheten i syfte att 
belysa om Kommunstyrelsen säkerstä ll t att organisationen för genomförandet av upphandlingar är 
ändamå lsen lig. 

Granskningen visar på att kommunstyrelsens organi sation för genomförandet av upphandlingar delvis 
är ändamålsenlig. Bedömningen görs uti frå n att uppföljning av avtalstrohet gö rs, dock finns inga 
åtgärder e ll er krav på återrappotiering kopplade ti ll uppföljningen. Vidare har ingen utvärdering av 
kommunens upphandlingsorganisation har genomfÖlis. 

I granskningen lämnas vissa rekommendationer. 

RevisionsrappOlien bifogas. Revisorerna önskar ta del av de åtgärder kommunstyrelsen avser att vidta 
med anledn ing av granskningsresultatet. Skriftligt svar önskas senast den 8 april 20 16. Rev isionen kan 
efter det skriftliga svaret komma att kall a kommunstyrelsen för en muntlig redogö relse. 

Gislaved den 21 januari 2016 

För komm unens revisorer 

~t?"./fJ 
Kjell Claesson ~~ 

I Ii/WI}tt UJ; 
Q bro Liljedahl 

Ordförande Vice ordfö rande 

Svar sänds till : e-mail. ll1aria.thorup@gislaved .se Ev frågor besvaras via tel 010-212 98 45 (Carl-Magnus Stenehav) 
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Sammanfattning 

Revisorerna i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag att granska upphandlings-

verksamheten.  

 

Revisionsfrågorna för granskningen är:  

 Har Kommunstyrelsen säkerställt att organisationen för genomförandet 

av upphandlingar är ändamålsenlig? 

 Har bolagens styrelser säkerställt att organisationen för genomförandet 

av upphandlingar är ändamålsenlig? 

 

Vårt svar på revisionsfrågan är att kommunstyrelsens organisation för genomföran-

det av upphandlingar delvis är ändamålsenlig.  

 

Vårt svar på revisionsfrågan är att Gislaved Energi AB samt Gislavedshus AB re-

spektive organisation för genomförandet av upphandlingar delvis är ändamålsen-

liga.  

Vi lämnar följande rekommendationer kring granskningen: 

 Vid specifika upphandlingar såsom el och energi kan Gislaved Energi AB 

vara ett stöd till kommunen istället för att extern konsult anlitas.  

 Vi rekommenderar att organisationen vid entreprenadupphandlingar ses 

över så att kommunkoncernen samverkar vid upphandlingar och drar nytta 

av sin storlek.  

 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen uppdaterar policyn med de föränd-

ringar i lagstiftningen som skett samt utveckla roller, samverkan och ansvar 

i kommunkoncernen. 

 Vi rekommenderar att bolagen informerar sig om vilka ramavtal som finns 

tecknade på kommunen och nyttjar de ramavtal som finns.  

 Vi rekommenderar kommunstyrelsen att uppdatera nuvarande ägardirektiv 

så att de innefattar det som företagspolicyn anger.  

 Vi rekommenderar att förutsättningarna för medarbetare att delta i refe-

rensgrupper ses över. 

 Vi rekommenderar förvaltningarna att ta ett större ansvar i att göra egna 

uppföljningar av tecknade ramavtal så att rätt pris och rätt vara eller tjänst 

erhålls.  

 

 Vi rekommenderar att åtgärder vidtas så att inköp görs från de leverantörer 

som är avtalade eller upphandlar de varor/tjänster som förvaltningarna har 

ett behov av.   
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 Vi rekommenderar att åtgärder presenteras i uppföljningen för de avvikelser 

som påträffas i den interna kontrollen. 

 Vi rekommenderar bolagsstyrelserna att anta en intern kontrollplan som har 

mynnats ut från en risk- och väsentlighetsanalys.  

 

 



Granskning av upphandlingsorganisation 
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Inledning 

Bakgrund 
Syftet med Lagen om offentlig upphandling är att säkerställa att myndigheter be-

handlar alla lika som vill få affärskontrakt med kommunen. All upphandling ska 

baseras på en helhetssyn som är till nytta för hela kommunen. Upphandling av va-

ror, tjänster samt byggnads- och anläggningsarbete ska därför samordnas så att 

kommunen drar nytta av sin storlek som köpare och utnyttjar den upphandlings-

kompetens som finns. Avtalstroheten är avgörande för leverantörers förtroende för 

kommunen. En hög avtalstrohet ger också bättre villkor i upphandlingar och avtal. 

Gislaveds kommun upphandlar varor och tjänster för cirka 450 miljoner kronor per 

år. Kommunen utför upphandlingstjänster åt Gnosjö kommun. 

Kommunens revisorer har utifrån en väsentlighets- och riskanalys beslutat att un-

der 2015 genomföra en granskning av kommunens och bolagens upphandlingsverk-

samhet. 

Revisionsfråga och revisionskriterier 
Revisionsfrågorna för granskningen är:  

 Har Kommunstyrelsen säkerställt att organisationen för genomförandet av 

upphandlingar är ändamålsenlig? 

 Har bolagens styrelser säkerställt att organisationen för genomförandet av 

upphandlingar är ändamålsenlig? 

 

Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: 

 Lagen om offentlig upphandling, LOU 

 Lagen om upphandling inom försörjningssektorn, LUF 

 Fullmäktiges antagna upphandlingspolicy 

 

Med utgångspunkterna från dessa har följande kriterier formulerats: 

 Organisationen och ansvarsfördelningen i upphandlingsprocessen är tydlig-

gjord 

 Det finns en styrning av upphandlingsprocessen 

 Det finns en tydlig arbetsprocess 

 Uppföljning av avtalstrohet genomförs 

 Uppföljning av upphandlingsorganisation och upphandlingsprocess görs 

 

Metod och avgränsning 

Granskningen har inletts med en genomgång av upphandlingsorganisationen, sty-

rande dokument, rutinbeskrivningar med mera. 

Granskningen har avgränsats till att omfatta: 
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 Upphandlingsansvarig i kommunen samt kontaktpersoner i förvaltningarna 

teknisk förvaltning, fastighetsförvaltning, kulturförvaltning och barn- och 

utbildningsförvaltning 

 Bolagen Gislavedshus AB och Gislaved Energi AB 

Intervjuer har genomförts med upphandlingsansvarig och förvaltningschefer för de 

förvaltningar som ingår i granskningen. Vidare har bolagens vd:ar samt andra per-

soner som är delaktiga i upphandlingsprocessen intervjuats. 

Utdrag ur leverantörsregistret för respektive förvaltning och bolag som omfattas av 

granskningen har tagits för perioden 2014-10-01-2015-09-30 och jämförts med 

ingångna avtal. 

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. 
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Lagar samt interna dokument och 
riktlinjer 

Lagar 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde ikraft 1 januari 1994 till följd av EU:s 

upphandlingsregler har sedan dess ändrats vid tio tillfällen för att anpassas bättre 

till EU: s regelverk. LOU omfattar upphandlingar hos kommuner, landsting, staten 

och offentligt ägda företag. Syftet för lagstiftningen är att följa EU: s fyra friheter; fri 

rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital inom EU: s inre marknad. Således 

skall lagen främja en fri och rörlig marknad med konkurrensutsättning där ingen 

upphandling får göras så att någon leverantör särbehandlas.  

Lagen har ett detaljerat regelverk med ca 250 paragrafer och skall alltid tillämpas 

när den upphandlande myndigheten till exempel köper, hyr eller leasar något. La-

gen fastställer att man inte får gynna någon lokal leverantör. Däremot kan man 

ställa flera krav som upphandlande myndighet, exempelvis på kvalitet, funktion 

eller ha särskilda miljömässiga krav.  

Vid sidan av LOU finns lag om offentlig upphandling inom försörjningssektorn 

(förkortad LUF) vilken omfattar offentliga företag inom verksamhetsområdena 

energi, gas, vatten eller posttjänster. LUF är mycket lik LOU men något mindre de-

taljstyrd. 

Direktupphandling är en upphandlingsform som har lägre krav än en vanlig upp-

handling. Detta kan tillämpas om en upphandlings värde inte överstiger 505 800 kr 

eller om det finns synnerliga skäl. Dock krävs att en organisation har riktlinjer för 

direktupphandling samt att krav på dokumentation finns för direktupphandlingar 

som överstiger 100 000 kr. 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet gällande upphandlingslagstiftningen. En 

upphandlingsskadeavgift kan dömas ut om det skett en otillåten direktupphandling 

där avtal ingåtts med leverantör utan utannonsering. Avgiften får inte överstiga tio 

procent av det aktuella avtalets värde och den maximala avgiften som kan åläggas 

den upphandlande myndigheten är tio miljoner kronor. 

Kommunala dokument och riktlinjer 
Ofta sker styrningen av upphandlingsarbetet inom en myndighet genom en intern 

policy och interna riktlinjer, där policyn kan syfta till att beskriva vilka principer 

som gäller vid köp, hur man motverkar korruption samt tydliggöra målsättningar 

för upphandlingsverksamheten. Riktlinjerna kan vara mer detaljerade med regler 

för konkurrensutsättning, direktupphandlingsregler, den praktiska hanteringen etc. 

Regler om vem som får upphandla till vilka värden kan regleras i delegationsord-

ning eller i riktlinjer. Sådana dokument bör vara fastställda i kommunfullmäktige 

för att ge avsedd tyngd samt att det kontinuerligt bör följas upp hur dessa tillämpas 

ute i verksamheterna. 
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Iakttagelser 

Organisation och ansvarsfördelning 
Kommunens förvaltningar 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen ska kommunstyrelsen samordna upphand-

lingsverksamheten i den mån det inte har uppdragits åt annan. Gislaveds kommun 

har en Upphandlingsfunktion som organisatoriskt ligger under Ekonomienheten.  

Inom upphandlingsfunktionen finns upphandlingschef och tre upphandlare som 

svarar för samordning av upphandlings- och inköpsfrågor i kommunen. Kommunen 

utför upphandlingstjänster åt Gnosjö kommun.  

 

Enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning finns beslutanderätt angiven för 

upphandling av representationstjänster och entreprenader. Vi har inte funnit att 

andra upphandlingar, till exempel ramavtal, är reglerade. Enligt intervjuer är kom-

mundirektör, ekonomichef samt kommunalråden firmatecknare.  

 

Beslut om kommungemensamma upphandlingar fattas av kommunstyrelsen eller 

på delegation av kommunstyrelsen. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 

gäller följande: 

 Beslut om framtagande av anbudsinbjudan har delegerats till upphandlare.  

 Antagande av anbud på inventarier, material, varor och andra tjänster inom 

ramen för anslagna medel upp till 505 800 kr beslutar enhetschef.  

 Antagande av leverantör över 505 800 kr och upp till 1 tröskelvärde beslutar 

upphandlingschef.  

 Antagande av leverantör överstigande 1 tröskelvärde beslutar ekonomichef. 

 

Upphandlingsfunktionen ansvarar för att samordna upphandlingar, genomföra 

upphandlingar samt ta initiativ till upphandlingar inom nya avtalsområden. Upp-

handlingsfunktionen ansvarar för att avtalsinformation och övrig inköpsinformat-

ion når ut till hela organisationen, främst via kommunens intranät. 

Förvaltningarna ansvarar för att kravspecifikation tas fram vid upphandlingar samt 

följa ingångna avtal.  

 

De kommunala bolagen är, enligt LOU, självständiga upphandlande myndigheter. 

Enligt upphandlingsfunktionen anges att bolagen ska ha möjlighet att delta i kom-

munens upphandlingar om de vill. 

 

Enligt de intervjuade finns ett bra samarbete med upphandlingsfunktionen. Funkt-

ionen genomför större samordnade upphandlingar där förvaltningarna ingår i refe-

rensgrupper. Enligt förvaltningarna kan det handla om upphandlingar inom städ, 

fordon, målning, el, konsult osv. Avtalen täcker oftast det behov som finns och för 

ramavtalen är leverantörerna rangordnade. De intervjuade anger områden där ra-

mavtal saknas, till exempel markarbete och musikinstrument.  
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Upphandlingsfunktionen hanterar i stort sett samtliga upphandlingar som inte är 

entreprenadupphandlingar. Förvaltningarna använder, enligt intervju, de avtal som 

finns tecknade i kommunen. Upphandlingsfunktionen informerar om nya ramavtal 

på kommunens intranät. 

 

När en förvaltning initierar en upphandling lämnar de en så kallad anmodan till 

upphandlingsfunktionen. Anmodan undertecknas av förvaltningschefen. När för-

frågningsunderlaget tas fram svarar förvaltningarna för kravspecifikationen och 

upphandlingsfunktionen för övriga delar i upphandlingsprocessen.   

 

All personal som har attesträtt och rätt att göra avrop har blivit erbjudna att delta i 

utbildning som upphandlingsfunktionen genomför. Enligt intervju är information-

en på intranätet bra, dock kan sökbarheten förbättras. Delegationsordningarna för 

nämnderna följs enligt intervju vid beställning av varor och tjänster.  

Kulturförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen genomför inga egna 

upphandlingar, enligt intervju. Det är upphandlingsfunktionen som på anmodan 

genomför upphandlingar åt förvaltningarna.  

Tekniska förvaltningen gör avrop från de ramavtal som upphandlingsfunktionen 

upphandlat angående hantverkstjänster och teknikkonsulter. Inom tekniska för-

valtningen finns ramavtal för tjänster som är vanliga för verksamheten, bland annat 

maskintjänster, vinterväghållning och kväverening. Inom förvaltningen pågår en 

diskussion om att dela upp kommunen i geografiska områden för att lokala och 

mindre företag ska kunna lämna anbud. Tekniska förvaltningen anlitar sällan ex-

tern expertis och om en upphandling berör personalen sker en MBL-förhandling 

enligt 38 §.  

Kommunen är medlem i föreningen HBV (Husbyggnadsvaror), vilket ger förvalt-

ningen rätt att göra avrop från föreningens ramavtal. Fastighetsförvaltningen gör 

oftast egna entreprenadupphandlingar men gör även avrop från HBV. 

Gislaved Energi AB 
Gislaved Energi AB ägs till 100 % av Gislaveds kommun. Koncernen omfattar Gisla-

ved Energi AB, helägda dotterbolaget Gislaved Energiring AB samt dotterbolaget 

Gislaved Energi Vindkraft AB. Verksamheten i bolaget omfattar distribution av el 

inom delar av Gislaveds kommun. I dotterbolaget Gislaved Energiring AB bedrivs 

produktion och handel med el och värme samt gatubelysning. Dotterbolaget Gisla-

ved Energi Vindkraft AB bedriver produktion samt försäljning av energi.  

Gislaved Energi AB administrerar själva upphandlingar i enlighet med LUF och 

LOU. Enligt intervju har bolaget de kunskaper som krävs för upphandling inom 

området fjärrvärme och elnät.  Enligt intervjun är bolagets främsta fokus vid upp-

handlingar affärsmässighet, att resultatet av en upphandling ska ge rätt lösning i 

rätt tid till en marknadsmässig kostnad. Inom fjärrvärme finns det ett fåtal leveran-

törer och eftersom avtalsperioderna är långa är det svårt att få tillräckligt många 

kvalificerade leverantörer att lämna anbud. Det har, enligt intervju, alltför ofta hänt 

att leverantörer som vunnit upphandlingar inom fjärrvärme hamnat på obestånd 

och tvingats att avbryta genomförandet av projekten. Att enbart handla upp till 

lägsta pris innebär därmed onödiga risker för bolaget. Bolaget gör ofta upphand-
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lingar i två steg. Det första steget är en prekvalificering som innebär att anbudsgi-

varna ska uppfylla vissa krav för att få delta i upphandlingen.  

När upphandlingsfunktionen genomför större samordnade upphandlingar kan bo-

laget bli tillfrågat att ingå i en referensgrupp. Ramavtal som är relevanta för bola-

gets verksamhet kan till exempel vara fordon, bensin, utbildning, konsulter osv. 

Bolaget gör sällan inköp via kommunens ramavtal.   

Bolaget är medlemmar i branschorganisationerna Svensk Energi och Svensk Fjärr-

värme och kan vända sig till dem om råd i upphandlingsfrågor. Bolaget gör även 

avrop på de ramavtal som Svensk Fjärrvärme tecknat. Bolaget anlitar en advokat-

byrå i juridiska frågor och för utbildningar i entreprenörsjuridik. 

Överprövningar av bolagets upphandlingar har skett. Den senaste överprövningen 

avsåg upphandling inom fjärrvärme. Anledningen för överprövningen var utvärde-

ringskriterierna för referenser. Bolaget valde då att göra om upphandlingen utan 

dessa utvärderingskriterier.   

Enligt intervju skulle Gislaved Energi AB kunna vara ett stöd till kommunen gäl-

lande uppföljning av deras leverantörer av el samt verka som konsulter vid upp-

handling. För några år sedan genomförde upphandlingsfunktionen en upphandling 

av el/energi för samtliga kommunala verksamheter. Konsulten som anlitades före-

språkade en avtalsmodell som, enligt intervju, förhindrade flera elhandelsbolag att 

kunna lämna anbud. Resultatet blev att endast en anbudsgivare utöver Gislaved 

Energiring AB lämnade anbud. 

Gislavedshus AB 
Gislavedshus AB är ett helägt allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar ca 

2 600 lägenheter, ett antal affärs- och kontorslokaler, serviceanläggningar, försko-

lor mm. 

Gislavedshus AB är medlemmar i föreningen HBV (Husbyggnadsvaror) där avrop 

från föreningens ramavtal görs samt används föreningen för vägledning och kon-

sulthjälp. 

Enligt intervju hävdar bolaget sin affärsmässighet vilket gör att upphandlingsfunkt-

ionen sällan anlitas vid upphandlingar. Bolaget gör avrop på högst fem av ramavta-

len som kommunen har tecknat. Enligt intervju borde bolaget nyttja upphandlings-

funktionen mer då enheten besitter kunskap som bolaget inte har. Enligt intervju 

borde även fastighetsförvaltningen och Gislavedshus AB samarbeta mer då liknande 

upphandlingar genomförs på var sitt håll. 

Bolaget har ”årsavtal” med leverantörer inom bygg, måleri, städ etc. som årligen 

handlas upp. I dessa ramavtal ingår oftast 3-5 rangordnade leverantörer. Inom be-

loppsgränsen 200-500 tkr görs förfrågningar på de leverantörer som finns på årsav-

tal. Överstiger värdet 500 tkr görs en upphandling enligt LOU. I bolaget finns det 

fyra personer som får genomföra upphandlingar. 
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Styrning av upphandlingsprocessen 
Kommunens förvaltningar 
Gislaveds kommun har en upphandlingspolicy som är daterad augusti 2000. Poli-

cyn ger vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera så att det säker-

ställs att kommunens inköp och upphandlingar sker i enlighet med gällande lag-

stiftning.  

På kommunens hemsida, om upphandling och inköp, hänvisar man till de allmänna 

lagar och regler som gäller för offentlig upphandling. Vidare anges att upphand-

lingsfunktionen svarar för kommunövergripande och förvaltningsspecifika upp-

handlingar, information samt uppföljning av avtal. Entreprenadupphandlingar gäl-

lande byggnationer ombesörjs av fastighetskontoret. Vidare anges att upphand-

lingsfunktionen genomför interna utbildningar och informerar om gällande avtal 

och lagstiftningar. I uppdraget ingår även att utföra upphandlingstjänster åt Gnosjö 

kommun. 

Enligt uppgift sker direktupphandlingar av förvaltningarna i kommunen. Dock ska 

ansvarig förvaltning kontakta upphandlingsfunktionen innan en direktupphandling 

genomförs. Detta för att upphandlingsfunktionen ska kunna ha en övergripande 

kontroll över det sammanlagda värdet av inköpen. Detta är något som inte framgår 

av upphandlingspolicyn. 

Enligt intervju har upphandlingsfunktionen inget samarbete med bolagen i upp-

handlingsfrågor och bolagen nyttjar inte alltid de ramavtal som tecknats av kom-

munen.  

Upphandlingsfunktionen har en konsultativ roll. De kan vara med och formulera 

värderingskriterier, ta fram värderingsmodell och vara med vid öppnandet av an-

buden. Enligt intervju beaktas intressekonflikter och jäv i upphandlingsprocessen.  

De som medverkar i upphandlingar inom fastighetsförvaltningen är projektledare, 

förvaltare och ingenjörer inom fastighet, el eller VVS. Driftchefer och områdesche-

fer kan också medverka. Enligt intervju så görs stegvisa upphandlingar inom fastig-

hetsförvaltningen vid större projekt exempelvis skola eller ombyggnationer, enligt 

nedan:  

1. Först bjuds leverantörer in för en kvalificeringsfas. 
2. Tre leverantörer väljs ut som i sin tur får lämna anbud. 
3. Bland de tre som lämnat anbud väljs en ut som får ta fram bygghandling. 

Sidokonsulter kan anlitas för VVS, el, bygg etc. 
4. Efter det genomförs projektering av personal inom kommunen ex fastig-

hetsförvaltningen.  
5. Utifrån det tas förfrågningsunderlag för byggnationen fram.   
6. Sist görs en upphandling av byggnationen – VVS, el, bygg etc. 

 

Gislaved Energi AB 
Bolaget har inga av styrelsen beslutade policys kring upphandling eller inköp. Enligt 

intervju så görs stegvisa upphandlingar vid större projekt, enligt nedan: 

1. Först bjuds leverantörer in för en prekvalificeringsfas. 
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2. Ett antal kvalificerade leverantörer väljs ut som i sin tur får lämna anbud. 
3. Bland dem som lämnat anbud väljs en leverantör ut.  

Bolaget har inga egna ramavtal för sidokonsulter. 

Enligt attestinstruktionen ska inköp och beställningar över 200 tkr godkännas av 

VD. Upp till 200 tkr har fyra personer delegation. Övrig personal har rätt att köpa 

in/beställa varor upp till 15 tkr. Upphandlingar görs även om de beloppsmässigt går 

under gränsvärdet för direktupphandling. Investeringsbeslut tas i kommunfullmäk-

tige och blir därefter föremål för upphandling. Annonsering sker av bolagen via 

TendSign och vid behov anlitas upphandlingskonsulter.  

I Gislaveds kommuns företagspolicy (KF § 37 2012-03-29) anges att de kommunala 

företagen ska följa och tillämpa av kommunfullmäktige beslutade policydokument 

och riktlinjer såsom det uttrycks i ägardirektiven för respektive bolag. I ägardirekti-

ven för Gislaved Energi AB som beslutades i kommunfullmäktige 2000 (§26, 2000-

03-23), framgår inte detta.   

 

Gislavedshus AB 

Bolaget har inga av styrelsen beslutade policys eller riktlinjer kring upphandling 
eller inköp. Enligt intervju finns dokument som avser upphandlingsprocessen i bo-
lagets ledningssystem (projektering, kravspecifikationer osv).  

Vid nyproduktion anlitas konsult som projektledare för att utarbeta förslag till för-

frågningsunderlaget, annonseringen i TendSign och hanterar löpande frågor. Bola-

get använder sig idag inte av en prekvalificeringsfas, men detta har diskuterats.  

Teknisk chef håller i mindre upphandlingar och enligt intervju finns det mallar för 

upphandling och kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag.  

Vid anbudsöppningen är alltid tre personer närvarande, VD, teknisk chef och pro-

jektledare. Öppningsprotokollen undertecknas av samtliga. Först utvärderas skall-

kraven och därefter används lägsta pris.  

I Gislaveds kommuns företagspolicy (KF § 37 2012-03-29) anges att de kommunala 

företagen ska följa och tillämpa av kommunfullmäktige beslutade policydokument 

och riktlinjer såsom det uttrycks i ägardirektiven för respektive bolag. I ägardirekti-

ven för Gislavedshus AB, beslutade i kommunfullmäktige 2000 (§26, 2000-03-23), 

framgår inte detta. 

 

Arbetsprocess 
Upphandlingsfunktionen genomför analyser inom vilka områden kommuner gör 

flest inköp. Utifrån analysen bedömer upphandlarna vilka områden som behöver 

upphandlas. Upphandlingar kan också genomföras på anmodan från förvaltningar-

na.  Vid upphandlingar formerar upphandlingsfunktionen grupper med represen-

tanter från verksamheten. Enligt intervju är det svårt att få personer från förvalt-

ningarna som engagerar sig i referensgrupper vid upphandlingar.  

I Gislaveds kommun finns en miljöstrateg anställd som är behjälplig i upphand-

lingsprocessen, med kravspecifikationer i miljöfrågor och i utvärdering av anbuden.  
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Gislaveds kommun har i dagsläget cirka 300 avtal inom cirka 140 varu- och tjänste-

grupper. Kommunen använder också ramavtal som bland annat SKL Kommentus 

eller Kammarkollegiet samordnar för kommuner. Vissa ramavtal är också tecknade 

efter samordnade upphandlingar med andra kommuner. 

Information om pågående, utförda och kommande upphandlingar görs via kom-

munledningsgruppen. Vidare finns denna information på intranätet under Ser-

vice/Upphandling. Avtalskatalogen finns upplagd på intranätet, med information 

om styrande lagar, ”svartlistade” leverantörer, blankett för anskaffningsbeslut osv. 

Förvaltningschef undertecknar anskaffningsbesluten samt tilldelningsbesluten. 

Kommunen använder sig av det elektroniska upphandlingsstödet E-avrop. 

Uppföljning av avtalstrohet 
Enligt intervju genomför upphandlingsfunktionen uppföljning av inköpstrohet. 

Analysen görs genom att jämföra leverantörsreskontran med avtalade leverantörer. 

Utifrån denna lista ställer upphandlingsfunktionen frågor till förvaltningarna om 

leverantörstrohet. Vid byte av leverantör, analyseras inköpen mer ingående. Vidare 

erhåller upphandlarna inkomststatistik från vissa leverantörer. I denna statistik kan 

man utläsa att rätt produkt har köpts till avtalad volym. Det ligger på varje förvalt-

nings ansvar att göra egna uppföljningar av tecknade avtal så att rätt pris betalas. 

Enligt intervju följer Kommunstyrelsen upp upphandling av livsmedel.  

I kommunstyrelsens arbete med intern kontroll under 2014 ingår kontroll av avtals-

trohet. Kontrollmålet anges vara ”kontroll av att avtalstrohet överstiger 75 procent”. 

Resultat av kommunstyrelsens interna kontroll för 2014 framgår av följande sam-

manställning: 

Kvar-

tal 

Kontroll av Omfattning, 

antal faktu-

ror  

Avtalstro-

het, (%) 

Genomförd kontroll 

1 Tekniska konsult-

tjänster 

34 94 För 32 fakturor har 

tjänster handlats från 

rätt avtalsleverantör.  

2 Skolmaterial  60 50 60 fakturor från Staples 

har granskats avseende 

artiklar. 144 st artiklar 

har köpts in från netto-

prislistan av totalt 291 st 

artiklar.  

3 Kontorsmaterial 60 37 Inom utvalda fakturor 

har 149 st artiklar köpts 

från nettoprislistan och 

254 st utanför.  

4 Slumpmässigt urval 25 25 50 slumpmässigt utvalda 

fakturor från Staples 

valdes ut för kontroll. 

Endast 25 fakturor kon-

trollerades då avtalstro-

heten var så låg.  
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Utifrån ovanstående resultat har åtgärder vidtagits och presenterats för kommun-

styrelsen. Kontorsmaterial är upphandlat centralt via SKL Kommentus. Vidare ska 

försök genomföras vid kommande upphandlingar att utöka nettoprislistan så att 

fler varor innefattas i listan. 

I planen för intern kontroll ingår också avtalsuppföljning, det vill säga ”kontroll av 

att leverantör följer avtalet vad gäller pris och omfattning”. Resultat framgår av föl-

jande sammanställning. 

Kvartal Kontroll av Omfattning, 

antal fakturor 

Felaktigheter i pris-

sättning 

1 Livsmedel, potatis och 

rotfrukter 

-  Fakturor följer inte avtal. 

2 Kontroll ej genomförd, information på elektronisk faktura saknas 

3 Kontroll ej genomförd, information på elektronisk faktura saknas 

4 Maskintjänster 39 Felaktigheter har noterats i 

fakturor till fastighet och 

räddningstjänst 

 

Utifrån ovanstående resultat har det för kommunstyrelsen presenterats att upp-

handlingschefen ska utreda frågan vidare.  

I kommunstyrelsens plan för intern kontroll för 2015 ingår området Handla utan 

avtal ” - kontroll av att avtal finns på varugrupper där stora inköp görs” och områ-

det Avtalsuppföljning ” - kontroll av att avtalsleverantör följer avtalsvillkoren”.  

I kulturnämndens interna kontrollplan för 2015 ingår kontroll av inköp av media. 

Kontrollmomentet är ”kontroll av att ramavtal används vid inköp”. Stickprov har 

genomförts på bibliotekens inköp av böcker och andra medier. Resultatet för 2014 

visar på inga avvikelser.  

I barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2015 ingår kontrollerna 

”att betalning sker i överensstämmelse med ingångna avtal”. Kontrollmomentet är 

att inköpsavtal följs och efterlevs. Resultatet för 2014 års stickprov visar att det till 

90 % är rätt avtalsleverantör som inköp görs ifrån.  

I Tekniska nämndens interna kontrollplan för 2015 ingår kontrollerna ”att inköp 

görs hos avtalsleverantör” och ”att inköp/beställning är gjord av anställd med rätt 

att beställa/göra inköp”. Vid två tillfällen per år tas stickprov. Resultatet ska vara 

klart i november.  

Enligt intervju görs ingen uppföljning av avtalstrohet inom fastighetsnämnden.  

Gislaved energi AB 

Enligt intervju gör bolaget entreprenadupphandlingar vid stora projekt och för öv-

riga inköp använder bolaget sig av VärmEk som har en inköpscentral där avrop görs 

för ex. rör, mätutrustning, el etc. Kommunens ramavtal används också, men i små 

volymer.  Uppföljning av avtalstrohet görs inte i bolaget. 
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Gislaved Energi AB:s styrelse har inte beslutat om en intern kontrollplan.  

Gislavedshus AB 

Gislavedshus AB:s styrelse har inte beslutat om en intern kontrollplan. Enligt inter-

vju försöker bolaget göra egna kontroller. I den återrapportering som sker till sty-

relsen ges information avseende ingångna avtal. Dock finns det ingen kontroll som 

avser på avtalstrohet eller uppföljning av denna.   

Registeranalys 
Som ett led i granskningen har en registeranalys gjorts för att undersöka avtalstro-

heten. Utdrag ur kommunens samt bolagens leverantörsreskontra har erhållits och 

jämförts med ingångna avtal.  Underlaget för vår granskning baseras på 12 månader 

(2014-10-01-2015-09-30). Gränsen för direktupphandling är 505 800 kronor enligt 

LOU, vi har därmed valt att dra inköpsgränsen vid detta belopp.  

Resultatet av analysen presenteras nedanför för de inköp som överstiger gränsen 

för direktupphandling.  

Nämnd/bolag Antal leve-

rantörer 

Ej upphandlad 

leverantör 

Avtalstrohet,  

procent 

Tekniskanämnden 29 5 83 

Fastighetsnämnden 36 8 81 

Barn- och utbild-

ningsnämnden 

42 2 95 

Kulturnämnden 5 5 100 

Gislavedshus AB 28 5 82 

Gislaveds energi AB 9 9 100 

 

Uppföljning av kommunens upphandlingsorgani-
sation och process  
Uppföljningar kan avse hur organisationen för och arbetet med upphandlingar och 

inköp fungerar. Enligt intervju har ingen utvärdering av kommunens upphand-

lingsorganisation genomförts. 

Överprövningar har förekommit i kommunen och har bl.a. gällt frågor om arbetsle-

darens anställningstid och skolskjutsar. Överprövningen avsåg utvärderingen av 

anbuden. 

Enligt intervju följer förvaltningarna upp och diskuterar det som sker i upphand-

lingsprocessen av genomförda upphandlingar. Utvärderingar blir också aktuella när 

det sker en överprövning. 

Gislaved Energi AB 
Enligt intervju följer bolaget upp och diskuterar det som sker i upphandlingsproces-

sen av genomförda upphandlingar. Utvärderingar blir också aktuella när det sker en 

överprövning.  
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Gislavedshus AB 
Enligt intervju följer bolaget upp och diskuterar det som sker i upphandlingsproces-

sen av de upphandlingar som är genomförda. Enligt intervjun har inga överpröv-

ningar har skett. Personalen som sköter upphandlingar har utbildats i lagstiftningen 

(LOU). Vidare har utbildning tillsammans med Gislaveds energi AB genomförts vad 

gäller LUF. Som medlem i HBV ingår att en distriktsansvarig en gång per år besöker 

bolaget och informerar/går igenom nyheter osv.   
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Revisionell bedömning 

Revisionsfrågan besvaras 
Revisionsfrågorna för granskningen är:  

 

 Har Kommunstyrelsen säkerställt att organisationen för genomförandet av 

upphandlingar är ändamålsenlig? 

 Har bolagens styrelser säkerställt att organisationen för genomförandet av 

upphandlingar är ändamålsenlig? 

 

Vårt svar på revisionsfrågan är att kommunstyrelsens organisation för genomföran-

det av upphandlingar delvis är ändamålsenlig. Vi bygger vårt svar på att:  

 Det finns en tydlig styrning för övergripande upphandlings- och inköpsfrå-

gor. 

 Uppföljning av avtalstrohet görs, dock finns inga åtgärder eller krav på åter-

rapportering kopplade till uppföljningen.  

 Ingen utvärdering av kommunens upphandlingsorganisation har genom-

förts.  

 

Vårt svar på revisionsfrågan är att och Gislaved Energi AB samt Gislavedshus AB 

respektive organisation för genomförandet av upphandlingar delvis är ändamålsen-

liga. Vi bygger vårt svar på att:  

 Kommuns upphandlingspolicy framgår inte av ägardirektiven. 

 Det finns en tydlig styrning för upphandlings- och inköpsfrågor inom bola-

gen. 

 Uppföljning av avtalstrohet inte görs. 

 Bolagen inte har någon plan för intern kontroll 

Vi lämnar följande kommentarer kring respektive kontrollområde i granskningen. 

Organisation och ansvarsfördelningen 
Kommunens förvaltningar 
Upphandlingsfunktionen ansvarar för att samordna upphandlingar, genomföra 

upphandlingar samt ta initiativ till upphandlingar inom nya avtalsområden. Upp-

handlingsfunktionen ansvarar för att avtalsinformation och övrig inköpsinformat-

ion når ut till hela organisationen, främst via kommunens intranät.  

Gislaved Energi AB 

Vid specifika upphandlingar såsom el och energi kan Gislaved Energi AB vara ett 

stöd till kommunen istället för att extern konsult anlitas. Vidare kan bolaget även 

vara stöd vid uppföljning av avtalen, att leverantören följer avtalat. De intervjuade 

är medvetna om att deras medverkan medför att bolaget inte kan lämna anbud till 

kommun. Vi rekommenderar att frågan aktualiseras i kommunkoncernen för att ta 

omhand de kunskaper som finns i bolaget.  
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Gislavedshus AB 

Gislavedshus AB och fastighetsförvaltningen samarbetar idag inte vid upphandling-

ar. Entreprenadupphandlingar görs av båda parter och ofta upphandlas liknande 

tjänster och produkter. Vi rekommenderar att organisationen vid entreprenadupp-

handlingar ses över så att kommunkoncernen samverkan vid upphandlingar och 

drar nytta av sin storlek. Vidare kan det leda till en effektivisering av upphandlings-

processen i koncernen.   

Styrning av upphandlingsprocessen 
Kommunens förvaltningar 
Upphandlingsfunktionen har en konsultativ roll i kommunen, de bistår med att 

formulera värderingskriterier, ta fram värderingsmodell och vara med vid öppnan-

det av anbuden. Vidare genomför upphandlingsfunktionen interna utbildningar och 

informerar om gällande avtal och lagstiftningar.  

Gislaveds kommun har en upphandlingspolicy som är daterad augusti 2000. Poli-

cyn ger vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera så att det säker-

ställs att kommunens inköp och upphandlingar sker i enlighet med gällande lag-

stiftning. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen uppdaterar policyn med de för-

ändringar i lagstiftningen som skett samt utveckla roller, samverkan och ansvar i 

kommunkoncernen. 

Gislavedshus AB och Gislaved Energi AB 

Bolagen nyttjar inte upphandlingsfunktionen i någon större utsträckning för råd-

givning och de nyttjar inte de ramavtal som tecknats av kommunen i någon större 

utsträckning. Vi rekommenderar att bolagen informerar sig om vilka ramavtal som 

finns tecknade på kommunen och nyttjar de ramavtal som finns.  

Enligt företagspolicyn ska de kommunala bolagen följa och tillämpa de policy och 

riktlinjer som beslutats av fullmäktige och det skall anges i respektive ägardirektiv. 

Ägardirektiven för bolagen beslutades år 2000 och policy eller riktlinjer finns inte 

angivet i direktiven. Bolagen har ingen egen upphandlingspolicy som beslutats av 

deras styrelser. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att uppdaterar nuvarande 

ägardirektiv så att de innefattar det som företagspolicyn anger.  

Arbetsprocess 
Utifrån analys över inköp bedömer upphandlarna vilka områden som behöver upp-

handlas. Vid upphandlingar formerar upphandlingsfunktionen grupper med repre-

sentanter från verksamheten. Enligt intervju är det är svårt att få personer till att 

delta i referensgrupper. Vi rekommenderar att förutsättningarna för medarbetare 

att delta i referensgrupper ses över. Detta för att upphandlingsprocessen ska funge-

rar väl och att avtalen ska motsvara verksamheternas förväntningar.  

Uppföljning av avtalstrohet 
Kommunens förvaltningar 
Uppföljning av inköpstrohet genomförs av upphandlingsfunktionen. Vid byte av 

leverantör, analyseras avtalet mer ingående. Det ligger på varje förvaltnings ansvar 

att göra egna uppföljningar av tecknade avtal så att rätt pris faktureras. Vi rekom-
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menderar förvaltningarna att tar ett större ansvar i att göra egna uppföljningar av 

tecknade ramavtal så att rätt pris och rätt vara eller tjänst erhålls. Detta ska kontrol-

leras vid mottagningsattest men kan ingå i den interna kontrollplanen. 

I den registeranalys som genomförts har Tekniska nämnden, Fastighetsnämnden 

och Barn- och utbildningsnämnden inte 100 procentig avtalstrohet. Vi rekommen-

derar att åtgärder vidtas så att inköp görs från de leverantörer som är avtalade eller 

upphandlar de varor/tjänster som förvaltningarna har ett behov av.   

 

Gislaved Energi AB 
Gislaved Energi AB:s styrelser har inte beslutat om en intern kontrollplan. Vi re-

kommenderar bolagsstyrelserna att anta en intern kontrollplan som har mynnats ut 

från en risk- och väsentlighetsanalys.  

 

Gislavedshus AB  
I den registeranalys som genomförts har bolaget en avtalstrohet på 82 %. Vi re-

kommenderar att åtgärder vidtas så att inköp görs från de leverantörer som är avta-

lade eller upphandlar de varor/tjänster som förvaltningarna har ett behov av.   

 

Gislavedshus AB:s styrelser har inte beslutat om en intern kontrollplan. Vi rekom-

menderar bolagsstyrelserna att anta en intern kontrollplan som har mynnats ut från 

en risk- och väsentlighetsanalys.  

 

Uppföljning av kommunens upphandlingsorgani-
sation och process 
Ingen utvärdering av kommunens upphandlingsorganisation har genomförts. För-

valtningarna, Gislaveds Energi AB och Gislavedshus AB följer dock upp och disku-

terar det som sker i upphandlingsprocessen av de upphandlingar som är genom-

förda. Utvärderingar blir också aktuella när det sker en överprövning.  

 

 

 

 

 

 

 

  

2015-12-18   

Bo Thörn  Carl-Magnus Stenehav 

Projektledare  Uppdragsledare 
 



Sammanställning av 2015 års investeringar samt ombudgetering till 2016

NÄMND/STYRELSE: Kommunstyrelsen Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2016 års 2015 (utöver budget

t o m 2015 t o m 2015 2016 budget 2016)

Projekt av 2015 års budget

0

50002 Möbler (möbler o inv 5 år) 0 57 -57

50005 Reinvester utrymme (budget) 300 100 200 200 200

50017 Laddstolpar El-bilar -14 63 131 -68

50122 Utrustning turistbyrå -15 30 23 7

50151 Markköp 2 000 3 499 -1 499 2 000

50152 Detaljplan 800 453 347 800

50153 Försäljn av mark -3 000 -2 966 -34 -3 000

50156 Saneringsplan Åtterås 2:137 0 121 -121

50177 Gc-väg A-torp Stormosse-14 449 0 449

50187 MEX 1 732 0 1 732 2 100

50190 Intranät -15 700 26 674 500

50191 Möbler kommunhus 14/15 300 276 24 100

50192 Skyltning -15 131 0 131 131

51108 Intern Skrivar/kopieringsmiljö 0 94 -94 100

51110 FIM 240 133 107 107

51111 Medborgarinl. e-tjänst -15 700 557 143 143

51116 Centralt ägande av dator 13 1 600 2 096 -496 1 600

51117 Drifthall Räddningstj -14 120 -361 481

51118 Microsoft licenser 330 330 0

0

TOTALSUMMA 6 495 4 569 1 926 4 400 581

Ekonomienhetens kommentarer:  Av 2015 års budget redovisas ett överskott på +1 926 tkr och 
begäran om ombudgetering uppgår till 581 tkr.   
 

Av nämnden begärd ombudgetering: 581 tkr beviljas 581tkr. Skyltning ska avslutas under 2016, 
Projekten FIM  samt medborgarinloggning är påbörjade men ej avslutade. 
Avseende  reinvesteringar finns budget år 2016 men det finns samtidigt ett stort behov vilket kan 



RÄDDNINGSNÄMNDEN Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2016 års 2015 (utöver budget

t o m 2015 t o m 2015 2016 budget 2016)

Projekt av 2015 års budget

0

Kopieringsmaskin, projektnr 50007 46 46 0

Värmekamera, projektnr 50202 42 43 -1

Fordon, räddning 2014, projeknr 50249 3 500 3 363 137 137

Fordon, räddning 2015, projeknr 50255 3 138 0 3 138 826 3 138

Rökdykarradio, projeknr 50254 160 188 -28

Personsökeri, projektnr 50256 35 39 -4 60

Övningsfält, projeknr 50257 550 0 550

Utalarmering/stationsstyrning, projeknr 50258 157 157 0

0

Reinvesteringar 0 400

0

TOTALSUMMA 7 628 3 836 3 792 1 286 3 275

Ekonomienhetens kommentarer: Den huvudsakliga ombudgeteringen avser fordon och utrustning 
som är beställda men som levereras under 2016. 
 
Av nämnden begärd ombudgetering: 3 275 tkr beviljas 3 3 275 tkr i och med att det är detta belopp som 



Bygg- och miljönämnd Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2016 års 2015 (utöver budget

t o m 2015 t o m 2015 2016 budget 2016)

Projekt av 2015 års budget

Reinvestering projektnr 50005 66 66 66

Plotterskrivare 300

Reinvesteringar 0 67

TOTALSUMMA 66 0 66 367 66

Ekonomienhetens kommentarer:  Nämnden begär ombudgetering avseende Digitalisering av Bygg- 
och miljö administrationen. 
 
Av nämnden begärd ombudgetering: 66 tkr beviljas 66 tkr. 



NÄMND/STYRELSE: Teknisk nämnd Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2016 års 2015 (utöver budget

t o m 2015 t o m 2015 2016 budget 2016)

Projekt av 2015 års budget

Park

52027 Rondell Henja Östra 200 265 -65

52102 Investering Park 500 499 1

52036 Reinv Karl-Johansgatan, Ny Trädrad 0 0 0 300

52037 Reinv Kyrkparken, Gvd 0 0 0 200

52144 Lekplatsupprustning 500 432 68 500 68

Väghållning

52009 Dp Grönemosse gata 200 139 61 60

52018 Ljungvägen - Smålandiarondellen GCV 120 177 -57

52020 N. indområdet rondell, Reftele 250 144 106

52021 Torggatan Smålandsstenar, GCV 2 000 1 791 209 100

52023 GCV Nennesmovägen 0 316 -316

52026 Bussficka Isaberg, gata 0 -173 173

52028 Nordinskolan Smålandsstenar, GCV 600 0 600

52029 Mårtensgatan Gislaved, GCV+Gata 2 600 1 728 872 940

52031 Naturstig Anderstorp Stormosse 0 69 -69

52035 Parkeringsplats Mårtensgatan/ Gislaveds Energi 868 -213 1 081

52038 Reinvestering Storgatan genom Gvd centrum 0 0 0 400

52039 Reinv av broar, målning o brofästen 0 0 0 200

52036 Reinv Karl-Johansgatan, GCV 0 0 0 400

52040 GCV Storgatan Reftele, Kommunalt invest.bidrag 50% 0 0 0 900

52041 GCV Vmovägen Smst, Kommunalt invest.bidrag 50% 0 0 0 800

52042 Torsgatan Anderstorp, Gata 0 0 0 2 000

52145 Enkelt avhjälpta hinder 120 208 -88

52159 DP Fållinge Nygård Gata 0 -415 415

52162 Trafikregleringar 300 249 51

52043 Trafikregleringar Danska Vägen, Gved 0 0 0 150

52044 Trafikregleringar Regeringsgatan, Gvd 0 0 0 150

52163 Hestra Ådalen industriområde, gata 1 100 106 994 4 300 994

52164 Reinvestring Gata 2 000 1 613 387 0

52165 GC-vägar 500 -1 501 100



52413 Åtgärder Malmbäcken, Gislaved 960 382 578 578

Renhållning

52157 Överbyggnad Mossarpstippen 346 0 346 346

52030 Kretsloppspark ÅVC 500 0 500

Vatten/avlopp

52171 Servisledningar vatten 100 194 -94 200

52172 Servisledningar avlopp 200 297 -97 400

52204 Ombyggnad Torggatan Smålandsstenar , VA 711 1 675 -964

52223 Östra industriområdet Smålandsstenar, VA 500 30 470 470

52246 Vattentäkt, Gislaved 2 000 712 1 288 1288

52253 Mårtensgatan Gislaved Va inkl erosionsskydd 1 000 509 491

52254 Lida By, Burseryd, VA 0 113 -113 1 300

52408 Smålandia Ängsdal, VA 479 148 331

52410 Torkarp/Stjärnehult Etapp II, VA 315 1 279 -964 100

52414 Tokarp/Fryebo, VA 2 900 2 966 -66 716

52415 Tallberga vattenverk 0 29 -29 50

52416 Törås Anderstorp, VA 500 1 533 -1 033

52417 Stjärnehult Etapp III, VA 2 900 2 999 -99 105

52419 Hestra Ådalen, VA 2 000 107 1 893 1893

52420 Kväverening avloppsreningsverket Gislaved 0 26 -26 3 000

52421 Karl-Johansgatan, Gvd, VA 0 0 0 500

52422 Gångbrons huvudpumpstation Gvd, VA 0 0 0 1 500

52423 Utbyggnad Mossarp - ridhusområdet, VA 0 0 0 3 700

Maskiner och inventarier

50005 Reinvesteringutrymme maskiner Traktor 1 000 0 1 000 1000

50005 Reinvest.utrymme maskiner Plog, sandspridare mm 0 0 0 150

50005 Reinvesteringutrymme maskiner Sopmaskin 0 0 0 700

50005 Reinvesteringutrymme maskiner Gräsklippare 0 0 0 345

Justering -372

TOTALSUMMA 28 269 19 933 8 336 22 195 8 336



Ekonomienhetens kommentarer:  Tekniska nämnden har ansvar att göra investeringar inom en totalram vilket innebär att vissa 
investeringar överskrider budgeterat anslag vilket då får finansieras av andra anslag inom nämnden. Återstående belopp av 2015 års 
budget är 8 336 tkr och det belopp som begärs ombudgeteras är 8 715 tkr.  
 
Av nämnden begärd ombudgetering 8 715 tkr beviljas 8 336 tkr och tekniska nämnden får reglera mellanskillnaden inom de olika 
projekten. För vissa av projekten överförs ett större belopp än vad som kvarstår. Dessa belopp omförs från andra projekt inom 
Tekniska nämndens ansvarsområde.  



NÄMND/STYRELSE: Kulturnämnden Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2016 års 2015 (utöver budget

t o m 2015 t o m 2015 2016 budget 2016)

Projekt av 2015 års budget

Möbler o inventarier, projektnr 50004, ansvar 70000 69 69 0

Konstinköp allmänt, projektnr 50008 185 155 30 300 30

Konstinköp fastighet, projektnr 50702 840 504 336 186 240

Gisle, projektnr 50708 200 192 8 200

Möbler o inventarier, prnr 50004 o 50002, ansvar 70100 325 207 118 200 118

Kopieringsmaskin, projektnr 50707 25 25 0 0

Reinvestering, projektnr 50005 31 0 31 166

Ombyggnad Smålandsstenar bibliotek 2 000

TOTALSUMMA 1 675 1 152 523 3 052 388

Ekonomienhetens kommentarer: För konstinköp ombudgeteras 270 tkr i och med att det 
kvarstående beloppet troligtvis  kommer att förbrukas under 2016. Det belopp som ej förbrukas 
kommer att föras över till kommande år i och med att det budgeterade beloppets storlek är baserat på 
att 0,5 % av byggnationskostnaden skall avsättas för konstnärlig utsmyckning..  
 
Av nämnden begärd ombudgetering: 388 tkr föreslås hela beloppet ombudgeteras. 



NÄMND/STYRELSE: Fritidsnämnden Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2016 års 2015 (utöver budget

t o m 2015 t o m 2015 2016 budget 2016)

Projekt av 2015 års budget

0

Spontan näridrottsplats, projektnr 50518 899 594 305 500

Motionsredskap, projektnr 50524 250 188 62 250

Akt anl skate/parkour, projektnr 50529 2 287 2 822 -535

Armatur, motionsspår, projektnr 50537 500 450 50 500

Booking adm, projeknr 50538 150 0 150 150

Bottensug, projektnr 50540 120 0 120 120

Gräsklippare Rönneljung, projektnr 50543 208 208 0

Resultattavla Gislaveds sporthall, projektnr 50541 33 33 0

Simvägg Gislaved, projektnr 50545 105 105 0

Möbler o inventarier, projektnr 50004 41 41 0

Basketkorgar inst Anderstorp, projektnr 50539 150 166 -16

Skurmaskin Anderstorp, projektnr 50542 70 70 0

Basängtäckning Hörsjön, projektnr 50536 325 0 325 325

Maskiner/fordon, projektnr 50010 287 46 241 160

Reinvesteringar, projektnr 50005 36 0 36 300

Försäljning anläggningstillgång, projektnr 50099 0 -8 8

Hälsolyft 250

Handikappramp till friluftsbad 144

TOTALSUMMA 5 461 4 715 746 2 064 635

Ekonomienhetens kommentarer:  Fritidsnämndens begärda ombudgetering beror på att projekten har påbörjats men är 
inte fullt ut avslutade och för det största projektet "Basängtäckning Hörsjön" kommer kostnaderna i huvudsak att belasta 
2016 då projektet är senarelagt. 
 
Av nämnden begärd ombudgetering: 635 tkr föreslås hela beloppet ombudgeteras till 2016.  



NÄMND/STYRELSE: Barn- och utbildningsnämnden Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2016 års 2015 (utöver budget

t o m 2015 t o m 2015 2016 budget 2016)

Projekt av 2015 års budget

50000 Inköp av PC-datorer 2 000 2 139 -139 2 000

50002 Möbler och inventarier 5 år 300 558 -258 400

50003 Möbler och inventarier 15 år 0 201 -201

50004 Möbler och inventarier 10 år 900 2 891 -1 991 900

50005 Reinvesteringsutrymme 3 264 0 3 264 3 559 150

50007 Kopieringsmaskiner 0 30 -30

50009 Maskiner/Fordon 0 0 0

50014 AV-utrustning 0 149 -149

50610 Lärplattor 6 850 3 897 2 953 6 850 2 953

50099 Försäljning av anläggningstillgångar 0 -70 70

0

TOTALSUMMA 13 314 9 795 3 519 13 709 3 103

Ekonomienhetens kommentarer: Barn- och utbildningsnämndens begärda ombudgetering avseende reinvestering avser 
personalrum i Töråsskolan.  
Det stora beloppet för lärplattor beror på att  Investeringsbudget för lärplattor ligger jämt fördelat med 6850 tkr per år. 
Under 2015 har ett lägre belopp använts då inköp för utbyte efter 3 år ligger med större tyngdpunkt på 2016    
 
Av nämnden begärd ombudgetering: 3 103 tkr föreslås hela beloppet ombudgeteras till 2016.  



NÄMND/STYRELSE: Socialnämnden Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2016 års 2015 (utöver budget

t o m 2015 t o m 2015 2016 budget 2016)

Projekt av 2015 års budget

Socialförvaltningens IT-satsningar-   

Kontroll, samordning, säkerhet 835 0 835 426 426

Reinvestering 2 211 2 299 -88 1 756 457

Familjecentral Smålandsstenar 126 0 126 0 126

Demenscentrum i södra delen av kommunen*1 2 500 0 2 500 0

Lokaler för KOMHEM 222 86 136 1 533

Gruppboende socialpsykiatri 750 548 202 0 202

Flytt av Svar/kultur till AMO A-torp 173 173 0 0

Digitala nycklar 0 550

Korttidsboende 0 784

Ommbyggn ny interiör daglig verksamhet F o S 0 100

TOTALSUMMA 6 817 3 106 3 711 5 149 1 211

Ekonomienhetens kommentarer: Socialnämnden begär ombudgetering av specifika projekt som har 
påbörjats under 2015 men som avslutas först 2016 (IT-satsningar, E-hälsa, Gruppboende, 
Familjecentral m m).  
 
Generellt set ombudgeteras ej reinvesteringar med i och med att upphandlingar är påbörjade 
avseende - E-hemtjänst - Innovativa brukarhjälpmedel.- Nyckelhantering ex. Mobilnyckel.- 
Arbetstekniska hjälpmedel bl.a. sängar beviljas även denna ombudgetering. 
 
Av nämnden begärd ombudgetering: 1 211 tkr föreslås hela beloppet ombudgeteras. 



NÄMND/STYRELSE: Fastighetsnämnden Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

Fastighetsförvaltning medel Förbrukning investera 2016 års 2015 (utöver budget

t o m 2015 t o m 2015 2 016 budget 2016)

Projekt av 2015 års budget

Totalt verksamhet Gemensamma lokalkostn 3 780 669 3 111 10 000 3 111

Totalt verksamhet skolfastigheter 20 664 7 932 12 732 4 500 12 232

Total verksamhet Barnomsorgsfastigheter 9 326 3 349 5 977 17 200 5 977

Total verksamhet Äldreomsorgsfastigheter 5 542 3 770 1 772 2 900 1 771

Total verksamhet Förvaltningsfastigheter 12 011 4 070 7 941 1 100 7 941

Total verksamhet Fritidsfastigheter 10 247 1 365 8 882 17 200 8 883

Total verksamhet Övriga fastigheter 2 920 1 858 1 062 600 1 062

TOTALSUMMA 64 490 23 013 41 477 53 500 40 977

Ekonomienhetens kommentarer:  Kvarstående anslag avser projekt som är påbörjade men ej avslutade som t ex 
Nordinskolan 9,9 mnkr, Glashuset 3,0 mnkr, Ombyggnad skolor Anderstorp 5,9 mnkr, Ombyggnad simhallar 6,0 mnkr m m.  
 
Av nämnden begärd ombudgetering  41 477 tkr föreslås 40 977 ombudgeteras. Sänkningen beror på att 500 tkr 
avseende rivning av hus C Åsenskolan ej beviljas. 



OMBUDGETERING AV 2015 ÅRS INVESTERINGSANSLAG.  

Kommentarer till samtliga äskade ombudgeteringar. 
 

Kommunstyrelsen 
Projekt Kommentar: 

50005 Reinvestering Löpande behov finns för nästa år enligt It-chef. 

  

50192 Skyltning-15 Informationsskyltar ska köpas in under år 2016 istället. Beloppet 

behöver ombudgeteras. 

  

51110 FIM 

 

 

51111 Medborgarinl. E-

tjänst 

Projektet är påbörjat men inte avslutas. Kvarvarande medel behöver 

ombudgeteras till 2016.  

 

Projektet är påbörjat men inte avslutas. Kvarvarande medel behöver 

ombudgeteras till 2016. 

  

 

 

 

Räddningsnämnden 
Projekt Kommentar: 

Fordon 14 Projektet avslutat, begär ombudgetering av överskottet för att 

finansiera fordon 2015 som inte har upphandlats  

  

Fordon 15 

 

Projektet ej avslutat, upphandling 2016 

  

 

 

 

Bygg- och miljönämnd 
Projekt 

Reinvestering 

Kommentar: 

Beställt, leverans först 2016, Prosona Digitalisering av Bygg- och 

miljö administrationen. 

  

 

 

 

 

 

 

Teknisk nämnd 
Projekt Kommentar: 

 

Park 

52144 

Lekplatsupprustning 

 

 

 

Material är levererat för upprustning av Smultronstigen i Gislaved. 

Montering återstår och färdigställs under första tertialet 2016. Äskad 

ombudgetering 75 tkr. 

 



Väghållning 

50005 

Reinvestering 

maskiner/inv 

 

52009 

DP Gröne Mosse gata 

 

 

52021 

Torggatan 

Smålandsstenar, GCV 

 

52029 

Mårtensgatan, 

GCV+gata, Gislaved 

 

 

 

 

52163 

Hestra Ådalen 

industriområde, gata 

52413 

 

 

 

Pågående upphandling av traktor beräknas vara avslutad i februari 

2016. Äskad ombudgetering 1000tkr  

 

Arbeten med bl a träd som lövskärm vid kolonilott beräknas 

slutföras under första halvåret 2016. Äskad ombudgetering 60 tkr 

 

 

Återstående asfaltering efter en säsong med tjälad vägkropp slutförs 

våren 2016. Äskad ombudgetering 100 tkr. 

 

 

 

Pågående byggnation av gång- och cykelväg sträckan 

Granngården/Betongstationen färdigställs under första halvåret 2016 

samt återstående slutasfaltering av sträckan från Gislaveds Energi 

till Granngården efter en säsong med tjälad vägkropp slutförs våren 

2016. Äskad ombudgetering 940 tkr. 

 

Arbeten med att bygga bro och gator påbörjades hösten 2015 och 

färdigställs under första halvåret 2016. Äskad ombudgetering 994 

tkr. 

 

 

Avfall/Renhållning  

52157 

Överbyggnad 

omlastningsstation vid 

Mossarpstippen 

 

Besiktningsanmärkning av bristande portfunktion är inte åtgärdad, 

varför slutreglering med entreprenör återstår. Ombudgetering äskas 

med 346 tkr. 

 

 

Vatten och avlopp 

52223 

Östra industriområdet, 

Smålandsstenar VA 

 

 

 

Tryckning av vattenledning under länsväg 153 återstår. Beräknas 

vara klart under första halvåret 2016. Ombudgetering äskas med 470 

tkr. 

 

52246 Vattentäkt, 

Gislaved 

En ny brunn ska borras på den nya täkten. Provpumpningar ska ske 

efter det. Tillstånd för vattenuttag ska sökas hos mark- och 

miljödomstolen. Ombudgetering äskas med 1 288 tkr. 

 

52410 

Tokarp/Stjärnehult 

etapp 2, VA 

Det återstår lite återställning av asfalt mm i detta projekt. 

Ombudgetering äskas med 100 tkr. 

 

  

52414  

Tokarp/Fryebo, VA 

Återstår att återställa asfalt mm. Projektet ät inte klart. 

Ombudgetering äskas med 716 tkr. 

  



52415  

Tallberga vattenverk 

Ett filter ska installeras i Tallberga vattenverk för att säkerställa 

kvaliteten på vattnet. Ombudgetering äskas med 50 tkr. 

 

52417  

Stjärnehult etapp 3, VA 

Återstår återställning av asfalt mm. Projektet är inte helt klart! 

Ombudgetering äskas med 105 tkr. 

 

52419  

Hestra Ådalen, VA 

Projektet har inte startat med schaktning ännu. Ska genomföras 

2016 enligt detaljplan. Ombudgetering äskas med 1 893 tkr. 

  

 

 

 

Kulturnämnden:  
Projekt Kommentar: 

Konst, allmänt 

Konst, fastighet 

Möbler o inventerier 

Projektet ej avslutat 

Projektet ej avslutat 

Möbler beställda,  leverans 2016  

  

 

 

Fritidsnämnden:  
Projekt: 

Booking, adm 

Maskiner/fordon 

Bassängtäckning, 

Hörsjön 

Kommentar: 

Projektet pågår avslutas 2016, senarelagt pga av leverantören 

Projektet pågår avslutas 2016, självgående gräsklippare 

Projektet senarelagt 

  

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Projekt Kommentar: 

50005 

Reinvesteringsutrymme 

Barn- och utbildningsförvaltningen begär ombudgetering med 150 

tkr. Under 2015 hade Töråsskolan tillsammans med 

fastighetsförvaltningen planerat ombyggnation av personalrum. Då 

fastighetsfövaltningen på grund av många uppdrag ej hunnit 

genomföra ombyggnationen begärs ombudgetering för planerade 

inköp av möbler och inventarier för detta ändamål. 

  

50610 Lärplattor Investeringsbudget för lärplattor ligger jämt fördelat med 6850 tkr 

per år. Under 2015 har ett lägre belopp använts då inköp för utbyte 

efter 3 år ligger med större tyngdpunkt på 2016, därav begärs 

ombudgetering av resterande investeringsutrymme på 2953 tkr för 

lärplattor för att täcka 2016 års inköp. 

  

 

 

 

 



Socialnämnden 
Projekt Kommentar: 
Socialförvaltningens IT- 

satsningar 
 

Den fortsatta satsningen på E-hälsa kommer att medföra 

investeringskostnader som förvaltningen idag inte kan 

kostnadsberäkna, men kommer troligen att medföra betydande 

investeringskostnader. 

Investeringar kommer att gälla bland annat: 

 

-NPÖ (Nationell Patient Översikt) 

-Magna Cura Web 

-Planeringsverktyg: Integration med Schema-Bemanning. 

-Schemaplanering för funktionshinder och stöd, samt nya moduler 

till verksamhetssystem. 

 

 Begär 426 tkr i ombudgetering. 

 
Gruppboende 
socialpsykiatri 

 

Begär 202 tkr överfört till 2016 p.g.a. att investeringen ej är slutförd. 

Familjecentral 
Smålandsstenar 

Begärs överfört till 2016 p.g.a. senare driftsstart, 126 tkr. 

  

Demenscentrum i södra 

delen av kommunen 

Begärs överfört till 2017 p.g.a. beslut om senare start av 

ombyggnation, 2 500 tkr. 

  

Reinvestering Begär ombudgetering av 457 tkr till 2016. Arbete och upphandlingar 

pågår med bla. nedanstående:  

 

- E-hemtjänst – ex. välfärdsteknologi 

- Innovativa brukarhjälpmedel. 

- Nyckelhantering ex. mobilnyckel. Upphandling klar men 

investeringar inte avslutade 

- Arbetstekniska hjälpmedel bl.a. sängar 

 

 

 

 

Fastighetsnämnden 

Projekt Kommentarer 

56003 Fastighetsnämnd förfogande pågående 

56012 Upprustning sporthallar pågående 

56013 Ombyggnad simhallar pågående 

56681 *Vårdcent Smstenar fuktproblem pågående 

56742 Gislep omb restaurang- o livsm pågående 

56746 Hagagården sprinkling pågående 

56758 Åsenskolan rivning hus C Ingen ombudgetering 

56759 Gislaved Fjärrvärme pågående 



56772 *Rönneljung ny ventilation pågående 

56804 Ombygg kök, Mariagården 13 pågående 

56805 TK-förrådet Gvd, nytt maskrum pågående 

56840 A-torp, omb skolor/förskolor pågående 

56841 Isabersskolan,ombygg ventilati pågående 

56843 Klorreducering,simhall -14 pågående 

56844 Omb slöjd bureskolan -14 pågående 

56848 Resecentrum Stenar -14 pågående 

56852 Räddnstn Mossarp,förstärk tele pågående 

56853 *Solbacka,ombygg kyl-o frysrum pågående 

56858 Uppgrad internsyst vårdfastigh pågående 

56859 Gisle skolrestaurang,ombygg-14 pågående 

56862 Musikskolan, vent i trumhus pågående 

56863 Simhallar A-torp,Gvd,Sm omb-14 pågående 

56865 Blomstervägen,omb för rehab pågående 

56867 Digital larmöverf,inbrottslarm pågående 

56871 Tummetott, ny nödutgång pågående 

56873 Blomstervägen,omb vent kök pågående 

56876 Växthuset, åtgärder i utemiljö pågående 

56878 Lundåkerskolan,utbyt larm/pass pågående 

56879 Tallen fsk,utbyt lekredskap pågående 

56880 Åtteråsskolan,omb personalrum pågående 

56881 Skeppshultsskola,solavskärmnin pågående 

56882 Solbacka, nya ugnar pågående 

56883 Scenhuset,byte tak pågående 

56884 Ölmestadskolan,ny dörr frit.he pågående 

56885 Ölmestadskolan,akustikplattor pågående 

56886 Östergården,nytt staket mm pågående 

56887 A-torp simhall,ombyg reception pågående 

56888 Sörgårdssk,gångväg parkering pågående 

56889 Örstergården, ramp till soprum pågående 

56890 Solbacka, utbyte tvättmaskin pågående 

56891 Ombygg Svar-Kultur 15 pågående 

56892 Ekbacken trygghetsbostäder 15 pågående 

56893 Ombyggn Gröna vägen 15 pågående 

56894 Ombyggn Gisleparken etapp 2 15 pågående 

56895 Lokaler KomHem 15 pågående 

56896 Utbyte av brandlarm pågående 



56897 Hestragården trygghetsbost 15 pågående 

56898 AMO-huset, byte kök pågående 

56899 Gvd gymnasium, nytt hygienrum pågående 

56900 Hisstelefoner pågående 

56901 Ekbacken, ombyggnad storkök pågående 

56902 Räddningstj Mos,omb tvättstuga pågående 

56903 Gyllenforsskol, omb Växthuset pågående 

56904 Gärdeskolan, omb för SFI pågående 

56905 Utbyte lekredskap 2015 pågående 

56906 Åtter,byt styr/regl,omb pannru pågående 

56907 Bureskol,utbyte ventaggreg fsk pågående 

56908 Parkgård fsk,ny fjärrvärmeväx pågående 

56909 Österg,byt korridor-&ytterbely pågående 

56910 Ekbacken, byt datanätverk pågående 

56911 Solbacka, datanätverk pågående 

56912 Mo-/Brogatan,byte fönster pågående 

56913 Räddningstj Mossarp omb port pågående 

56914 Mariagårdens fsk,ny golvbrunn pågående 

56915 Gyllenforsskolan,nya kokgrytor pågående 

56916 HK-anpass Törås-&Ölmestadskola pågående 

56917 Glashuset,omb dansverksamhet pågående 

56918 Strandsnäs fsk, utbyt kokgryta pågående 

56919 Kommunförråd,utbyt passagesyst pågående 

56920 Kommunförråd, omb kontor pågående 

56921 Klockargårdsskol,utbyg datanät pågående 

56922 Nordinskolan,Etapp2 Ombyggnad pågående 

56923 Kommunhus,ombygg arbetsrum pågående 

56924 Evakueringsboende Johan Orre ska slutredovisat 

56927 Prästgården A-torp ombygg fsk pågående 

56945 Moforsvillan, omb av kök pågående 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §43 Dnr: KS.2016.17

Ombudgeteringar från 2015 till 2016

Ärendebeskrivning
Tanken med ombudgetering är att förvaltningarna ser över sina investeringar
och gör en ny investeringskalkyl, mycket kan ha hänt med förutsättningarna för
investeringarna, kalkylerna för budget 2015 gjordes för ett och ett halvt år
sedan.

Det som återstår av investeringsanslagen vid årsskiftet förstärker kommunens
egna kapital i förhållande till 2015 års budget men det som ombudgeteras till
2016 minskar eget kapital i förhållande till 2015 års bokslut och 2016 års
budget. Det bör påpekas att denna ombudgetering baseras på belopp per
investering som kan komma att ändras i och med att bokföringen för 2016 inte
helt är avslutad. Justering så att ombudgetering görs på slutligt belopp kommer
att göras av ekonomienheten.

Nämndernas begäran om ombudgeteringar har sammanställts och satts i
relation till påverkan på balansräkning och resultaträkning respektive påverkan
på de finansiella målen. Förslaget är att inte göra någon ombudgetering av
driftanslag från 2015 års bokslut till driftbudgeten för 2016 men att godkänna
ombudgetering av investeringsanslag med 58 572 tkr från 2015 års
investeringsredovisning till investeringsbudgeten för 2016.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sin senaste skatteprognos
(januari 2016) beräknat att rikets skatteunderlag för 2016 kommer att öka med
5,4 % vilket är något lägre än tidigare prognoser. Den förändring som skett för
Gislaveds kommun är att befolkningen per 2015-11-01 blev 182 fler än vad
som var beräknat i budgetförutsättningarna. Sammantaget innebär detta att
skatteintäkterna för 2016 har förbättrats med 8,6 mnkr (i förhållande till
budget 2016) till totalt 1 584 mnkr.

Den ökade investeringsnivån till 165 mnkr innebär något ökade avskrivnings-
nivåer med ca 0,5 mnkr i förhållande till förutsättningarna i budget 2016.
Denna kostnadsökning motverkas av att lånebehovet beräknas blir
0 mnkr år 2016.

Totalt sett innebär effekten av förbättrade skatteintäkter och en ökad
investeringsnivå att resultatet för 2016 ökar till +15 mnkr vilket är en nivå i
linje med de finansiella målen och en viktig faktor för att klara framtida
belastningar. Även resultatet för 2015 beräknas bli bättre än den budgeterade
nivån vilken även det förbättrar förutsättningarna för framtiden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2016
Ombudgeteringar investeringar total 2015
Ombudgetering kommentarer totalt

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 43 (forts.)

att inte göra någon ombudgetering av driftanslag från 2015 års bokslut till
driftbudgeten för 2016,

att godkänna ombudgetering av investeringsanslag med 58 572 tkr från 2015
års investeringsredovisning till investeringsbudgeten för 2016, samt

att i enlighet med av kommunfullmäktige antagna ”Riktlinjer för ekonomi-
och verksamhetsstyrning” har respektive nämnd ansvar för att i samband
med upprättande av helårsprognos aktualisera frågan om nettoanslag
inte kommer att räcka för planerad verksamhet. Vid dessa tillfällen kan
nämnden informera om förändringar mellan nämndens anslag samt ev.
begäran om utökade anslag.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Återsökning av flyktingkostnader inom socialförvaltningen 2015

Gamla flyktingfonden - 2812

Saldo 2015-12-31: 5 209 769,50

varav EKB -865 278,00

Att disponera: 4 344 491,50

Återsökning

Försörjningsstöd flykting -2 378 645,00

Korttidsboende LSS -1 152 122,00

Utredartjänst EKB, lön+PO -143 368,34

Utredartjänst EKB, adm OH -14 336,83

Boendeuppstartschef A.H 100% fr 1/11 -117 490,18

Boendeuppstartschef A.H OH -11 749,02

Utvecklingsledare K.H 40% 18 nov-18 dec -16 581,20

Utvecklingsledare K.H OH -1 658,12

Utvecklingsledare M.S 40% 18 nov - 18 dec -16 103,60

Utvecklingsledare M.S OH -1 610,36

Integrationshandl AMO 50 % nov-dec -36 427,70

Integrationshandl AMO 50 % nov-dec OH -3 642,77

Kostnad två extra bilar på IFO inkl drivmedel -59 350,00

En utökad soc.sekr tjänst (Ej EKB) 4 månader -168 624,00

En utökad soc.sekr tjänst (Ej EKB) 4 månader OH -16 862,40

Ekonomtjänst 25% under 4 månader -52 574,50

Ekonomtjänst 25% under 4 månader OH -5 257,45

Assistenttjänst IFO 50% 4 månader -78 691,20

Assistenttjänst IFO 50% 4 månader OH -7 869,12

Extra kostn inom vård och omsorg -50 487,23

11 040,47
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §39 Dnr: KS.2013.60 00

Ansökan om medel ur flyktingfonden

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har den 26 januari 2016 behandlat frågan om att ansöka medel
ur flyktingfonden.

Ansökan avser merkostnader för flyktingmottagandet under i huvudsak 2015.
Merkostnaderna avser försörjningsstöd, korttidsboende, diverse extrainsatta
tjänster och merkostnaden beräknas till 4 333 tkr (bilaga ”Återsökning av
flyktingkostnader inom socialförvaltningen 2015”).

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2014 om fördelning av
statsbidrag till flyktingverksamheten. Grundprincipen är att fördelningen av
detta statsbidrag sker till barn-och utbildningsnämnden samt socialnämnden
enligt en bestämd fördelningsmodell förutom en extra ersättning som fördelas
till flyktingfonden (konto 2812 ansvar 39000).

Enligt kommunstyrelsen den 4 november 2014 beslutar kommunstyrelsen om
fördelning av denna flyktingfond.

De redovisade kostnaderna följer intentionen för disponering ur flyktingfonden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 4 november 2014, § 430
Socialnämnden den 26 januari 2016, § 6
Återsökning av flyktingkostnader inom socialförvaltningen 2015
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2016

Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att de resterande medel som finns kvar i flyktingfonden
läggs med till socialnämnden.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja disponering ur flyktingfonden (konto 2812 ansvar 39000) för
socialnämndens merkostnader år 2015 med 4 344 492 kr, samt

att anslaget fördelas till de verksamheter inom socialnämnden som har haft
dessa merkostnader under 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-26     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §6    Dnr: SN.2016.12   042  

 

Återsökning av medel ur flyktingfonden.  

 

Ärendebeskrivning 

Under de år kommunen bedrivit flyktingmottagning har ej använda resurser 

redovisats i en särskild flyktingfond. Fondens saldo uppgår vid 2015 års utgång 

till 5 210 tkr.  

 

Förvaltningen har beräknat merkostnader som uppstått under 2015 till följd av 

flyktingsituationen.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2016 

Sammanställning av förvaltningens kostnader för den ökade 

flyktingmottagningen 2015 daterad den 26 januari 2016 

 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att ansöka hos kommunstyrelsen om att få ta del av flyktingfondens medel 

om 4 344 492 kr för täckning av merkostnader för flyktingmottagningen 

2015, samt  

 

att om medel inte beviljas ur flyktingfonden ansöker socialnämnden om 

 motsvarande medel ur det särskilda statsbidraget för flyktingverksamhet.  

 

 

Expedieras till: 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Fastighetsnämnden 

lusterares signatur ~ 

Fa § 147 

Sammanträdesdatum 
2015-12-17 

Dnr: FA.20 15.68 

Sida 
15(17) 

Begäran om tilläggsanslag, Statliga medel för flyktingmottagning 

Ärendebeskrivning 
Under hösten har några nya ombyggnadsprojekt diskuterats med anledning 
av den stora tillströmningen av framför allt ensamkommande barn. 
Det är dels Anderstorps prästgård som ska byggas om till provisorisk 
förskola på grund av att Moforsvillan används till ensam kommande barn, 
dels den fd förskolan Kastanjegårdens lokaler och Nyckelpigans förskola i 
Reftele som ska byggas om till HBV-hem för ensamkommande barn. 

Fastighetsnämnden har ännu inte fått någon formell beställning att bygga 
om lokalerna men förvaltningen har ändå påbörjat processen avseende 
Prästgården. 

Gislaveds kommun har tilldelats 34,6 mnkr i statliga medel för 
flyktingmottagning. Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen 
att fördela bidragen efter ansökan från nämnderna. 
Eftersom ovanstående projekt ännu är ofjnansierade är det lämpligt att 
fastighetsnämnden begär tilläggsanslag för ombyggnationerna ur de statliga 
medlen för flyktingmottagning. 

Beträffande Prästgården beräknas kostnaden för en ombyggnad till ca 1,9 
mnkr. Det är i huvudsak ventilation, elsäkerhet, larm och utemiljö som 
behöver förbättras. När det gäller Kastanjegården och Nyckelpigan finns 
det ännu inget lokalprogram eller skisser på en ombyggnad. Men kostnaden 
kan schablonmässigt uppskattas till ca 10 tkr per m2

• Det innebär ca 5,5 
mnkr för Kastanjegården och ca 4 mnkr för Nyckelpigan. 

Beslutsunderlag 
Begäran om tilläggsanslag 2015-12-14 

Fastighetsnämnden beslutar 

att begära tilläggsanslag för ombyggnad av Prästgården iAnderstorp, fd 
Kastanjegårdens förskola och Nyckelpigans förskola i Reftele med 
11,5 mnkr ur statliga medel för flyktingmottagning samt 

att uppdra till fastighetsförvaltningen att fullfölja processen för 
ombyggnad av Prästgården i Anderstorp samt påbörja processen 
avseende Kastanjegården och Nyckelpigan i Reftele 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §180    Dnr: KS.2015.264      

 

Tillämpning av statliga medel för flyktingmottagning  

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen lämnade den 12 november 2015 en ändringsbudget till riksdagen 

med förslag om ändringar i statens budget för 2015. 

 

I ändringsbudgeten föreslår regeringen att utgifterna i budgeten för 2015 ökas 

med 11 miljarder kronor. 

 

 9,8 miljarder kronor ska tillföras som en engångsutbetalning till 

kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen.  

 200 miljoner kronor tillförs det civila samhället i syfte att stödja dess 

insatser för asylsökande och nyanlända. 

 961 miljoner kronor tillförs anslaget för ersättningar och 

bostadskostnader för asylsökande. 

Pengarna får användas enligt följande: 
 

 Anslaget under utgiftsområdet Migration får användas till stöd, 

ersättningar och boendekostnader för flyktingar. 

 Anslaget Stöd till idrotten får användas av idrottsrörelsen för insatser för 

asylsökande och etablering av nyanlända. 

 Anslaget Insatser för den ideella sektorn får användas av civilsamhällets 

organisationers insatser för asylsökande och arbete med etableringen av 

nyanlända. 

 Anslaget Särskilda insatser inom folkbildningen ska stärka 

studieförbundens insatser för asylsökande och personer med 

uppehållstillstånd i anläggningsboenden när det gäller kunskaper i 

svenska. 

 Anslaget Tillfälligt stöd till kommuner och landsting är ett nytt anslag som 

får användas för bidrag till kommuners och landstings hantering av 

flyktingsituationen för att minska trycket på den kommunala ekonomin. 

Medlen avses även täcka kostnader som förväntas uppstå 2016. 

 

Om riksdagen antar regeringens förslag kommer de anvisade medlen att finnas 

tillgängliga i december. De är även avsedda att täcka kostnader som förväntas 
uppstå 2016.  

 

Fördelning av 9,8 mdkr i Jönköpings län ser ut enligt nedanstående tabell: 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

   Kf § 180 (forts.) 

 

Kommun Kr/invånare mnkr 

Sävsjö 2 989 34,8 

Nässjö 1 971 61,6 

Eksjö 1 832 31,8 

Vetlanda 1 190 32,4 

Gislaved 1 170 34,6 

Aneby 1 076 7,1 

Tranås 902 16,9 

Gnosjö 691 6,7 

Jönköping 495 66,2 

Värnamo 448 15,1 

Vaggeryd 390 5,2 

Mullsjö 320 2,3 

Habo 141 1,6 

 

För Gislaveds kommun innebär det ett statligt bidrag om 34,6 mnkr. 

Enligt regeringens förslag ska dessa medel användas för att minska trycket på 

den kommunala ekonomin som effekt av flyktingsituationen. Regeringen anger 
inga ytterligare direktiv mer än att de avser 2015 och 2016 års verksamhet. 

 

Då 34,6 mnkr ska fördelas är det av stor vikt att anslaget inte används till 

ändamål som innebär en inlåsning på sikt, det ska vara kostnader som uppstått i 

den situation som råder för 2015 och 2016. De anvisade medlen ska i första 

hand inte användas till kostnader som täcks av det statliga bidraget för 

mottagande av vissa nyanlända. Inte heller de kostnader som kan återsökas av 

Migrationsverket, så som kostnader för äldre, sjuka och funktionshindrade samt 

ekonomiskt bistånd för vissa nyanlända. 
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Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

För att använda dessa medel på bästa sätt bör berörd nämnd ansöka om 
tilläggsanslag från de 34,6 mnkr. 

 

Kommunstyrelsen har den 2 december 2015 beslutat föreslå 

kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att fördela 34, 6 mnkr 

avseende år 2015 och 2016 efter ansökan från berörda nämnder. 

Kommunstyrelsen ska löpande meddela kommunfullmäktige hur pengarna har 
fördelats. Pengarna ska ses som engångspengar och är inte ramhöjande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen den 2 december 2015, § 412 

 

Yrkande 

Marie Johansson (S) med instämmande av Bengt Petersson (C) och Erik 

Andersson (K): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige antar det. 

 

 

 

 

 

 

Kf § 180 (forts) 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att delegera till kommunstyrelsen att fördela 34,6 mnkr avseende år 2015 

och 2016 efter ansökan från berörda nämnder, 

 

att  kommunstyrelsen löpande ska meddela kommunfullmäktige hur pengar 

har fördelats, samt 

 

att  dessa pengar ska ses som engångspengar och är inte ramhöjande. 

 

 

 

 

  

 

Expedieras till: 

Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §38    Dnr: KS.2015.264      

 

Ansökan om tilläggsanslag för ombyggnad av Anderstorps prästgård 

samt Kastanjegården och Nyckelpigans förskola i Reftele  

 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsnämnden har den 17 december 2015 beslutat följande: 

att begära tilläggsanslag för ombyggnad av Prästgården i Anderstorp, fd 

Kastanjegårdens förskola och Nyckelpigans förskola i Reftele med 11,5 

mnkr ur statliga medel för flyktingmottagning samt 

 

att uppdra till fastighetsförvaltningen att fullfölja processen för ombyggnad av 

Prästgården i Anderstorp samt påbörja processen avseende 

Kastanjegården och Nyckelpigan i Reftele 

 

Under hösten har några nya ombyggnadsprojekt diskuterats med anledning 

av den stora tillströmningen av framför allt ensamkommande barn.  

Det är dels ombyggnaden av Anderstorps prästgård som ska byggas om till 

provisorisk förskola på grund av att Moforsvillan används till 

ensamkommande barn. Dessutom ska den f.d. förskolan Kastanjegårdens 

lokaler och Nyckelpigans förskola i Reftele byggas om till HBV-hem för 

ensamkommande barn. 

 

Ombyggnationen av Anderstorps prästgård beräknas kosta 1,9 mnkr, 

Kastanjegårdens förskola 5,5 mnkr och Nyckelpigans förskola 4,0 mnkr vilket 

totalt blir 11,4 mnkr. 

 

Fastighetsnämndens begäran är att disponera 11,4 mnkr av det extra 

statsbidrag som kommunen har erhållit avseende statliga medel för 

flyktingmottagande. Totalt uppgår statsbidraget till 34 590 tkr och ska användas 

under åren 2015-2016. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2015 om tillämpning av statliga 

medel för flyktingmottagning. Det finns inga direkta statliga regler om hur 

statsbidraget ska användas men som grund för kommunfullmäktiges beslut finns 

följande anvisning: 

 

Då 34,6 mnkr ska fördelas är det av stor vikt att anslaget inte används till ändamål 

som innebär en inlåsning på sikt, det ska vara kostnader som uppstått i den situation 

som råder för 2015 och 2016. De anvisade medlen ska i första hand inte användas 

till kostnader som täcks av det statliga bidraget för mottagande av vissa nyanlända. 

Inte heller de kostnader som kan återsökas av Migrationsverket, så som kostnader för 
äldre, sjuka och funktionshindrade samt ekonomiskt bistånd för vissa nyanlända. 

 

Av denna text framkommer att detta statsbidrag på 34,6 mnkr inte ska 

användas till ändamål som täcks av andra statsbidrag avseende flykting-

verksamheten. Ombyggnationen av Kastanjegårdens förskola samt 

Nyckelpigans förskola görs för att använda lokalerna för ensamkommande barn. 

Ombyggnationen av Anderstorps prästgård görs för att användas till 

förskoleverksamhet och då kan Moforsvillan användas för ensamkommande 

barn.  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

 

Ks § 38 (forts.) 

 

Skolstyrelsen har anslag för att täcka hyreskostnaderna för Anderstorps 

prästgård samt socialnämnden har anslag/statsbidrag för att täcka 

hyreskostnader för Moforsvillan, Kastanjegården samt Nyckelpigan. 

 

Med dessa förutsättningar som grund ska inte statsbidraget på 34,6 mnkr 

användas för dessa ombyggnationer, däremot ska fastighetsnämnden erhålla ett 

tilläggsanslag för investeringen motsvarande 11,4 mnkr.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 14 december 2015, § 180 

Fastighetsnämnden den 17 december 2015, § 147 

Kommunstyrelsens allmänna utskott den 20 januari 2016, § 7 

 

Yrkande 

Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Peter Bruhn (MP) och 

Lennart Kastberg (KD): Bifall till förslaget. 

 

Håkan Josefsson (C): Att återremittera ärendet för fortsatt utredning gällande 

Nyckelpigans förskola. 

 

Gunnel Augustsson (S): Avslag på Håkan Josefssons yrkande och bifall till 

liggande förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Håkan Josefssons (C) återremissyrkande och 

Gunnel Augustssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt Gunnel Augustssons (S) avslagsyrkande. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Gunnel Augustssons (S) avslagsyrkande 

Nej-röst för Håkan Josefssons (C) återremissyrkande 

 

Omröstningsresultat 

Med 11 ja-röster för Gunnel Augustssons (S) yrkande, 3 nej-röster för Håkan 

Josefssons (C) yrkande och 1 röst som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt 

Gunnel Augustssons (S) avslagsyrkande. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att för år 2016 bevilja fastighetsnämnden tilläggsanslag med 11,4 mnkr 

avseende ombyggnation av Anderstorps prästgård, Kastanjegårdens 

förskola samt Nyckelpigans förskola,  

 

att  investeringen finansieras inom kommunens rörelsekapital, 

 

att  hyreshöjningar som följd av dessa investeringar täcks inom befintlig 

driftbudgetram för socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden, 

samt 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

 

Ks § 38 (forts.) 

 

att  bevilja igångsättningstillstånd för ombyggnation av Anderstorps prästgård, 

Kastanjegårdens förskola samt Nyckelpigans förskola. 

  

 

Reservation 

Håkan Josefsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna 

yrkande. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §19 Dnr: KS.2015.241

Revidering av tobakspolicy

Ärendebeskrivning
Behovet av en revidering av Gislaveds kommuns tobakspolicy från år 2007
efterfrågades av förvaltningschefsgruppen under hösten 2015. Behovet av
revidering har sin grund i att man önskar ytterligare regleringar och
åtstramningar kring tobaksanvändning.

Därefter fick personalenheten tillsammans med Kommunhälsan i uppdrag att
se över tobakspolicyn och parallellt med det omvärldsbevaka hur andra
kommuner använder sina tobakspolicyer, för att därefter lyfta
förändringsförslag till kommunstyrelsens personalutskott.

Kommunstyrelsens personalutskottet antog som inriktningsförslag i november
2015 de revideringsförslag som arbetats fram av personalenheten och
Kommunhälsan.

Revideringsförslagen har sedan samverkats med Gislaveds kommuns fackliga
organisationer under december 2015. Denna ”nyreviderade” policy har
accepterats av flertalet fackförbund men inte av samtliga.

Förändringsförslagen i tobakspolicyn sammanfattas härmed kort:
· Rökning får endast ske under ett tillfälle under arbetsdagen och det är

på rasten.
· Snusning förbjuds i elev- och brukarnära verksamheter. I samband med

undervisning eller vårdnära arbete.
· Tobakspolicyn ska omfatta alternativa rökningsapparater som

vattenpipa och elektroniska cigaretter (E-cigg).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskott den 18 november 2015, § 30
Förslag på reviderad tobakspolicy daterad 18 november 2015
Tobakspolicyn, ärende på samverkan KSAM 2015-12-17
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2016

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Peter Bruhn (MP): Bifall till
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta tobakspolicy för Gislaveds kommun daterad den 18 november
2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige





1 Folkhälsinstitutet
2 Folkhälsoinstitutet

Antagen av Kommunfullmäktige 070620 § 70,

revideras av kommunstyrelsen 160127 §

TOBAKSPOLICY

INLEDNING

Rökning och arbete hör inte ihop. Enligt tobakslagen § 8 ”ska arbetsgivaren ansvara för att ingen
utsätts för tobaksrök på sin arbetsplats”. 

En mängd internationella studier har visat att rökförbud leder till att fler slutar röka och att de som
förblir rökare minskar sin konsumtion. Passiv rökning ökar risken för lungcancer och hjärt-
kärlsjukdomar. Att utsättas för tobaksrök förvärrar också symtomen hos barn och vuxna med
känsliga slemhinnor, som astmatiker, allergiker och överkänsliga. Drygt var tionde person i åldern
19-81 år i Sverige utsätts för passiv rökning. Resultatet är cirka 60 fall av lungcancer, drygt tusen
hjärtinfarkter och minst 500 dödsfall årligen av passiv rökning.[1] 

Snus innehåller nikotin och många andra giftiga ämnen. Arsenik, kadmium, bly, radioaktivt polonium,
aromatiska kolväten och formaldehyd är några av de 2.500 kemiska ämnen som finns i snus.
Tjugoåtta är klassade som cancerframkallade. En genomsnitts snusare får i sig nikotin motsvarande
30-40 cigaretter/dag. Nikotin är starkt beroendeframkallande. Enligt svensk forskare kan snus ge

högt blodtryck, som i sin tur leder till hjärtinfarkt och slaganfall. [2] 

MÅL OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Gislaved kommun värnar om en rökfri arbetsplats och har en viktig folkhälsouppgift genom att bidra
till att minska tobaksbruket. Olika undersökningar visar att mellan 70-85 % av dem som röker vill
sluta. Att sluta röka är däremot ett personligt beslut som ingen arbetsgivare kan påtvinga någon.
Arbetsgivaren kan däremot möjliggöra och underlätta ett rök- och snusfritt liv. Fokus ligger på en
tobaksfri miljö och att det ska vara lätt att ta ett beslut att bli rök- och snusfri och svårt att börja. 

Viktigt mål är också tillgång till rökfria miljöer, information om policy, regelbunden feedback och
uppmuntran samt möjlighet till rökslutarstöd. 

Följande mål finns:

 Vi är en rökfri arbetsplats.

 Vi röker inte i kommunens lokaler eller i kommunens fordon.

 Rökning sker endast under paus och raster. Personalen får inte röka iförda arbets- eller
skyddskläder och man ska byta om till privata kläder. För de yrken som medarbetare inte har
arbetskläder i sitt arbete så skall man i så fall sätta på sig ytterplagg vid rökning.

 Rökförbudet gäller alla som vistas inom kommunens lokaler: besökare, entreprenörer,
konsulter, med flera.

 Omfattar alla anställda och förtroendevalda.

 Vi tillhandahåller inte rök- eller tobaksvaror inom kommunens lokaler.

 Vårdtagare ska om möjligt inte röka då personal vistas i hemmen. Rökförbud gäller dock för
personal.
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II GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

KSAM 
Samverkans protokoll 

Datum: 

Plats: 

Förhandlingsparter: 

Närvarande: 

Kallade, ej närvarande: 

Ärende: 

KSAM 2015-12-17 

2015-12-17 

Nissan (Rum 346, Kommunhuset) 

Gislaveds kommun och samtliga fackliga organisationer och 
huvudskyddsombud 

För kommunen: 
Kommundirektör Malin Aronsson 
Personalchef Suzi Pergel 
Arbetsmiljöingenjör Inga-Lill Werner 
Personalkonsult MatiIda Löfstrand (§ I) 
Personalkonsult Tobias Karlsson (§§ 1-2) 
Personalkonsult Gudbrand Brun Brekken 

För de fackliga organisationerna: 
För Vision Per-Olof Lidholm 
För Akademikerförbundet Clara Anderson-Edvardsson 
För Sveriges skolledarförbund Ulf Jiretorn 
För Kommunal Stina Nivalainen och Maybritt Reljanovic 
För Lärarförbundet Pål Bernhardsson (§§ 1-2) 

Ledarna 
Lärarnas Riksförbund 
Sveriges ingenjörer 
Vårdförbundet 
BRF 
Jusek 
Naturvetarförbundet 
FSA 
sRAT 
LSR 
DIK 
Sveriges Arkitekter 

Kommungemensam storsamverkan (KSAM) 

Sida I av 5 



I. Medarbetarenkät 2015 

Personalchef Suzi Pergel. personalkonsult MatiIda Löfstrand och personalkonsult Tobias 
Karlsson informerade om slutresultatet från medarbetarenkäten för Gislaveds kommun. 

Det är tredje gången man genomför en medarbetarenkät i kommunen. Målgruppen har varit 
tillsvidareanställda eller visstidsanstälIda som hade en aktiv anställning den I september 
2015. Svarsfrekvens har stigit med I % från 2013 till 80 procent för kommunen totalt. 

Personalkonsult MatiIda Löfstrand presenterade resultatet för de olika områdena mål; 
kompetens; ansvar och delaktighet; ledarskap; lön. Personalchef Suzi Pergel presenterade 
områdena psykosocial arbetsmiljö; kränkningar. hot och våld från brukare. medborgare. 
arbetskamrat eller chef. Antalet tillbudsanmälningar är inte proportionell med resultatet för 
kränkningar i medarbetarenkäten. 

Kommunal anför att man får en del samtal från medlemmar i förhållande till kränkningar 
från chefer. Arbetsgivaren önskar att få ta del av eventuella sådana systematiska brister. 

Personalchef Suzi Pergel presenterade även resultatet för stress. Kommunhälsan kommer 
proaktivt att arbeta med AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö). Kommunal 
upplever att det finns frågor i samband med stress som Kommunhälsan inte kommer åt -
till exempel brister i att sätta in vikarier när personal är sjuk. 

Personalchef Suzi Pergel presenterade slutsatser. rekommendationer och fortsatt arbete 
med bakgrund I resultatet från medarbetarenkäten. 

De fackliga parterna har i övrigt inget att erinra och informationen anses vara samverkad. 

2. Tobakspolicy 

Personalchef Suzi Pergel och personalkonsult Tobias Karlsson presenterade ärendet inför 
beslut. 

Ärendet var uppe till dialog vid KSAM den 23 oktober 2015. Arbetsgivaren har tagit fram 
ett förslag till beslut. Arbetsgivaren har haft för avsikt att strama åt möjligheten att använda 
snus i samband med elev- och brukarnära arbeten. Arbetsgivaren vill också strama åt 
rökning till att det ska ske under rast. inte paus (vilken är tid arbetsgivaren äger). 
Arbetsgivaren rekommenderar att man använder sig av tobaksavvändning via 
Kommunhälsan. 

Kommunal ställde frågan hur man gör med de som har måltidsuppehåll. Kommunal upplever 
policyn som orimlig för denna grupp - då de inte kan stämpla ut. Upplever att arbetsgivaren 
använder sig av "piska" istället för "morot" vilket man anser att andra kommuner har gjort. 
Kommunal är inte överens med arbetsgivaren i frågan. då man anser att inte alla har lika 
möjligheter. och där avslutas samverkan med Kommunal i oenighet. 

Lärarförbundet upplever förslaget som positivt men yrkar på att man gör en extra 
informationsinsats i samband med ny policy i förhållande till information om 
tobaksavvändning. 

De fackliga parterna har i övrigt inget att erinra och ärendet anses vara samverkat. 

KSAM 2015-12-17 Sida 2 av 5 



Hyres- och driftsavtal avseende lokal och inventarier mellan 
Gislaveds kommun 
och Föreningen Anderstorp Simhall 

BAKGRUND 

l 

Efter flera utredningar om simhallens skick har Gislaveds kommun beslutat att stänga 

Anderstorps och Smålandsstenars simhallar från 2016-01-18, då det inte har bedömts lönsamt 

att renovera bassäng, ventilation mm. 

Simhallen i Gislaved bedöms vara i bättre skick och kan vara kvar i ytterligare 5 - 10 år. 

Kommunens ambition är att inom 10 år ersätta simhallarna med ett familjebad i kommunen. 

Föreningen Anderstorp Simhall bedömer att Anderstorps simhall kan drivas vidare med en 

mindre underhållsinstas till det nya badet är färdigställt. Därför är de villiga att driva 

simhallen i egen regi tills vidare. 

Under tiden 2016 01 18 till 2016 0331 kommer simhallen att hållas öppen med begränsade 

tider med personal från Föreningen och Kommunen. 

Gislaveds kommun och Föreningen Anderstorp Simhall tecknar detta avtal i en konstruktiv 

och positiv anda i syfte att kunna driva Anderstorps simhall vidare tills dess en ny simhall står 

klar. 

1. FORMALIA 

1.1 Parter m.m. 

Hyresvärd: Gislaveds kommun, Fastighetsförvaltningen, nedan kallad Kommunen, 332 80 
Gislaved 

Hyresgäst: Föreningen Anderstorp Simhall nedan kallad Föreningen, .......... , 334 
33Anderstorp 

Hyresobjekt: Simhall och hälsolyft å fastigheten Anderstorp 9:455 i Gislaveds kommun som 
omfattar ca 2350 kvm BRA, nedan kallad simhallen. 
Ytan framgår av bifogade ritningar, bilaga 1. 

Hyrestid: 20160401 - 2025 1231 

Uppsägningstid: Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen minst tolv (12) månader före 
hyrestidens utgång. I annat fall är avtalet förlängt med ett (1) år för varje gång. 

Hyresgästen har rätt att löpande säga upp avtalet för avflyttning med en månads varsel. 
Parterna är införstådda med att om hyresgästen säger upp avtalet för avflyttning kommer 
simhallen att rivas. 
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Hyra: Hyran utgör 1 300000 kronor per år och kvittas mot bidrag enligt 1.2. 

Tillämplig lagstiftning: Parterna är ense om att bestämmelserna i 12 kap jordabalken om lokal 
skall äga tillämpning å detta avtal. 

1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll 
Kommunen äger simhallen, i vilken i huvudsak Föreningen bedriver verksamhet. Föreningen 
skall f o m 2016-04-01 (Tillträdesdagen) disponera hela simhallen med hälsolyftet samt 
inventarier enligt specifikation, bilaga 2. 

Föreningen skall uppbära bidrag från Kommunen med 1 300 000 kr per år. 
Bidraget kvittas mot hyran 
Bidraget upphör när kommunen har byggt och öppnat en ny simhall, vilket beräknas ske inom 
10 år. 
Föreningen erhåller också ett investeringsbidrag om 300 000 kr 2016, 200 000 kr 2017 och 
100000 kr 2018, som engångsbidrag, för löpande drift och underhåll samt för att täta 
befintliga skador på yttertaket och under hyresförhållandet ansvara för att taket är tätt. 

1.3 Objektet 
Simhallen är beläget på fastigheten Anderstorp 9:455 i Gislaveds kommun, nedan fastigheten. 

Föreningen medger att Kommunen eller annan, som har Kommunens tillstånd, får anlägga och 
bibehålla ledningar inom fastigheten och i anslutning till Simhallen där sådant kan ske utan 
avsevärd olägenhet för Föreningen. Föreningen är skyldigt att tåla det intrång som föranleds 
av sådan ledning men är berättigat till ersättning för eventuella skador på egna anläggningar. 

1.4 Ändamål 
Simhallen och inventarierna upplåts för bad, idrott och friskvård samt för därmed förenlig 
verksamhet. 
För annan användning krävs Kommunens medgivande. 

1.5 Kontaktpersoner 
Vardera parten skall utse en kontaktperson. 
I frågor av större vikt skall Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun och Föreningens styrelse 
besluta. 

1.6 Skick 
Simhallen och inventarierna upplåts i befintligt skick. 
Statusbedömning utförd av WEEDO, daterad 2012-05-31, bilaga 3 
Betongundersökning utförd av WEEDO, daterad 2012-11-15, bilaga 4 
Rapport Fuktteknisk inventering av simhall inför ombyggnad utförd av Conservator, daterad 
2015-09-29, bilaga 5 
Besiktningsprotokoll OVK, 2015-09-16/21 bil 6 (Ta 10IFa 1013 och Tal2A1avfuktning är ej 
godkända), bilaga 6. 
Föreningen har dessutom genomfört en grundlig besiktning av lokalen. 



2. FÖRENINGENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

2.1 Tillstånd för verksamheten på Simhallen 
Alla åtgärder som försäkringsbolag, miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd eller 
annan myndighet kan komma att kräva för simhallens nyttjande enligt detta avtal ombesörjs 
och bekostas av Föreningen. Kommunen verkar för att föreningen kan överta eventuellt 
befintliga tillstånd. 

2.2 Tillsyn, drift, skötsel, reparation och underhåll 
Föreningen ska sköta simhallen på ett fackmannamässigt sätt så att risk för skada eller hälsa 
inte uppstår hos besökare. 

Föreningen skall ombesörja och bekosta tillsyn, drift, skötsel, reparation och underhåll av 
simhallen i enlighet med ansvarsfördelning, bil 7. 

Kommunen ansvarar för sanering av PCB enligt inventeringsrapport 2009-02-29, bilaga 8. 

Kommunen svarar för fasta och rörliga avgifter avseende vatten och avlopp, värme och el. 

Föreningen har möjlighet att använda kommunens kärl för sopor och sorterat avfall under 
förutsättning att avfallet sorteras i matavfall, papper, kartong, wellpapp, plast, metall och 
övrigt brännbart avfall samt att det utgör en ringa mängd. 
Föreningen ansvarar för och bekostar borttransport och omhändertagande av restprodukter 
från reningsverk samt miljöfarligt avfall. 

Föreningen disponerar kommunens inventarier i simhall och hälsolyft under 
hyresförhållandet. Det innebär att föreningen ansvar drift, skötsel, service, besiktning mm. 
Föreningen svarar också för underhåll och utbyte av dynor och förslitningsdelar. När en 
inventarie är utslitet ska kommunen godkänna att den får skrotas. Inga inventarier får säljas. 
Vid avtalets upphörande ska kommunens inventarier återlämnas i gott skick med hänsyn till 
normal förslitning. 

2.3 Uthyrning till allmänheten, andra föreningar, skolor, m fl 
Föreningen svarar för att Simhallen kan användas såväl av egna medlemmar som av 
allmänheten, andra föreningar, m fl. 

Under skoltid när simhallen inte är öppen för allmänheten eller används på annat sätt av 
Föreningen har skolorna i Anderstorp rätt att använda simhallen utan avgift under 
förutsättning att skolorna med egen personal ansvarar för säkerheten. 
Föreningen äger rätt att debitera skolorna för den kostnad för extra ordinär städning som kan 
uppstå. 

2.4 Avgifter för uthyrning 
Föreningen får fritt bestämma avgiften för bad i simhallen samt avgiften för periodkort i 
hälsolyftet. Föreningen äger rätt att tillgodogöra sig hela intäkten från 
uthyrningsverksamheten. 
Föreningen skall årligen redovisa besöksstatistik till kommunen avseende simhall och 
hälsolyft. 
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2.5 Upplåtelse av reklamplatser 
Föreningen har rätt att under avtalsperioden upplåta reklamplatser inom Simhallens gränser 
och har rätt till hela reklamintäkten om inte parterna för visst tillfälle överenskommer om 
annat. 
Föreningen har rätt att överlåta namnet på simhallen och att namnet får sättas upp på fasad 
mot söder. Föreningen ansvarar för att bygglov för skyltar. 
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Övriga föreningar skall erbjudas möjlighet att på sina arrangemang upplåta reklamplatser 
inom Simhallen och då erhålla hela reklamintäkten. Reklamplatserna får dock inte användas 
till reklam för tobak eller alkoholhaltiga drycker. Diskriminerande reklam får inte förekomma. 

2.6 Försäljningsrättigheter 
Det åligger föreningen att ansöka om erforderliga tillstånd för verksamheten hos berörda 
myndigheter. Föreningen har rätt att utnyttja entrehall 102a för cafe och 
försäljningsverksamhet men inte under dagtid då skolmatsalen används för Åsenskolan och 
Ekenskolan. Föreningen respekterar andra föreningars önskemål i anslutning till deras 
evenemang i sporthallen. 
Inom objektets gränser får inte försäljning av tobaksvaror ske. 

2.7 TV-rättigheter 
TV -sändning får förekomma inom objektet utan att särskild överenskommelse träffats. 

2.8 Ansvar för objektets sundhet, ordning och skick 
Föreningen skall tillse att sundhet, ordning och skick upprätthålls inom Simhallens gränser. 

Rökning och alkoholförtäring är inte tillåten inom Simhallens gränser. 

2.9 Ny-, om- och tillbyggnad av objektet 
Föreningen får inte företa om- eller tillbyggnad av Simhallen utan Kommunens medgivande. 

Underhåll och utbyte av installationer som Föreningen genomför i lokalen skall dokumenteras 
och redovisas för kommunen. 

Föreningen har rätt att efter hyresförhållandet avslutats nedmontera och behålla de större 
installationer som föreningen investerat i. 

2.10 Ansvarsförsäkring m.m. 
Föreningen skall ha erforderlig ansvarsförsäkring för skador som kan uppkomma i 
verksamheten där självrisken maximeras till ett basbelopp. Försäkringsbeloppet ska uppgå till 
lägst 10 rnnkr per skada. 
Försäkringsbevis skall årligen översändas till kommunen. 

2.11 Kommunens nyttjande av Fastigheten 
Kommunen och av kommunen anlitad personal ska ges tillträde till Apparatrum 006, Pannrum 
007 och f.d. oljerum 009 genom passage 02lA och FörrådIinspektionsrum 014 samt till 
fastighetsförråd 027b genom hälso lyft 027a. 

Föreningen har tillgång till Entrehall 102a, Vindfång 101a samt Trapphus 102b för besökare 
och personal. Föreningens personal ska också ges tillträde till Passage 168. 



2.12 Hälsolyftet 
Övertagandet av hälsolyftet innebär en verksamhetsövergång vilket innebär att föreningen 
erbjuder anställning och personalansvar inom simhall och hälso lyft för den person som 
kommunen har anställd som instruktör i hälsolyftet. 

Periodkort som gäller i Kommunens hälsolyft i Gislaved och Smålandsstenar gäller inte i 
Anderstorp och Föreningens periodkort gäller endast iAnderstorp. 
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För periodkort som Kommunen sålt avseende Anderstorp, med giltighet efter 2016-04-01, ska 
Kommunen lösa in resterande tid, om kortinnehavaren så önskar. Föreningen åtar sig satt 
sköta den praktiska hanteringen i anslutning till försäljning av egna periodkort. 



3. KOMMUNENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

3.1 Tillsyn, drift, skötsel, reparation och underhåll 
Elkostnad ingår i hyran. 

6 

Hela byggnadens totala elförbrukning beräknas till 820000 kWh per år, varav simhallen andel 
uppskattat till 30 %. Om elförbrukningen något år överstiger 860 000 kWh betalar föreningen 
ett tillägg till hyran motsvarande Kommunens självkostnad för den del som överstiger 
860 000 kWh. På motsvarande sätt erhåller föreningen ett avdrag på hyran om den totala 
elförbrukningen understiger 780 OOOkwh. 

Värmekostnad ingår i hyran 
Hela fastighetens totala värmeförbrukning, inklusive Åsenskolan och Ekenskolan, under ett 
normalår beräknas till 2 265 000 kWh, varav simhallen andel uppskattat till 22 %. Om 
normalårskorrigerad värmeförbrukningen något år överstiger 2 400 000 kWh betalar 
föreningen ett tillägg till hyran motsvarande Kommunens självkostnad för den del som 
överstiger 2 400 000 kWh. På motsvarande sätt erhåller föreningen ett avdrag på hyran om 
den totala normalårskorrigerade värmeförbrukningen understiger 2 000 OOOkwh. 

3.2 Egendomsförsäkring 
Kommunen ansvarar för att Simhallen med tillhörande kommunägda inventarier omfattas av 
erforderligt försäkringsskydd. 

3.3 Kommunens inspektionsrätt 
Kommunen har rätt att företa inspektion av objektet. Om inspektionen föranletts avanmälan 
från tredje man skall Föreningen kallas att närvara vid inspektionen. Föreningen skall alltid i 
god tid underrättas om förestående inspektion. 



4. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

4.1 Förverkande 
Parterna är ense om att åtgärder som avses i 2: 10 skall anses vara sådana avtalsenliga 
skyldigheter som anges i 12 kap 42 § 8 P jordabalken och att det är av synnerlig vikt för 
Kommunen att skyldigheten fullgörs. 

4.2 Överlåtelse av avtal 
Detta avtal får inte av Föreningen överlåtas på annan än av föreningen helägt bolag, utan 
Kommunens medgivande. 

4.3 Förbud mot inskrivning 
Detta avtal får inte inskrivas. 

4.4 Tillträde 
När föreningen tillträder lokalen ska gemensam syn genomföras i lokalen samt att 
in ventarieförteckningen verifieras. 
Inför tillträdet ska kommunen informera föreningens personal om driften avseende 
reningsanläggningen. 

4.5 Ändringar 
Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade 
och undertecknade av parterna. 

4.6Förutsättning 
Detta avtal förutsätter för sin giltighet att Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun genom 
beslut som vinner lagakraft godkänt avtalet 

4.7 
Utväxling av avtal 

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Gislaved 2016-

GEN ANDERSTORP SIMHALL 

L 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §44 Dnr: KS.2016.15

Hyres- och driftsavtal gällande simhallen i Anderstorp

Ärendebeskrivning
Efter flera utredningar om simhallens skick har Gislaveds kommun beslutat att
stänga Anderstorps och Smålandsstenars simhallar fr. o. m. den 18 januari
2016, då det inte har bedömts lönsamt att renovera bassäng, ventilation m.m.
Simhallen i Gislaved bedöms vara i bättre skick och kan vara kvar i ytterligare
5 – 10 år. Kommunens ambition är att inom 10 år ersätta simhallarna med ett
familjebad i kommunen.

Föreningen Anderstorp Simhall bedömer att Anderstorps simhall kan drivas
vidare med en mindre underhållsinsats tills dess det nya badet är färdigställt.
Därför är de villiga att driva simhallen i egen regi tills vidare.

Efter ingående diskussioner är Gislaveds kommun och Föreningen överens om
ett avtal avseende driften av simhallen och hälsolyftet från 2016-04-01 till
2025-12-31, eller till dess en ny simhall är färdigställd.

Avtalet innebär att kommunen ansvarar i huvudsak för mediaförsörjning (el,
värme och VA), fastighetsförsäkring och upplåter lokalen, ventilationsanläggning
och reningsverk med inventarier i befintligt skick. Föreningen ansvarar för
övriga driftskostnader samt allt underhåll av lokalen, ytterväggar, fönster och
tak samt installationer och inventarier. I lokalen ska Föreningen bedriva bad,
idrott och friskvård.

Hyran som Föreningen betalar 1,3 mnkr avser fastighetsförvaltningens drifts-
och kapitalkostnader samt fritidsförvaltningens kapitalkostnader för inventarier
i hälsolyftet.

Föreningen erhåller ett driftbidrag av fritidsnämnden motsvarande hyran till
fastighetsförvaltningen. Dessutom betalar fritidsnämnden ett engångsbidrag om
300 tkr 2016, 200 tkr 2017 och 100 tkr 2018 för löpande drift och underhåll
samt för att laga befintliga skador på yttertaket.

Eftersom avtalet innebär en kostnadsökning för fritidsnämnden jämfört med
om simhallen byggts om till sporthall, engångskostnad 2016 för återlösning av
medlemskort på Hälsolyftet, minskade årliga intäkter från Hälsolyftet samt
kostnad för engångsbidraget bör mellanskillnaden ges som tilläggsanslag för
2016. 2017 och framåt behandlas i den normala budgetprocessen.

Tilläggsanslaget uppgår till 590 tkr avseende driftskostnader och 300 tkr
avseende engångsbidraget samt 330 tkr för återbetalning av sålda kort till
hälsolyftet (tillkommer 200 tkr som belastar 2015), totalt 1 220 tkr.

För år 2017 kvarstår 590 tkr avseende driftkostnader samt att engångsbidraget
sjunker till 200 tkr. Effekten för 2017 blir att fritidsnämndens justering av
driftbudgetram sänks från 1 220 tkr till 790 tkr.

Beslutsunderlag
Hyresavtal mellan Gislaveds Kommun och Föreningen Anderstorp Simhall,
daterat den 21 januari 2016
Bilagor till hyresavtal, daterade den 21 januari 2016
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 44 (forts.)

Ansvarsfördelning mellan Föreningen Anderstorp Simhall, daterad den 21
januari 2016
Kommunstyrelsen den 27 januari 2016, § 24

Yrkande
Niclas Palmgren (M) med instämmande av Anders Gustafsson (SD), Tommy
Stensson (S) och Håkan Josefsson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Hyres- och driftavtal mellan Gislaveds Kommun och
Föreningen Anderstorp Simhall daterat 2016-01-21 med bilagor,

att bevilja fritidsnämnden tilläggsanslag med 1 220 tkr för 2016,

att finansiering sker genom att disponera 850 tkr ur kommunfullmäktiges
anslag för oförutsedda utgifter samt 370 tkr ur kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter,

att fritidsnämndens kostnader avseende budget 2017 hanteras i samband
med mål och budget 2017-2021,

att utse fritidsnämnden som ansvarig nämnd för avtalet, samt

att fritidsnämnden fr.o.m. 2016-04-01 inte bedriver någon verksamhet i
lokalen ”Hälsolyftet”.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §36 Dnr: KS.2011.252 10

Mötesplats Gisle, uppdrag till kulturnämnden

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken har under december 2015 och januari 2016
beslutat att successivt avveckla sin verksamhet under första halvåret 2016 samt
att från och med den 1 juli 2016 lägga stiftelsen vilande.

Kommunstyrelsens särskilda styrgrupp för Gisleparken 2015/2016
(styrgruppen) har i sin beredning av frågor kopplade till Stiftelsen Gisleparkens
beslut förslagit kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att dels godkänna att
Stiftelsen Gisleparken avvecklar sin verksamhet och att stiftelsen läggs vilande,
dels att Gislaveds kommun i viss omfattning övertar verksamheter i Glashuset
som stiftelsen drivit, dels övertar stiftelsens inventarier för att kunna fortsätta
att driva verksamheterna, delvis i andra former.

I Glashuset finns i nuläget verksamheter som drivs av barn- och
utbildningsnämnden och kulturnämnden, utöver de delar som Stiftelsen
Gisleparken har kvar under första halvåret men successivt lämnar fram t.o.m.
30 juni 2016. Fastighetsnämnden ansvarar som fastighetsägare för de lokaler
som Stiftelsen Gisleparken redan återlämnat (nöjeslokalen). I förslaget till
övertagande av verksamhet ingår att fritidsnämnden ska överta bowlinghallen.
Dessa fyra förvaltningar är därmed primärt berörda av hur verksamheten
utvecklas i byggnadens lokaler och dess omedelbara närhet. Styrgruppen
föreslår i denna del att en nämnd ska erhålla samordningsansvar för byggnaden
(”vice-värd”) och för förvaltningarnas verksamhet vad gäller samordning internt
och externt. I detta uppdrag ligger också samordning av utveckling så att det
bakomliggande syftet ”Glashuset är navet i Mötesplats Gisle i området Gisle”
blir verklighet.

Begreppet Mötesplats Gisle myntades i samband med de utredningar som
gjordes under 2011 i samband med att upprustning av ”byggnaden
Gisleparken” konstaterades nödvändig. I processer med kommunens
förvaltningar, föreningsliv m fl och med stöd av utomstående konsult togs fram
en idé för samlande och utvecklade verksamheter och lokaler fram. Med detta
underlag som grund togs den s k Generalplanen för en lokalutbyggnad i fyra
etapper fram som underlag för byggnation. Etapp 1 byggdes 2012 - 2014 och i
dessa lokaler flyttade gymnasiet med nystartade restaurangprogrammet in
liksom Stiftelsen Gisleparken, som återupptog sin verksamhet, och Ungdomens
Kulturhus, som nu utvecklats till Kulturplatån. Den om- och utbyggda
byggnaden fick nu namnet Glashuset.

De ekonomiska förutsättningarna för projektet var till en början goda, men
efter de senaste budgetprocesserna har en förskjutning av investerings-
utrymme för projektet gjorts till att delvis ligga utanför utblickperioden, men
även minskat i reell omfattning för den närmast liggande etappen. I samband
med budgetarbetet inför 2016 lämnades därför ett uppdrag till fastighets-
förvaltningen att i samråd med Stiftelsen Gisleparken, barn- och utbildnings-
förvaltningen och kulturförvaltningen ta fram ett nytt lokalprogram för den i tid
närmaste liggande etappen utifrån verksamheternas behov och tillgängliga
resurser. Detta arbete pågår.
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Styrgruppen har i denna del föreslagit att en reviderad generalplan också tas
fram, baserad på nämndernas mål samt ekonomiska resurser för såväl
byggande som drift.

Sammanfattningsvis föreslår styrgruppen därför att ett särskilt uppdrag läggs på
kulturnämnden att ta ett samordningsansvar för verksamheterna i Glashuset
samt för utveckling av Mötesplats Gisle. En första del i detta uppdrag blir att ta
fram en reviderad s k generalplan för verksamhet och lokaler inför ut- och
ombyggnaden av Glashuset i relation till målsättningar och ekonomi. Detta ska
ske i samråd med berörda nämnder som har verksamhet i Glashuset och
området Gisle/Mötesplats Gisle. Detta innebär ett utökat uppdrag för
kulturnämnden, vilket innebär en förflyttning av kommunstyrelsens
samordningsansvar, och varför en anpassning av nämndens reglemente behöver
göras. Dialog och återkoppling till även andra nämnder än de direkt berörda
ska göras. Uppdraget ska arbetas in och följa mål & budgetprocessen under
året och kommande år, vilket ger kommunstyrelse och kommunfullmäktige
möjlighet till löpande styrning och uppföljning.

Beslutsunderlag
Projekt Mötesplats Gisle: Behovsutredning, daterad den 30 november 2011
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Godkännande av beslut från
Stiftelsen Gisleparken att lägga verksamheten vilande, daterad den 4 februari
2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Övertagande av verksamhet
från Stiftelsen Gisleparken, daterad den 4 februari 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Avtal om köp av inventarier
mm från Stiftelsen Gisleparken, daterad den 5 februari 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2016

Yrkande
Anton Sjödell (M) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Peter Bruhn
(MP) och Inga-Maj Eleholt (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kulturnämnden att ta ett samordningsansvar för
verksamheterna i Glashuset inför och efter att Stiftelsen Gisleparken
lämnar Glashuset samt för utveckling av Mötesplats Gisle,

att uppdraget ska ske i samverkan med de nämnder som driver eller
kommer att driva verksamhet i Glashuset samt inom området Gisle,

att kulturnämnden gör en översyn av sitt reglemente och lämnar förslag till
anpassning och revidering så att det utökade uppdraget klargörs i
reglementet,

att inom ramen för uppdraget ska kulturnämnden ansvara för att ta fram
och besluta om en reviderad s.k. generalplan för Glashuset, vilket
inkluderar såväl verksamhetsmål och lokalprogram för Glashusets
fortsatta om- och tillbyggnad, samt
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att uppdragen bedrivs med anpassning till de årliga mål- och
budgetprocesserna så att de ekonomiska och verksamhetsmässiga
förutsättningarna kan koordineras.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Inledning

Analysen är ett redskap för att inleda ett förändringsarbete kring verksam-
hetslokaler, och skall inte värderas utfrån andra sammanhang.
Som sådan är den en kritisk studie som framför allt söker de problem som 
kan vara hinder för verksamheterna. 
Dokumentet är en rumsligt relaterad funktions- och behovsanalys som be-
rör förutsättningarna för en ombyggnad av fastigheten Gisleparken.

Analysen omfattar flera moment:
 - Behovs- och funktionsöversikt; en sammanställning av vilka behov   
 som föreligger, omfattar både praktiska och upplevelsemä- 
 ssiga behov. 
 - Aktivitetsöversikt; som är en sammanställning av de rumsliga   
 praktiska aktiviteter som verksamheterna omfattar. 
 - Nulägesbeskrivning; som beskriver verksamheternas relation till   
 de lokaler man verkar i idag och hur den går att förbättra.
 - Problembeskrivning; som sammanfattar den dominerande pro-  
 blembilden i förhållandet mellan verksamheterna och de befintliga   
 lokalerna.
 - Konsekvensbeskrivning; som är en subjektiv bedömning av utre-  
 dande inredningsarkitekt där lokalerna relateras till krav, målbeskriv-  
 ningar och förväntningar, både interna och externa.

Analysen grundar sig på: 
Dels insamlad offentlig formell information som till exempel verksamhets-
planer, verksamhetsbeskrivningar, verksamhetsstatistik, styrdokument, 
handlingsplaner, etcetera. 
Dels grundar den sig på informell information som samlats in genom inter-
vjuer och platsstudier.

Analysen är tänkt att användas som underlag och stöd vid planering, pro-
jektering och upphandling av tjänster och produkter i samband med en 
förändring av lokalerna. Den förtydligar de krav som bör ställas på den nya 
miljöns utförande, både vad det gäller praktiska aspekter och upplevelse-
mässiga. 
Analysen bildar plattform och referens för den fortsatta dialogen under 
planerings- och byggprocess. Bakomliggande konflikter identifieras och lyfts 
fram, för att kunna bearbetas i ett tidigt stadium av processen. 
Analysen som process är även ett viktigt verktyg för den sociala ansträng-
ning som en flytt av verksamhet innebär. Alla berörda parter har givits 
tillfälle att bidra med information kring just deras krav, förväntningar och 
behov. 
Den definierar problemområden och ligger till grund för framtida lokalmäs-
siga lösningar, samt fungerar som ett styrmedel för brukaren/beställaren i 
samarbetet med de arkitekter som kommer att ha ansvaret för gestaltning-
en av fastigheten/området.
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Följande verksamheter har ingått i analysen:

Stiftelsen Gisleparken (SGP)
 - Restaurang/storkök/catering/service till övriga verks. i fastigheten
 - Nöjesverksamhet
 - Bowling
 - Konferens
 - Lokaluthyrning
  - Bingoalliansen
  - Västbo sportdansklubb
  - Gammeldansföreningen
  - Drum & Drill corps
  - GK; Gislaveds gymnasium; se nedan, kulturförvaltningen; se nedan.
  - Sunkträsket
  - Serbiska föreningen
 - Stuguthyrning
Gislaveds kommun (GK)
 Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF)
  Gislaveds gymnasium (GG)
   - Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RLP)
   - Estetiska programmet, inriktning Dans   
   - Dramaundervisning
  Musikskolan (MS)
   - Slagverk
 Kulturförvaltningen (GKF)
  - Teater-/dans-/musikscen
  - Utställningshall
  - Dansundervisning
  - Dramaundervisning
  - Ateljéer/skapandeverkstäder
  - Ungdomens Kulturhus (UKH)
   - Musikstudios/repetitionslokaler
   - Webbradio
   - Webb-tv
Gislaveds kommun (GK)
 Fritidsförvaltningen (GFF)
  - Föreningarnas hus (FH)
Gemensamma (Gem)
 - Kafé/mötesplats
Hyresgäster i nuvarande fastigheten
 - Västbo sportdansförening
 - Gammeldansföreningen
 - Drum & drill corps
 - Bingoalliansen
 - Sunkträsket
 - Serbiska föreningen
 - Bowlingföreningar: Linnea/Gislaveds BK
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Dokument som ingått i analysen:

- Stiftelsen Gisleparken;Verksamhetsplan 2010,
   Visions- och utvecklingsplan,
   Målgruppsbeskrivning,
   Ekonomisk avdelningsredovisning 1 kv 2011,
   Organisationsplan
   Gisleparken 2011, Funktion, interaktion
   www.gisleparken.se
- Gislaveds kommun, generellt;
   Miljöpolicy för Gislaveds kommun, 
   Alkohol- och drogpolitiskt program,
   Tillgänglighetsstrategi,
   Folkhälsoplan,
   Handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete,
   www.gislaved.se
- Gislaveds kommun, Fritidsförvaltningen;
   Mål- och handlingsplan 2011-2012,
   Organisationsplan,
   www.gislaved.se
- Gislaveds kommun, Fritidsnämnden;
   Gislaveds kommuns årsredovisning 2010; Fritidsnämnden,
   Målbeskrivningar, Fritidsnämnden,
   www.gislaved.se,
- Gislaveds kommun, Gislaveds Gymnasium;
   Kursplan för Restaurang- och livsmedelsprogrammet
   Utredning av kök för utbildning och storkök/restaurang, Storköks-  
   planerarna
   Behovsbeskrivning för skolmåltider och restaurangutbildning, Ulf   
   Jiretorn
   Kostpolicy för skolrestauranger inom förskola och skola i Gisla-  
   veds kommun
   www.gislaved.se
- Gislaveds kommun, Socialförvaltningen/Socialnämnden;
   Verksamhetsbeskrivning,
   Målbeskrivningar,
   Organisationsplan,
   Visionsbeskrivning,
   Förteckning över relevanta lagar och förordningar,
   Miljöbokslut,
   Jämställdhetspolicy,
   Säkerhetsplan,
   Brukarundersökning,
   Marknadsföringsmaterial; Gislaved, en bra bit av Småland,
   www.gislaved.se
- Gislaveds kommun, Kulturförvaltningen;
   Inriktningsförslag till framtida verksamhet på Johan Orre,
   Kulturpolitiskt program; kulturpolitiska mål,
   www.gislaved.se
- Gislaveds kommun, Ungdomens kulturhus;
   Målbeskrivning,
   Organisations- och metodbeskrivning,
   www.gislaved.se
- Gislaveds kommun, Fastighetsförvaltningen;
   Underhållsplan Gisleparken,
   www.gislaved.se
- Gislaveds kommun, Byggfunktionen;
   Idéskiss Parken,
   www.gislaved.se  
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Offentliga personer som intervjuats:

Marie Johansson, kommunalråd, GK
Niclas Palmgren, kommunalråd, GK
Karin Gustafsson, kommundirektör, GK
Agneta Åsberg, utvecklingsledare, GK/Barn och utbildningsnämnden (BUN)
Maria Ström, kostkonsult, GK/BUN
Inga-Maj Eleholt, ordf. GK/BUN
Bo Kärreskog, 2:e vice ordf. GK/BUN
Birgitta Höper-Agardsson, förvaltningschef, Barn och utbildningsförvaltningen, GK
Henrik Ekstrand, lärare på restautantprogrammet, Gislaveds Gymnasium, GK
Ulf Jiretorn, rektor, Gislaveds Gymnasium, GK
Andrea Donoso Lillo, danslärare, Gislaveds Gymnasium, GK
Alexandra Linder, teaterpedagog, Gislaveds Gymnasium, GK
Bo Haarala, rektor, Gislaveds Gymnasium, GK
Mats Spånberg, gymnasiechef, Gislaveds Gymnasium, GK
Hjördis Larsson-Valkama, rektor, Gislaveds Gymnasium, GK
Sten Lundqvist, kökskonsult, Storköksplanerarna
Mikael Fröhler, förvaltningschef, fastighetskontoret, GK
Magnus Runesson, stadsarkitekt, GK
Solveig Davidssson, ordf. kulturnämnden, GK
Bo Linde, 2:e vice ordf. kulturnämnden, GK
Magnus Jonsson, förvaltningschef, kulturförvaltningen, GK
Tommy Liljegren, verksamhetschef, Ungdomens Kulturhus, GK
Musikskolan, representanter, GK
Sunkträsket, representanter
DJ-gruppen, representanter
Monica Svensson, förvaltningschef, socialförvaltningen, GK
Marie Christiansson, programområdeschef, äldreomsorgen, GK
Curt Vang, enhetschef barn och familj, GK
Mats Valsten, områdeschef socialpsykiatri, GK
Elisabeth Svensson, utvecklingsledare, socialförvaltningen, GK
Maria Gullberg Lorentsson, ordf. fritidsnämnden, GK
Tommy Stensson, 2:e vice ordf, fritidsnämnden, GK
Kent Kruuse, förvaltningschef, fritidsförvaltningen, GK
Kirsten Steeg/Leif Axelsson, Gammeldansföreningen
Mia Eide/Marcus Ejdhall, Västbo Sportdansklubb
Bingoalliansen, representanter
Margaretha Carlsson, bowlingklubben BK Linnéa
Åke Ohnback, ordf. stiftelsen Gisleparken
Karin Eriksson, föreståndare, stiftelsen Gisleparken
Lars-Olov Martinsson, fastighetsskötare, stiftelsen Gisleparken
Gertrud Eriksson, kökspersonal, stiftelsen Gisleparken
Vuokko Ljungkvist, kökspersonal, stiftelsen Gisleparken
Lenny Kron, bitr. föreståndare/kökschef, stiftelsen Gisleparken
Irene Johansson, lokalvårdare, stiftelsen Gisleparken
Ingemar Magnusson, Polisen, närpolischef

 



7

Bakgrund

Fastigheten som verksamheten Gisleparken är förlagd till är uppförd 1975 
för den typ av verksamhet som i dag till största del upptar lokalerna. Det är 
en anläggning för nöjesverksamhet; scen, dans, restaurang. Det finns även 
möteslokaler och bowling, samt administrativa lokaler.
Verksamheten drivs av Stiftelsen Gisleparken, instiftad av Gislaveds kom-
mun och Folkets Hus och Parker. En i sammanhanget inte helt ovanlig 
konstruktion i en process där folkrörelsernas, till exempel Folkets Hus och 
Folkparkerna, tidigare starka position i samhällena förändrats. 

Byggnaden har genomgått interiöra renoveringar och förbättringar under 
åren. I dagsläget dras det med ett kraftigt eftersatt underhåll och en inven-
tering gjord av Gislaveds kommun visar att renoveringsbehovet är stort. 
Framför allt är det systemen i byggnaden som inte fungerar tillfredställan-
de, men även ytskikt och fast inredning är i stort behov av renovering. 

Ytterligare en anledning till förändringsbehovet är att verksamheten i fastig-
heten har dragits med ett ekonomiskt underskott i flera år. 
Dessa två faktorer är starkt bidragande till att stiftelsen, tillsammans med 
Gislaved kommun har kommit överens om att fastigheten skall övergå i 
kommunens ägo.

I samband med en framtida renovering har kommunen planerat att inhysa 
ett nytt gymnasieprogram i lokalerna; Restaurant- och livsmedelsprogram-
met (RLP), samt en dansinriktning på Estetiska programmet. Kommunen är 
även intresserad av att utreda om fastigheten kan bli ett ”allaktivitetshus” 
eller ”ungdomens hus”. Det förväntas inrymma kultur- och nöjesrelaterade 
verksamheter som i första hand vänder sig till en yngre målgrupp, men 
även skall vara en given mötesplats för alla kommunens invånare.
Tidigare planer inbegrep en annan lokal i tätorten, men i och med förvär-
vandet av Gisleparken har man sett möjligheten att slå samman dessa två 
projekt till ett.
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Vision

Visionsarbetet
Utvecklingen av visionsbeskrivningen har varit en process från två håll. 
Dels från Gislaved kommuns förvaltning, dels från allmänheten och de 
tänkta brukargrupperna.

Den mer formella beskrivningen av projektets möjligheter från tjänstemän-
nen, har mött de kommentarer och reflektioner som fångats upp under ett 
antal work-shops med olika målgrupper (föreningar, ungdomar, allmänhet, 
politiker).
Under dessa work-shops har deltagarna bearbetat vad Gisleparken och Gis-
leområdet skulle behöva för att bli en attraktiv mötesplats, och vilken roll 
området kan spela i kommunen. Både praktiska och upplevelsemässiga 
aspekter lyftes fram. 

Det framkom en mängd olika idéer och synpunkter. Från lekplats, kafé och 
bra sittplatser, till helikopterplatta, skate-park och eko-område.
Under kapitlet ”Riktlinjer för planeringsarbete”, rubriken ”Identitet” kan 
man läsa mer om detta.

En tyldig linje framkom dock som är värd att framhålla här: 
fastigheten Gisleparken är intimt förknippat med hela fritidsområdet Gisle. 
Det som görs i fastigheten kommer att påverka och påverkas av vad som 
sker utanför ytterväggarna. Alla målgrupper berörde vad förändringen skulle 
innebära för hela området, och man såg stora möjligheter att projektet 
skulle stärka hela området, och hela kommunens attraktionskraft. 

Visionen ”Gisle”
Projektets vision är att utveckla Gisleparken till en kreativ mötesplats. Det 
är en strategisk satsning för hela kommunen. Här ska verksamheter inom 
nöje, kultur och utbildning samordnas och ge möjligheter till upplevelser, 
eget skapande, lärande och innovationer. Unga människor får här en mö-
tesplats där de kan förverkliga sina drömmar och skapa sin egen framtid. 
Det sker i ett nära samspel med övriga generationer, utbildningssektorn, 
förenings- och näringsliv. Nya Gisleparken är en integrerad del i området 
Gisle och ska bidra till att stärka upplevelsen av Gislaved som en aktiv och 
innovativ kommun.

Styrkan i den nya Gisleparken är att verksamheten kommer att drivas i 
nära samverkan mellan flera aktörer. Med utgångspunkt i sitt kärnuppdrag 
ansvarar varje aktör för att den egna verksamheten bidrar till att stärka och 
utveckla helheten.  

Inflytande och delaktighet är motorn i den öppna verksamheten. Mycket av 
det som kommer att hända i Gisleparken sker genom att enskilda och grup-
per får möjlighet att genomföra sina egna projekt från idé till färdig produkt.
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Mötesplats Gisle vänder sig till alla som är intresserad av att ta del av ut-
budet och vara med och utveckla innehållet. Den sammanhållande länken 
är kaféet. Hit kan vem som helst komma som vill träffas och umgås i en 
kreativ miljö. Här ska man kunna slinka in och träffa sina vänner, hitta nya 
vänner och ta en fika. Kaféet fungerar också som informationscentral och 
inspirationsnav för det som är på gång i huset och i området Gisle.  
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Sammanfattning/problembeskrivning

Förutsättningarna för att inrymma de önskade verksamheterna i den befint-
liga fastigheten ser goda ut, ur flera aspekter. 
Flera av verksamheterna är av liknande art och har liknande lokalbehov, 
vilket är en god grund för samutnyttjande av lokaler. Närheten till det 
”aktivitetscentrum” som området rymmer, med gymnasieskola, bibliotek, 
idrottshallar, simhall, ishall, m m, innebär stora möjligheter att skapa sy-
nergieffekter genom att förstärka och tydliggöra området ytterligare som en 
attraktiv mötesplats för kommunens invånare. 

Dock finns det några uppenbara problemområden som bör bearbetas innan 
beslut tas och medel avsätts. Dessa beskrivs nedan:

- Den totala programmerade ytan, cirka 8 000 m2 överstiger kraftigt den 
befintliga, ca 4 000 m2. För att tillmötesgå ytbehoven kommer det inte 
räcka med att renovera och effektivisera de befintliga ytorna; en omfat-
tande tillbyggnad kommer att krävas; cirka 2 500 m2 utöver de befintliga 
ytorna.

- Kombinationen av verksamhetstyper i lokalerna är i dagsläget inte opti-
mala ur förvaltningssynpunkt. För att få ut en god yteffektivitet bör flera 
delverksamheter samverka kring ytorna i fastigheten. 
Till exempel är det inte bra om lokaler står tomma och obrukade under 
långa tider av dygnet/veckan/året. 
De verksamheter som skall dela lokaler bör vara av liknande karaktär så 
att utformning och utrustning passar verksamheterna. I det motsatta fal-
let, som i dagsläget, så kommer lokaler och utrustning att slitas ned och 
förbrukas snabbt. En översyn av vilka verksamheter som skall vara i fastig-
heten är nödvändig. Se förslag under ”Samnyttjande/yteffektivitet”.

- Stora skillnader mellan verksamheter som nyttjar samma lokal innebär 
också stora arbetsinsatser för att ställa om lokalen för respektive verksam-
het. Slitage på utrustning och arbetsskador på personal är vanliga följder 
av sådana problem. Höga krav på flexibilitet ställer också höga krav på 
logistik och hantering av inredning/utrustning.

- Ett etiskt problem är kombinationen av alkoholrelaterade verksamheter 
tillsammans med ungdomsverksamhet. Om den nya situationen skall ha 
ungdomar som primär målgrupp bör inslagen av alkohol minimeras och 
planeras strategiskt, för att uppfylla de riktlinjer som Gislaveds kommun 
ställer på sina verksamheter. Se ”Alkohol- och drogpolitiskt program” och ” 
Handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete”.

- Stiftelsen Gisleparkens roll kommer i o m ägarskifte av fastigheten att 
förändras, och en ny verksamhetsbeskrivning har utvecklats. Hur den nyde-
finierade verksamheten skall passas in i hela området, är inte helt klarlagt 
ännu, och kommer vara föremål för utveckling/förändring under den när-
maste framtiden. Det långsiktiga samspelet mellan verksamheterna bör 
vara helt klarlagt innan beslut fattas om finansiering.
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Verksamhetsbeskrivningar

Verksamheterna som planeras vara verksamma i fastigheten är flera. I ana-
lysen har vi inbegripit de som vid projektets början planerats ingå i situatio-
nen. Processen med analysen kan dock medföra att det blir fler eller färre 
som slutligen kommer att ingå. Det beror helt på vad beslutsfattarna inom 
de olika organisationerna kommer fram till. Till exempel kan det visa sig att 
den totala tillgängliga ytan inte räcker för de behov som verksamheterna 
angett, eller att det finns effekter av att vissa verksamheter är verksamma 
inom samma fastighet, som tidigare inte tagits i beaktande.

Stiftelsen Gisleparken

Verksamhet
Stiftelsen kommer att bedriva nöjes-, konferens-, bowling-, restaurang/kafé- 
och evenamangsverksamhet, samt stuguthyrning.
Målgruppen är invånare och besökare i Gislaveds kommun. Även förenings-
liv, offentliga verksamheter och näringsliv hör till målgruppen.

Organisation
Stiftelsen styrs av en styrelse med representanter för stiftarna: Gislaveds 
kommun, och Folkets Hus. Den verkställande organisationen om 5 perso-
ner leds av en föreståndare.

Arbetssätt
SGP har olika arbetssätt beroende på vilken verksamhetsdel det är fråga 
om. Det kan handla om att hantera olika former av mötesverksamhet. Till 
exempel konferens, mässor, seminarier, möten. Kunderna bokar sig via 
administrationen. SGP ställer samman ett lämpligt paket för kundens be-
hov. Det kan gälla lokal, teknik/utrustning, mat och dryck, logi, med mera. 
Personalen sköter sedan det praktiska arbetet i lokalerna. 
Arbetssättet i restaurangen kan baseras på antingen catering, där maten 
tillagas på annan plats och levereras till Gisleparken. Det kan också handla 
om mat som tillagas på plats, då Restaurant- och livsmedelsprogrammets 
kök och utrustning hyrs. 
Personalen bereder maten och serverar den. Efter maten plockar de in 
disken och tar den till diskutrymmet där den rengörs.
Hygienaspekterna är centrala i arbetssättet och det medför flera moment 
av rengöring, disk, tvätt, spolning, torkning, med mera.
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Det är många och varierande arbetsmoment. Det förekommer allt från 
finmotoriska moment i samband med tillagning av mat, till tunga lyft av 
utrustning och råvaror.
Av högsta prioritet är de skilda flödena mellan olika typer av livsmedel och 
olika arbetsmoment. Detta är reglerat i lag, och målet är framför allt att 
hindra spridning av skadliga bakterier och smitta.

Bowlingen är också en besöksverksamhet. Den har förutom banorna, 
omklädningsrum, en reception med försäljning, en serveringsyta med bord 
och stolar, samt förråd. Den personal som arbetar där, två personer sköter 
samtliga funktioner. Det handlar om att bemanna receptionen, sköta för-
säljning och servering, administration, underhåll av banorna, hålla ordning i 
lokalerna.

De som kommer för att spela är dels klubbspelare, dels nöjesspelare. 
Klubbspelarna förvarar sin utrustning i verksamhetens lokaler. Nöjesspe-
lare hyr utrustning. Klubbspelarna byter om till träningskläder inför spelet, 
och duschar efteråt. Nöjesspelarna byter enbart skor, som de får hyra i 
receptionen.
Besökare kan även serveras förtäring, och för tillagad mat utnyttjas restau-
rangen. Nöjesspelarna kan komma i grupper där bowlingen kan vara en del 
i ett evenemang. Till exempel födelsedagsfirande.
Löpande underhåll av banorna innebär till största delen att serva maskiner 
för klotretur och käglor, samt att göra rent och olja banorna. Oljning utförs 
med maskin för ändamålet.
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Nöjesverksamheten som fast verksamhet kretsar kring restaurangen och 
den scen med dansgolv som finns i fastigheten. Artister bokas in och fram-
träder på scenen. Totalt planeras den nya verksamheten kunna ta emot 
upp till 1 000 besökare. 
Deras flöde baseras på att de vid entrén passerar en spärr där avgift tas 
ut, alternativt förköpt biljett kontrolleras. Därefter skall de via en garderob 
ta sig till den stora nöjeshallen med scen, och sittplatser vid bord. Det 
skall finnas plats för 500 sittplatser vid bord. WC/HWC bör finnas i anslut-
ning till garderoben.
Inlastning för artisterna skall ske i ett lastintag i direkt anslutning till sce-
nen. Där finns även förråd, loger, och wc/dusch. 
För evenemang inom nöjesverksamheten timanställs extra arbetskraft in.

Konferensverksamheten bygger på uthyrning av ett antal möteslokaler i 
fastigheten. Till detta kan även kunderna få förtäring från restaurangen. 
Underhåll och service av lokalerna sköts av fastighetsskötare.
Omställning av lokalerna, inför olika brukargrupper/gäster innebär en hel 
del transporter av utrustning och möbler i fastigheten. Flera av lokalerna 
skall gå att dela av med hjälp av olika teknik och utrustning. Det möjliggör 
ytterligare anpassning av lokalerna för olika aktiviteter och storlek på delta-
gare/besökare.

SGP äger också en stugby om 10 stycken stugor, som ligger i direkt anslut-
ning till huvudbyggnaden. Dessa hyrs ut till besökare, ofta kopplade till 
aktivitet på området. Serviceorganisationen sköter bokning, underhåll och 
service. Visst samarbete med Stiftelsen Isabergstoppen förekommer. 

Vision
SGP har utvecklat ett dokument, en visionsbeskrivning. Den beskriver en 
utvecklad verksamhet med ökad lönsamhet, fler ben att stå på, och kon-
kreta åtgärder i fastigheten som skulle understödja detta. Till exempel 
skall nöjesverksamheten arbeta med en mer differentierad bild av artistut-
bud (A-/B-/C-artister). Dokumentet har en tydlig ekonomisk inriktning. En 
utvecklad vision som också inbegriper mjuka värden skulle förtydliga rikt-
ningen för verksamheten ytterligare.
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Identitet
SGP är ett känt och etablerat varumärke bland sina målgrupper. Framför 
allt nöjesverksamheten har periodvis gjort sig känd som en plats dit många 
av landets ”stora” artister har med på sina turnéplaner.
SGP har inte någon utarbetad strategisk profil, utan den tycks ha ”växt” 
fram under årens lopp. I de marknadsföringsmaterial som finns tillgängligt 
skymtar vissa karaktärsgivande benämningar, till exempel ”kommunens 
vardagsrum” och ”mötesplats”.
Den upplevda karaktären hos målgrupperna skiljer sig åt beroende på 
vilken målgrupp som svarar. Men starkast tycks bilden vara av Gisleparken 
som ett nöjesetablissemang. Dock finns här även en problemtyngd negativ 
bild av verksamheten. Ekonomiskt underskott, bråk, fylla, nedskräpning är 
sådana värderingar vi stött på.
En mer detaljerad identitetsbeskrivning av verksamheten vore ett bra red-
skap i den fortsatta processen att profilera och kommunicera verksamhe-
ten, bland annat genom de lokaler man verkar i.
Bowlingen har ingen identitetsbeskrivning, men besökarna verkar nöjda 
även om de tyckte att det behövde göras förbättringar.
Konferensverksamheten har ingen identitetsbeskrivning, och de kommenta-
rer vi hört från besökare har varit negativa, framför allt kring de nuvarande 
lokalernas nedslitna skick.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Gislaveds gymnasium (GG)

Verksamhet
Skolan är kommunens enda gymnasium och har många tillresande elever 
från området. GG erbjuder alla de ”vanliga” gymnasieprogrammen, men 
även några specialinriktade. Skolan har valt att profilera sig mot entrepre-
nörskap och idrott. Även dans och musik är inriktningar som eleverna kan 
välja.
Gislaveds Gymnasium har cirka 1300 ungdomsstuderande, 400 vuxenstu-
derande och 200 anställda.
Till höstterminen 2013 skall Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RLP)
flytta in i nya lokaler, och man har avsett att förlägga denna till Gislepar-
kens lokaler.
Tillsammans med undervisning i dans, teater, och musik/slagverk är RLP 
de verksamheter som GG vill förlägga till Gisleparkens lokaler.
Även skolmåltidsverksamhet är en verksamhet inom GG som har varit 
förlagd till Gisleparkens lokaler, i och med att SGP varit upphandlad av 
Gislaveds kommun för denna tjänst. Gislaveds kommun avser dock att i 
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framtiden själva sköta skolmåltidsverksamheten för Gislaveds Gymnasium. 
Antingen kommer detta att ske i en ombyggd befintlig anläggning (Lundå-
kerskolan) eller i ett renoverat storkök i Gisleparken. Denna fråga är inte i 
skrivande stund helt klarlagd.

Organisation
GG har delat in undervisningen i fyra sektorer, som var och en leds av en 
rektor. Genom denna indelning avser man att öka samarbetet dels mellan 
de olika programmen, dels mellan lärare i kärnämnen och karaktärsämnen. 
De skall också ge större möjlighet till beslut närmare verksamheten, vilket 
i sig skall gagna både elever och personal.

Arbetssätt
Generellt sett är arbetssättet konventionellt i undervisningen av eleverna. 
I de teoretiska ämnena är det klassrumsundervisning med lärarledd aktivi-
tet. För praktiska moment finns specialanpassade lokaler. 
Alla elever på skolan får bärbar dator och har tillgång till Gislaveds biblio-
tek, som ligger i samma fastighet som gymnasieskolan.
De program som berörs av Gisleparkens lokaler är i första hand inte teo-
retiska, utan till största delen praktiska. Det medför en anpassad typ av 
lokaler, och undervisning.

I och med att befintligt storkök inte längre skall finnas kvar i Gisleparken 
utan flyttas till Lundåkerskolan, kommer de lokaler RLP i huvudsak behöver 
utgöras av ett restaurangkök, ett produktionskök för konditori/bageri, ett 
metodkök, en restaurang, ett klassrum för 25 elever, ett grupprum för 15 
elever, omklädningsrum för 5 lärare och 75 elever samt lärararbestplatser 
för 5 lärare. 
I restaurangköket ska 20 elever kunna vara aktiva samtidigt under ledning 
av lärare. Restaurangköket ska klara alla sorters matlagning och ska vara 
dimensionerat för att kunna servera 180 portioner. Diskrum, serverings-
rum, rum för köttberedning och fiskberedning, diskrum samt kyl-, nedkyl-
nings-, upptinings- och frysutrymmen för alla förekommande typer av livs-
medel behöver finnas. 
Produktionsköket för konditori/bageri består av en konditoridel där alla sor-
ters konditoriarbete men även arbete med choklad och konfektyr ska kunna 
förekomma och en bageridel för arbete med jästa degar. 
En ny maskinpark behövs såväl för restaurangen som för konditori- och 
bageridelarna. 
Metodköket ska vara avpassat för att 25 elever under lärares ledning sam-
tidigt ska kunna öva matlagning. Restaurangen ska vara dimensionerad för 
90 samtidigt ätande gäster. Det beräknas kunna serveras 180 gäster/dag. 
Lunchservering kommer att förekomma vid vissa tillfällen. I huvudsak kom-
mer bufféservering att användas men även bordsservering kommer att 
förekomma. Lunchbuffén kommer normalt att bestå av sallad, bröd, förrätt, 
huvudrätt, dessert, måltidsdryck, kaffe/te och kakor. 
Restaurangen kommer även att kunna användas som café den tid då res-
taurangen inte är öppen och kan då kopplas till övriga verksamheter i huset 
och på hela området. Restaurangen kommer också att inrymma en butik 
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där bröd och bakverk som produceras av eleverna på programmet säljs. 
Teoretisk undervisning kommer att ske i klassrummet och grupprummet.
Estetiska programmet, inriktning Dans har sina danslokaler i fastigheten. 
Det handlar om lärarledd dansundervisning, baserad på en lärartjänst som 
inte enbart är riktad med gymnasieelever, utan även mot yngre barn i kom-
munens regi. 
Undervisningen sker mestadels i grupp med en lärare. Dansläraren visar 
och rör sig mellan eleverna medan de övar. I det momentet sker under-
visningen både i grupp och individuellt. Musik till undervisningen kan vara 
inspelad eller uppspelad ”live”. Viss rekvisita kan förekomma i undervis-
ningen, även en del utrustning till exempel möbler. 
Eleverna kommer till undervisningen, oftast från annan undervisning i 
gymnasieskolans fastighet, byter om före och efter undervsningen, duschar 
och tvättar sig efteråt. De yngre eleverna får sin undervisning på fritid/
kvällstid. 
Grupperna byter om och duschar/tvättar sig efter undervisningen i verk-
samhetens lokaler. De väntar på sin lektion utanför danslokalerna. De 
yngre eleverna kan följas av till exempel föräldrar som stannar och väntar 
under lektionstiden. 
Dansläraren planerar undervisningen vid administrativ arbetsplats som 
ligger på gymnasieskolan och utför den praktiskt i danslokalerna. Danslära-
ren har även undervisning för andra grupper på andra platser i kommunen.
Kulturförvaltningens avsikt att upprätta en scen för dans, tangerar dans-
utbildningarnas verksamhet. Se närmare beskrivning under ”Kulturförvalt-
ningen” nedan.

Inom grund- och gymnasieskolan i Gislaveds kommun finns möjlighet för 
eleverna att få dramaundervisning. Även som ”fritidsaktivitet” finns möjlig-
het att få dramaundervisning. Undervisningen planeras och genomförs av 
en anställd dramapedagog. För den praktiska undervisningen och framfö-
randen används samllingssalar som rymmer minst 20-25 personer. Arbets-
sättet är varierat och kan innehålla flera olika typer av aktiviteter. Olika 
sorters rekvisita, utrustning och teknik används i undervisningen och vid 
framföranden. Elever och andra medverkande samlas i lokalerna, där flera 
parallella aktiviteter kan pågå samtidigt. Flöden i processen är svåra att 
förutsäga då det kan variera mellan tillfällen. Några huvuddrag kan dock 
nämnas. Vid framföranden byter skådespelarna om, sminkas, duschar/
tvättar sig. Rekvisita tillverkas, förvaras, transporteras och används på 
scenen. Teknik monteras, demonteras, och används, till exempel ljud- och 
ljusteknik. Rekvisita och teknik förvaras på plats. Vid framföranden kom-
mer en publik, som har ett flöde separerat från aktörerna/deltagarna. Det 
bör betonas att dramaverksamhet är en extremt varierad verksamhet som 
rymmer en mångfald av olika moment.
Kulturförvaltningens avsikt att utveckla en teaterscen i Gislaved tangerar 
dramaundervisningens verksamhet. 

Skolbespisning är en verksamhet som är kopplad till undervisningen. Verk-
samheten är utlagd på entreprenad, och utförare har under senare tid varig 
Stiftelsen Gisleparken. Barn- och utbildninsnämnden har uttalat en avsikt 
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att inte förlänga avtalet med stiftelsen, och i fortsättningen sköta verksam-
heten inom egna lokaler i närheten av gymnasieskolan.
Det finns ingen utarbetad identitesbeskrivning för ovanstående verksam-
heter. GK har ett övergripande visionsdokument för hela kommunens 
verksamhet som i det här fallet kan tjäna som vägledande i arbetet med 
gestaltning av lokalerna. I det dokumentet anges tre kärnvärden: trygg-
het, trovärdighet och tillgänglighet. Det är generella värden, och de skulle 
behöva brytas ned i fler och mer detaljerade beskrivningar för det vidare 
arbetet.

Vision/identitet
Då RLP är nystartat är det svårt att bedöma dess identitet, men man avser 
att erbjuda unga invånare i Gislaveds kommun, och angränsande kommu-
ner en möjlighet till en attraktiv utbildning inom restaurangområdet. Man 
vill ”ta tillbaka” de elever som idag studerar i Värnamo på deras motsva-
rande program. 
Dansutbildningarna har ett gott rykte i området och stor efterfrågan finns 
på platserna till olika kurser. 
Dramaundervisningen har ingen utarbetad identitet.
Skolmaten har ett policydokument som berör upplevelsen kring skolbespis-
ningen, och där finns vissa värdeladdade ord som kan fungera i en identi-
tetsbeskrivning. Även denna skulle behöva brytas ned och utvecklas.

Musikskolan/musikundervisning

Verksamhet
Gislaveds kommun tillhandahåller musikundervisning i grundskolan, och 
därutöver till elever i åk3-9 genom musikskolan, och gymnasieelever på det 
estetiska programmet kan också få musikundervisning. Av de lokaler för 
musikundervisning som kommunen har hyrt i Gisleparkens fastighet är det 
bara den för slagverk som skall vara kvar. 

Organisation
Undervisningen sköts av 3 st musiklärare, som nyttjar lokalerna enskilt i 
samband med undervisning av grupper/enskilda. Lärarna har sina admi-
nistrativa arbetsplatser i annan fastighet kopplad till deras övriga undervis-
ning. Eleverna kommer från gymnasieskolan och har sin slagverkundervis-
ning i lokalen. 

Arbetssätt
Det är en utbildnings-/övningslokal för olika sorters slagverk. Instrumenten 
är kvar i lokalen. De flyttas inte bort ur lokalen mellan lektionerna. Under-
visningen är oftast lärarledd, men det kan också vara frågan om självstän-
digt övande av eleverna. Arbetssättet är sådant att läraren planerar lektio-
nerna, förevisar och handleder eleverna som övar. Övandet kan utföras till 
inspelad musik, eller utan musik. Det kan vara fler elever där samtidigt. 



18

Vision/identitet
Musikskolan har ingen utarbetad identitet, men musikskolan i Gislaved är 
intimt förknippad med orten och något som ofta lyfts fram som en positiv 
verksamhet i kommunen.
Kulturförvaltningens avsikt att utveckla en scen för rock-, pop- och elek-
troakustisk musik tangerar musikskolans verksamhet. Scenen har fokus på 
framträdanden.
Även Ungdomens kulturhus/kulturförvaltningens arbete med att tillhanda-
hålla repetitionslokaler/studios för lokala musiker tangerar musikskolans 
verksamhet. Arbetssättet är liknande, men här handlar det inte om under-
visning utan snarare att likna vid ”självstudier”. 

Kulturförvaltningen

Teaterscen

Verksamhet
GKF avser att etablera en teaterscen för att kunna hyra in föreställningar 
typ Riksteatern, och upplåta för lokala teaterensembler. 
Verksamheten kan beskrivas som teaterverksamhet för framförande av 
teaterföreställningar. Den tangerar dramaundervisningens verksamhet som 
är liknande men även inkluderar produktion av föreställningen; repetition, 
rekvisitatillverkning, förvaring, etcetera.
Verksamheten går ut på att tillhandahålla lämpliga lokaler för intresserade 
verksamheter. Administrationen sköts av personal inom GKF.

Organisation
Scenen skall tillhandahållas för olika verksamheter och kommer inte ha 
någon egen organisation utan ingå i kommunens administration. Bokning, 
underhåll, drift, etcetera kommer att handhas från kulturförvaltningen.

Arbetssätt
Teaterverksamheten kan beskrivas ha två huvudflöden; publik och ”perso-
nal”.
Publiken kommer till auditoriet genom en publik entré till fastigheten. I pau-
ser rör sig publiken ut från auditoriet till yta i direkt anslutning till scenrum/
auditorium, där man väntar på nästa akt.
Personalen, i det här fallet aktörer samt servicepersonal för scenbygge, 
smink, rekvisita, ljud, ljus, etcetera når scenrummet i ett flöde separerat 
från publiken. De rör sig till och genom olika ytor med olika funktioner bero-
ende på deras arbetsuppgifter.
I centrum står själva scenrummet där personal och publik möts. Kring 
scenrummet kompletteras detta med loger, verkstäder, förråd, repetitions-
lokaler där personal och artister förbereder föreställningarna.
Arbetssättet kan vad det gäller förberedelser och utförande variera bero-
ende på personalgrupp och i viss mån publikgrupp.
Personalen hanterar en hel del teknik. Det kan gälla utrustning för själva 
scenografin/scenrummet, men det kan gälla sådant som rekvisita, ljud- 
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och ljusteknik, transportredskap, lyftanordningar, med mera.
Planering och produktion av föreställningarna, administration kring arrang-
emanget som biljettföreställning sker på annan plats. Biljettförsäljning kan 
tänkas ske i anslutning till publik entré till fastigheten.

Vision/identitet
Det finns ingen utarbetad identitesbeskrivning för den här delverksamhe-
ten.
Det finns en uttalad önskan om att i framtiden kunna ta mot gästspelande 
ensembler, typ Riksteatern.
Gislaveds kommun har ett övergripande visionsdokument för hela kom-
munens verksamhet som i det här fallet kan tjäna som vägledande i arbe-
tet med gestaltning av lokalerna. I det dokumentet anges tre kärnvärden: 
trygghet, trovärdighet och tillgänglighet. Det är generella värden, och de 
skulle behöva brytas ned i fler och mer detaljerade beskrivningar för det 
vidare arbetet.

Dansscen
GKF avser att etablera en scen för danskonst. 
Denna verksamhet tangerar den för dansundervisning.
I stort kan beskrivningen av teaterscenen användas även för dansscenen. 
Den stora avvikelsen gäller golvmaterialet som måste beläggas med en 
så kallad dansmatta för att inte artisterna och utövarna skall skada sig. 
Verksamheten kräver också att den del av scenrummet som är avsett för 
framförandet är tomt, utan till exempel fasta installationer.

Musikscen
GKF avser att etablera en scen för musik; pop-, rock- och elektroakustisk 
musik. 
I stort kan beskrivningen av teaterscenen användas även för musikscenen.
Denna verksamhet tangerar den för nöjesverksamheten i hos GSP.

Utställning/ateljé/skapande verkstad/datorsal

Verksamhet
GKF avser att etablera en utställningshall för tillfälliga utställningar. Det 
kan gälla konst, information eller annan form av publik exponering.
Verksamheten tangerar den planerade mässverksamheten inom GSP, och 
avser att tillhandahålla lokal för intresserade verksamheter.

Organisation
Scenen skall tillhandahållas för olika verksamheter och kommer inte ha 
någon egen organisation utan ingå i kommunens administration. Bokning, 
underhåll, drift, etcerera kommer att handhas från kulturförvaltningen.

Arbetssätt
Utställningsverksamheten innebär att objekt och media exponeras/presen-
teras för en publik.



20

Verksamheten har ett tudelat flöde; ett publikt och ett för ”personal”.
Publiken når utställningshallen via en publik entré i fastigheten.
Personal och material når samma hall via ett personalflöde, där själva 
utställningshallen omges av kompletterande funktioner; förråd, verkstäder, 
kontor, etcetera.
Verksamheten är varierad till sin karaktär då en utställning kan innebära en 
mer betraktande publik eller en publik som deltar med aktivitet.
Verksamheten kräver teknik som ljud-, ljus- och audiovisuell utrustning som 
kan anpassas efter varje enskild utställning/aktivitet.

I samband med utställningshall avser GKF att etablera ytterligare verksam-
heter: en ateljé, en verkstad för skapande verksamhet, och en datorsal för 
kreativa datorbaserade aktiviteter.
Det kan vara allt från papperspyssel till lättare hantverk i ateljén, och bild-/
ljudbearbetning i datorsalen.
Verksamheten innebär att lokal tillhandahålls för lokala verksamheter som 
skall kunna boka den enligt schema.
Administrationen sköts av personal inom kulturförvaltningen.
Arbetssättet kan variera beroende på vilken grupp som nyttjar lokalen. Till 
exempel kan det vara lärarledd undervisning för olika grupper, men även 
vara grupper som själva hyr lokalen och bedriver verksamhet i den.

Identitet
Det finns inga befintliga identitetsprogram för verksamheterna. GKF har ett 
övergripande visionsdokument för hela kommunens verksamhet som i det 
här fallet kan tjäna som vägledande i arbetet med gestaltning av lokalerna. 
I det dokumentet anges tre kärnvärden: trygghet, trovärdighet och tillgäng-
lighet. Det är generella värden, och de skulle behöva brytas ned i fler och 
mer detaljerade beskrivningar för det vidare arbetet.

Ungdomens Kulturhus (UKH)

Verksamhet
Inom ramen för kulturförvaltningens verksamhet finns en ungdomsinriktad 
enhet; Ungdomens Kulturhus (UKH).
Dess uppgift är att genom samordning med övriga kulturaktörer utveckla 
och tillhandahålla aktiviteter för kommunens ungdomar.
Verksamheten bedrivs i flera olika lokaler runt om i kommunen, men kom-
munen avser att i högre grad samla dem till Gisleparkens lokaler.

Organisation
Organisationen består av en anställd föreståndare/samordnare som ge-
nom nätverkande skapar och marknadsför aktiviteter.

Arbetssätt
Arbetssättet kan beskrivas som att UKH genom nätverkande initierar, 
samordnar och marknadsför olika aktiviteter inom kultursektorn. UKH har 
ett antal kommunala lokaler att tillgå, vilka finns utspridda i kommunens 
fastighetsbestånd. En ledstjärna i arbetssättet är att motivera och organi-
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sera ungdomar så att de själva tar ansvar för sina aktiviteter. Till exempel 
genom förenings- eller projektbildande.
Personal inom UKH hanterar en hel del teknik. Förutom administrations- 
och informationsteknik (datorer, telefoner, etcetera) gäller detta även 
musik- och mediautrustning. Ljud-, ljus-, bild- och musikanläggningar kan 
räknas dit.
I nuläget finns följande verksamheter inom UKH: dans, teater/drama, mu-
sik, webbradio, bild/film, discjockey, evenemang, projekt, utbildning.
För Gisleparkens lokaler är nedanstående verksamheter aktuella:

 Dans
 UKH tillhandahåller lokaler för dansundervisning och övning.
 Deltagare anmäler sig till kurser som genomförs med pedagog.
 Se beskrivning av gymnasieskolans danslokaler för beskrivning av bruksaspekter   
 av lokalerna.

 Teater/drama
 UKH tillhandahåller lokaler för undervisning, övning och produktion.
 Deltagare anmäler sig till kurser som genomförs med pedagog.
 Se beskrivning av gymnasieskolans teater-/dramalokaler för bruksaspekter av   
 lokalerna. 

 Musik
 UKH tillhandahåller lokaler och teknik för repetition och övning.
 Utövare anmäler sig hos UKH och får tillgång till lokaler och teknik på bestämda   
 tider.

 Webbradio/webb-tv
 UKH tillhandahåller en studio samt teknik för web-baserad radio och tv.
 Verksamheten använder sig av ljud-, rörlig bild- och sändningsteknik.
 Utövare anmäler sig hos UKH för tillgång till lokaler och teknik på bestämda tider.

 Discjockey
 UKH tillhandahåller en studio samt teknik för utbildning/repetition och övning.
 Utövare anmäler sig hos UKH för tillgång till lokaler och teknik på bestämda tider.

Vision/identitet
UKH har ett gott rykte bland de ungdomar vi träffat under utredningen, men 
det finns ingen utarbetad identitesbeskrivning för ovanstående delverksam-
heter. 
GK har ett övergripande visionsdokument för hela kommunens verksamhet 
som i det här fallet kan tjäna som vägledande i arbetet med gestaltning av 
lokalerna. I det dokumentet anges tre kärnvärden: trygghet, trovärdighet 
och tillgänglighet. Det är generella värden, och de skulle behöva brytas ned 
i fler och mer detaljerade beskrivningar för det vidare arbetet.
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Fritidsförvaltningen

Verksamhet
Fritidsförvaltningen planerar att skapa ett ”Föreningarnas hus”, vilket inne-
bär att föreningar skall få tillgång till möteslokaler och möjlighet att köpa 
administrativa tjänster.
Organisation
En eller två anställd personal som sköter administration åt föreningarna, 
samt sköter bokning av möteslokalerna. 

Arbetssätt
Föreningarna kontaktar personalen och bokar lokaler för sina möten. Möj-
lighet till förtäring genom kafé i fastigheten. Enklare köksfunktioner finns 
i anslutning till möteslokaler. Möteslokalerna är utrustade med AV-teknik 
och nätverk. Viss förvaring i anslutning till möteslokalerna erbjuds förening-
arna.

Identitet
Det finns ingen identitetsbeskrivning för verksamheten.

Gemensamma verksamheter/ytor

Gislaveds kommun kommer efter ägarskiftet att bli fastighetsägare och den 
part som hyr ut lokalerna till egna och externa verksamheter. Med fastig-
hetsövertagandet följer ett antal ”fasta” hyresgäster:

 - Gislaveds gymnasium; se ovan för beskrivning av verksamheter.
 - Gammeldansföreningen; dans till musik. Både levande och inspelad musik.   
 Instruktion och uppvisning. Enkel förtäring. 130 medlemmar. Har grupper på cirka  
 100 personer. 
 - Västbo sportdansklubb; en idrottsförening för dans/träning/övande till musik.   
 Drygt 450 medlemmar. Arbetssättet kan variera beroende på olika grupper inom   
 verksamheten. Det kan vara tävlingsdans och träning för denna. Kurser hålls för  
 nybörjare och fördjupning inom olika dansstilar. Egna instruktörer håller i undervis- 
 ningen, men även externa lärare anlitas för specifika tillfällen. Träning och in-  
 struktion hålls mest i grupp men kan även utföras individuellt, ledare/lärare.  
 Ombyte före och efter dans, viss förtäring, förvaring och administration ingår i   
 verksamheten. Grupper kan vara ca 120 personer.
 - Bingoalliansen: Verksamheten innebär att en utropare sitter vid ett centralt  
 placerat bord och sköter nummerdragning med en enkel maskin. Besökarna sitter  
 vid bord. Viss försäljning av förtäring, administration och förvaring ingår i verksam- 
 heten. Grupperna kan vara upp mot ca 400 personer.
 - Gislaved Drum & Drill Corps: bedriver övning, undervisning och framträdande   
 med orkester och drillflickor. Verksamheten innebär att medlemmarna träffas och  
 övar. Ombyte före och efter övning. De hanterar instrument och viss rekvisita/ut-  
 rustning. Förvaring och administration ingår i verksamheten.
 - Serbiska föreningen; föreningsverksamhet med möten, viss servering, och liten   
 scen för framträdanden.
 - Sunkträsket; en ideell kulturförening som arrangerar och erbjuder scenframträ- 
 danden; musik, poesi, spoken word, etcetera. De är ca 300 medlemmar, från 18   
 år och uppåt.
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Som fastighetsägare kommer Gislaveds kommun att hyra ut lokaler i fast-
igheten till både kommunala och externa verksamheter. Detta kommer att 
kräva en specifik organisation för att hantera den aktiviteten. Administrativ 
personal samt fastighetsskötare behövs för att på plats sköta det dagliga 
arbetet med bokningar, underhåll, anpassning, städning, etcetera.

För att uppnå ett optimalt brukande av lokalerna i fastigheten, kommer det 
att krävas en samordning mellan verksamheterna. Förutom de verksam-
hetsspecifika ytorna, kommer det även att behövas kompletterande ytor 
som hör till de allmänna och gemensamma ytorna.
Dessa kan bli gemensamma åtaganden och ansvarsområden. 
Organisation och finansiering av dessa är föremål för kommande förhand-
lingar.

Till dessa gemensamma aktiviteter kan räknas:
 - Kommunikationsstråk med pausytor
 - Kafé
 - Entré
 - Foajé
 - Wc/hwc
 - Förråd
 - Städ
 - Kapprum
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De två mest komplicerade aktiviteterna är kafé- och entréverksamheterna.
Kaféet är tänkt att vara en öppen, allmän och tillgänglig yta för i huset verk-
samma, men även passerande. Det har beskrivits som en yta/verksamhet 
med hög tillgänlighet i det avseendet att den inte är för enbart betalande 
gäster, utan en allmän pausyta i området. Det är med andra ord i första 
hand en pausyta, där möjlighet finns att köpa enkel förtäring och dryck. 
Det har beskrivits som ett prioriterat krav för aktiviteten och ytan att den 
inte begränsas av en kommersiell försäljningssituation. 
Den har av flera parter kopplats till Restaurang- och livsmedelprogram-
mets verksamhet. Både genom produktion av det som serveras, och själva 
driften av verksamheten. Även kaféverksamhetens lokaler kan samordnas 
med RLP’s restauranglokaler.
Kaféet kommer att vara navet och orienteringspunkten i fastigheten, och 
centrumet i den nya helhet som kommer att bildas genom att flera verk-
samheter skall samverka. 
Entréverksamheten har beskrivits som både en orienteringspunkt och akti-
vitetsområde. Som orienteringspunkt är den själva navet i fastigheten, där 
information om aktiviteter och faciliteter i fastigheten kommuniceras  
tydligt. Aktiviteterna har beskrivits som utställning, exponering, mindre 
framträdanden, samlingar, oplanerade möten, etcetera.

De gemensamma verksamheternas ytor är av stor betydelse för att binda 
samman de skilda verksamheterna till en större helhet. Även det omkring-
liggande området, med gymnasieskola och idrottsanläggningar är kopplade 
till dessa funktioner. De blir själva ”kittet” i området.

Nulägesbeskrivning

Efter intervjuer, platsstudier och workshops med personal, besökare och 
andra grupper som rör sig i lokalerna har vi samlat synpunkter, åsikter och 
erfarenheter av lokalerna.
Sammanfattningsvis är den allmänna uppfattningen att lokalerna är nedslit-
na och dåligt anpassade till verksamheterna. De upplevs i stor utsträckning 
som ett hinder i det dagliga arbetet. Framför allt gäller det installationer 
som till exempel ventilation och akustik, men även lös och fast inredning. 
Funktioner och dimensionering upplevs också som otillräckliga för syss-
lorna.
För personalen innebär detta olägenheter i arbetsmiljön, vilket kan ge upp-
hov till arbetsskador.
Besökare och brukare beskriver lokalerna som tråkiga och slitna, vilket ger 
en känsla av lågt värde. Detta leder i sin tur till klagomål och missnöje.
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Behovsbeskrivningar

Behovsprioritering

I en övergripande syn på behovsbeskrivningarna kan specifika lokalegen-
skaper lyftas fram som centrala och vitala för att verksamheterna skall 
kunna nyttja fastigheten på ändamålsenligt sätt.
Dessa egenskaper är prioriterade för byggnaden som helhet:

 - Flexibilitet; lokalerna skall i så hög utsträckning som möjligt kunna samutnyttjas  
 av flera verksamheter.

 - Effektivitet; flöden i fastigheten skall organiseras på ett effektivt sätt.

 - Förvaring; effektivt och genomtänkt förvaringsstruktur krävs då förvarings- 
 behovet är stort, både centralt och lokalt. Bland annat för att kunna nyttja  
 lokalerna på ett flexibelt sätt.

 - Tillgänglighet; lokalerna har som huvudmålgrupp ungdomar, men även äldre   
 skall kunna vara verksamma, vilket kräver extra omsorg kring tillgänglighetsfrågor.  
 Till exempel p-platser, entréns placering, hiss, orientering, gott om hygien-  
 utrymmen, etcetera.
 Tillgänglighet skall inte tolkas som en fråga om enbart fysisk tillgänglighet, utan   
 även sociala aspekter skall tas med i planeringen av lokalerna.

 - Akustik: måste ägnas extra uppmärksamhet då flera av verksamheterna alstrar   
 höga ljudnivåer och skall klara av att vara verksamma utan att störa varandra.

 - Identitet/gestaltning; skall vara anpassad för att attrahera de målgrupper som  
 angetts som prioriterade, och stämma med verksamheternas bild av sig själva.  
 Ett nära förhållande mellan verksamheternas syn på sig själva, deras identitet och  
 fastighetens/lokalernas gestaltning är av stort värde. Se identitetsbeskrivningar  
 för varje verksamhet.  
 Fastigheten i stort är att likna vid ett kulturhus med ungdomar som prioriterad  
 målgrupp. Lokalerna skall inte vara för ”färdiga” utan skall tillåta att  
 brukargrupperna kan ta lokalerna i besittning och i viss mån påverka dem/ 
 anpassa dem för sin verksamhet.
 Önskan om att den nya miljön skall bli en allmän mötesplats och en  
 genomströmningsplats ställer krav på en öppen, tillgänglig, tillåtande och  
 inbjudande miljö.

 - Långsiktighet; teknik- och materialval i lokalerna skall vara valda med ett  
 långsiktigt verksamhets- och förvaltningsperspektiv. 

 - Kontext: byggnaden ingår i ett område (Gisle) och skall även planeras, utrustas,  
 gestaltas som en del i detta område, och ha tydliga kopplingar till vad som sker   
 utanför väggarna.
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För de enskilda verksamheterna finns prioriterade behov. 
Dessa beskrivs här i förhållande till de lokaler de är verksamma i idag:

Gemensamma ytor
 Kommunikationsstråk:
  - effektiva
  - väl tilltagen i dimensionering
  - kontakt med verksamheterna i huset
  - lustfyllt och lockande

 Kafé: - tillgängligt för alla, inte bara betalande gäster
  - varierad miljö för att attrahera olika målgrupper
  - öppet
  - tillåtande i brukaraspekter, ljud, utrustning, etcetera.

 Entré: - väl tilltagen dimensionering
  - möjlighet för folksamlingar, utställning, exponering, mindre  
  framträdanden, spontana möten, etcetera.
  - välkomnande
  - tydliga riktningar i flöden och kommunikation
  - kontakt med verksamheterna i huset
 
 Uthyrning av verksamhetslokaler: 
  se under resp. verksamhet/hyresgäst nedan.
 Hyresgäster:
  Bingoalliansen: 
   - bättre tillgänglighetsanpassning, till exempel entrésituationen
   - hygienutrymmen
   - akustik
   - p-platser
 Västbo sportdansförening: 
   - stort runt dansgolv med svikt och bra glid, gärna trä
   - enkel köksfunktion: kaffe, uppvärmning, enkel beredning
   - omklädning/dusch/wc; separat dam och herr
   - förråd
   - liten scen
   - litet kontor/administration
   - klimat anpassat för dans/fysisk aktivitet
   - sittplatser vid bord
   - låssystem som tillåter personal att röra sig till/från/i lokalerna   
   på olika tider
 Gammeldansföreningen: 
   - stort runt dansgolv med svikt och bra glid, gärna trä
   - enkel köksfunktion: kaffe, uppvärmning, enkel beredning
   - omklädning/dusch/wc; separat dam och herr
   - förråd
   - klimat anpassat för dans/fysisk aktivitet
   - sittplatser vid bord
 Gislaved Drum & drill corps:
   - stor rymlig repetitionslokal med sviktande golv och bra glid
   - lokal med dansgolv för övning
   - högt i tak, 5 m
   - klimat anpassat för fysisk aktivitet
   - förråd för instrument och viss utrustning
   - akustik; orkesterspel, ljudabsorption
   - omklädning/dusch/wc; separat dam och herr
 Sunkträsket:
   - scen
   - auditorium (150 personer)
   - takhöjd 4 m
   - ljud- och ljusanläggning 
   - akustik
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Stiftelsen Gisleparken (SGP):
 Restaurang-/beredningskök: 
  - ytor, funktioner och utrustning dimensionerade för i första hand  
  beredning, och endast enkel tillagning i mindre omfattning
 Nöjesverksamheten:  
  - större och fler förrådsutrymmen
  - bättre lokaler för artister; loger, wc, dusch, etcetera
  - bättre möjligheter att dela in lokalerna
  - bättre flöden; effektivare transporter av lös inredning och utrustning vid   
  omställning av lokal
  - bättre kontakt med ”baksidan” och parkytorna
  - allmän upprustning av lokalerna; ventilation, klimat, akustik, ytskikt,   
  belysning, etcetera.
  - bättre akustik/ljudabsorption för att minska störning mellan  
  verksamheter
 Konferensverksamheten: 
  - större och fler förrådsutrymmen
  - bättre möjligheter att dela in lokalerna
  - bättre flöden; effektivare transporter av lös inredning och utrustning vid   
  omställning av lokal
  - allmän upprustning av lokalerna; ventilation, klimat, akustik, ytskikt,   
  belysning, etcetera.
  - bättre akustik/ljudabsorption för att minska störning mellan  
  verksamheterna
 Bowling: 
  - nytt maskineri till banorna
  - större och bättre omklädning och hygienutrymmen
  - förråd för utrustning
  - större och bättre planerad reception
  - effektivare flöden, till exempel transport av mat från restaurangen
 Uthyrning av logi: 
  - fler och mer varierade rum för övernattning; vandrarhem, stugor,  
  etcetera.

Gislaveds kommun, kulturförvaltningen:
 Ungdomens kulturhus (UKH):
  - musik/repetitionslokaler:  
   - akustik
  - dans/undervisningslokaler:  
   - högt i tak 4 m 
   - sviktande golv med dansmatta 
   - golvvärme för att undvika skador på fötter och ben 
   - ventilation anpassad för fysisk aktivitet
   - uppvärmning
   - inga fasta element på scenytan
   - omklädningsrum/dusch/wc
  - teater/unervisningslokaler: 
   - högt i tak 4 m
   - sviktande golv
   - belysning/scenljus 
   - rekvisitaförråd
   - omklädningsrum/smink/dusch/wc
   - publikplatser
  - mötesplats/kafé
   - spontana möten
   - tillgängligt
   - information om aktiviteter i fastigheten
   - orienteringspunkt



28

 Teater-/dans-/musikscen; 
  - yta anpassad för scen- och biutrymmen 
  - takhöjd 7 m 
  - anpassning till Rikstaterns krav på teaterlokal 
  - flexibelt auditorium med flyttbart gradängssystem 
  - black box, svart golv, väggar och tak, ingen förhöjd scen 
  - sviktande golv 
  - förrådsutrymmen 
  - loger 
  - omklädning/dusch/wc; separat dam och herr
  - verkstad för tillverkning av scenografier 
  - inlast i anslutning till scenen
  - separat rum för ljud- och ljuskontroll, visuell kontakt med scenen

 Utställning: 
  - yta 
  - ytskikt lämpliga för exponering/utställning 
  - belysning lämplig för exponering/utställning

 Kreativ verkstad: 
  - yta 
  - oömma ytskikt 
  - vatten och avlopp, partikelavskiljare 
  - anpassad ventilation för verksamheten 
 Datorsal: 
  - yta 
  - el
  - nätverk
  - lämplig belysning
  - anpassat klimat för verksamheten

Gislaveds kommun, barn- och utbildningsförvaltningen (BUF), skolmåltidsverksamhet: 
 - kapacitet för 180 portioner/dag
 - lämpliga lokaler för undervisning och produktion, se separat lokalprogram

Gislaveds kommun, barn- och utbildningsförvaltningen (BUF), musikskolan (M):
 - akustik

Gislaveds kommun, fritidsförvaltningen (GFF), föreningarnas hus (FH): 
 - delbara möteslokaler för flexibilitet
 - enkla och tillgängliga administrativa lokaler
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Lokalbehov

Nedan följer en summarisk sammanställning av lokalbehoven per verk-
samhet. För en mer ingående och detaljerad information om lokalbehoven 
hänvisar vi till det upprättade lokalprogrammet för fastigheten.

Teckenförklaring:
 Gem  = Gemensamma ytor
 GKF  = Gislaved kommun, kulturförvaltningen
 GFF = Gislaveds kommun, fritidsförvaltningen 
 GBUK = Gislaveds kommun, barn- och utbildningskontoret
 FH = Föreningarnas hus
 UKH  = Ungdomens kulturhus
 SGP  = Stiftelsen Gisleparken
 GG  = Gislaveds gymnasium
 M = Musikskolan

    
Gemensamma ytor (Gem)  
    Entré, wc; hwc, kapprum, kafè/samlingsyta, frd, etcetera
    Total bruksyta Gem  1615 m2

Stiftelsen Gisleparken (SGP)  
    Scen, loger, dansgolv, mötesrum, wc, hwc, omklädning, kök, 
     frd, etcetera       
    Total bruksyta SGP  2626 m2     
 
Gislaveds kommun; Kulturförvaltningen; Ungdomens kulturhus (GKF/UKH)
    Repetitionslokaler, web-radio, web-tv, kontor, frd, etcetera   
    Total bruksyta UKH  405 m2

Gislaveds kommun; Kulturförvaltningen; teater-/dans-/musikscen (GKF/S)
    Teater-/dans-/musikscen, repetitionslokaler, loger, wc, hwc, etcetera  
    Total bruksyta scen  1187 m2
    Utställningslokal, ateljé, datorrum, etcetera
    Total bruksyta utst.  565 m2
    Total bruksyta GKK  1752 m2

Gislaveds kommun; Barn- och utbildningskontoret; Gislaveds Gymnasium (GBUK/GG)
    Metodkök, danslokaler, wc, hwc, omkl, etcetera
    Total bruksyta GG  1621 m2

Gislaveds kommun; Barn- och utbildningsförvaltningen; musikskolan (GBUK/M)
    Repetitionslokal, frd, etcetera    
    Total bruksyta GBUK/M 30 m2

Gislaveds kommun; Fritidsförvaltningen; Föreningarnas Hus (GFF/FH)
    Mötesrum, kontor, etcetera    
    Total bruksyta GFH  183 m2

Total bruksyta      8232 m2

Observera att den totala bruksytan här är sammanräknad per verksamhets-
del, utan större hänsyn tagen till samnyttjande av lokaler. Den totala bruks-
ytan kommer att kunna minskas kraftigt beroende på vilka verksamheter 
som kan samutnyttja olika lokaler. 
Hur mycket, är en fråga som måste behandlas mellan de olika verksamhe-
terna, och även slutligen vara ett resultat av fastighets- och driftsekono-
miska aspekter.
Under ”Samnyttjande/yteffektivisering”, redovisas förslag på hur verk-
samheter kan samverka kring lokalbrukandet, och hur mycket yta det kan 
spara. Det är baserat på tanken att verksamheter med liknande behov, 
krav och förväntningar kan nyttja samma lokaler på ett effektivt sätt.
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Samnyttjande/yteffektivisering

För att uppnå ett yteffektivt nyttjande av lokalerna föreslås följande upplägg 
kring samnyttjande av lokaler i fastigheten:
 
 - Motions- och sällskapsdans (Västbo sportdansförening och Gammeldans- 
 föreningen) delar danslokal med scen. Här kan även tänkas att nöjesscenen  
 inkluderas, beroende på inriktning av nöjesevenemang, till exempel dansbands  
 uppträdanden där publiken i huvudsak vill dansa till musiken. Skulle nöjesscenen  
 fokusera på mindre konserter (700-800 personer) skulle behoven kring scenen   
 säkert kunna mötas. Storleken på dansgolvet delar de, och likaså behovet av sitt  
 platser vid bord. I denna lokal kan även Gislaved Drum & Drill Corps bedriva repe- 
 titioner och framträdanden. Bingoalliansen kan med fördel använda sig av denna   
 lokal.
 
 SGP och Gem har båda angivit behov av lokal med ett stort dansgolv med scen,   
 samt yta med sittplatser vid bord. En samordning och anpassning av verksam- 
 heternas dimensionering skulle kunna innebära att de kunde samnyttja en sådan  
 lokal.  
 SGP har angivit 900 m2 för dansgolv och sittplatser, samt 90 m2 för scen.  
 Gem. har 500 m2 för dansgolv och sittplatser, samt 30 m2 för scen.
 En yta om cirka 700 m2 för dansgolv och sittplatser, samt en scen på 60 m2,  
 skulle kunna möta verksamheternas behov, förutsatt att SGP kan acceptera en   
 lägre personantalsdimensionering (700m2 i stället för 1 000m2) samt en  
 mindre scen då teateranpassningen av scenen inte är nödvändig med en teaterlo-  
 kal med scen i direkt närhet i samma fastighet (032 Scenrum 700 m2).
 Även loger och hygienutrymmen i anslutning till danshallsfunktionen kan  
 samordnas.
 Samordningsvinst: cirka 800 m2

 - Teater, dansuppträdanden, och musikuppträdanden (pop/rock/etcetera.) har  
 liknande krav på typ av scen, auditorium och biutrymmen. Med en flexibel sitt- 
 platssektion skulle lokalen kunna nyttjas som föreläsningssal, mässhall, etcetera.  
 Om golvytan framför scenen är friställd finns möjligheter för till exempel Gislaved   
 Drum & Drill Corps bedriva repetitioner och framträdanden.

 - Konferensverksamheten (SGP) och Föreningarnas Hus har liknande mötes- 
 verksamhet. En uppsättning med möteslokaler, uppbyggda kring någon större  
 (avdelbar) och några mindre, dimensionerade efter målgruppernas behov skulle  
 kunna vara optimalt.

 SGP, GG/RLP och GFF har alla angett behov av mötesrum för olika verksamheter.   
 En samordning av dessa typer av lokaler, skulle innebära yteffektivisering.
 SGP har angett 90 m2 (062 mötesrum 1, 90 m2), GG/RLP har angett 96 m2 i sitt  
 lokalprogram, och GFF har angett 70 m2 för sina mötesrum.
 Ett antagande vore att GG/RLP kunde nyttja de övriga två parternas mötesrum för  
 sin undervisning och handledning.
 Samordning: cirka 100 m2
 
 - Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Stiftelsen Gisleparkens bered- 
 ningskök delar delvis lokaler. Restaurangverksamheterna, RLP och GSP kan  
 samordnas i den mån nyttjandet kan regleras så att de skilda verksamheterna  
 inte stör varandra. Till exempel måste separata torr-, kyl- och frysförråd rymmas   
 på ytorna. Det kan även handla om för verksamheterna separata verktyg och  
 utrustning. Ytbesparingarna står att finna i arbetsbänkar, avställningsytor, disk,  
 beredning, uppläggning, etcetera.
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 SGP har angivit cirka 100 m2 i ytbehov för beredningskök i verksamheten. Den   
 funktionen skulle kunna samordnas med GG/RLP restaurangkök (137 Restaurang-  
 och livsmedelsprogrammet 1072 m2). Förutsatt att former för samnyttjande kan   
 upprättas bör SGP kunna helt förlita sig till ytan tillskriven GG/RLP.
 Samordningsvinst: cirka 100 m2

 - Kaféverksamhet har angivits av tre verksamheter (SGP/GG/GEM), och bör sam- 
 ordnas så att det finns ett offentligt kafé i fastigheten/på området. Även RLP’s  
 serveringslokal/restaurang bör kunna samordnas med dessa ytor. Det kommer  
 att kräva att serveringsytan kan delas av och stängas till under de tider då under- 
 visning sker i lokalen. Den funktionen bör även kunna gynna möjligheten att ha  
 avskilda evenemang i serveringen.

 SGP, Gem och GG/RLP har alla tre angivit kaféverksamhet i sina verksamhets  
 program. Om dessa samordnas till en sådan verksamhet, sparar det 140 m2 hos  
 en av parterna SGP/Gem, samt 130 m2 hos GG/RLP
 Samordningsvinst:  cirka 300 m2

 GG/RLP och Gem har angivit varsin serveringslokal. GG/RLP har ca 100m2, och  
 Gem har angivit 90 m2. Det skulle räcka med en sådan yta, om sittplatser vid  
 bord relaterat till kaféfunktionen kan inrymmas i entrésituationen, 001 Huvud- 
 entré 300 m2.
 Samordningsvinst: cirka 100 m2

 - Gislaveds gymnasium och kulturförvaltningen bedriver båda dansundervisning, 
 dramaundervisning, musikundervisning, skapande verksamhet, med mera. De  
 studios och ateljéer som är aktuella kan delas mellan grupperna, då den ena   
 nyttjar dem dagtid och den andra på kvällstid.

 - Personalfunktioner
 Driften av verksameheterna kräver personalytor för respektive verksamhet. Om   
 dessa funktioner kunde centraliseras i fastigheten skulle ytterligare ytbesparingar   
 göras. SGP och Gem har 111 m2 var, i sina respektive lokalprogram. 
 
 GG/RLP och SGP har båda omklädningsrum och personalytor kopplade till köks- 
 funktionen om 91 m2 i sina lokalprogram. Om Restaurangköket kan samnyttjas   
 bör dessutom även dessa ytor vara aktuella att brukas gemensamt. 
 Samordningsvinst: cirka 200 m2

 Till dessa samordningsvinster kan ytterligare mindre ytor vara föremål för  
 samordning, till exempel förråd och administration.
 

Vilka verksamheter är lämpliga att samordna, och hur organiseras det på 
bästa  sätt?
Vilka verksamheter passar inte in i fastigheten, och vart omlokaliseras 
dessa?
- Den mest svårplacerade verksamheten är nöjesverksamheten. Nuvarande 
dimensionering, målgrupp och brukande gör den olämplig att samplacera 
med de flesta övriga verksamheter. 

Hur skall de stora ytkrävande verksamheterna samordnas, utan att konflik-
ter uppstår?
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Om de ovanstående samordningarna samt viss ytterligare yteffektivisering 
av lokaler kan genomföras på ett rationellt sätt, är bedömningen  att det 
går att minska den totala brukasarean med cirka 1700 m2, 
till totalt cirka 6500 m2. 

(Bruksytan är utan kommunikationsytor som korridorer, men inklusive hy-
gienutrymmen.)
Det skulle innebära en tillbyggnad om cirka 2 500 m2 till den befintliga 
byggnaden.

Ytterligare minskningar av ytor är inte möjliga i någon större utsträckning, 
utan att påverka verksamhetens förutsättningar. Konsekvenserna blir då 
att verksamheterna inte kan uppfylla sina uppställda mål eller uppdragsbe-
skrivningar.
Skall ytorna minskas ytterligare handlar det om att ta bort hela verksamhe-
ter ur programmet och bereda dem lokaler i annan fastighet.
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Riktlinjer för planeringsarbete

Arbetsmiljö; 
i enlighet med Arbetsmiljölagens krav och föreskrifter i AFS 2001:1 Syste-
matiskt arbetsmiljöarbete.

Ekologisk aspekt; 
Gislaveds kommun har i ”Miljöpolicy för Gislaveds kommun” angivit övergri-
pande riktlinjer för sitt miljöarbete inom kommunen. 
I övrigt är de nationella miljömål som riksdagen beslutade om 1999 och 
som skall vara uppnådda 2050, Agenda-21 från Rio de Janeiro 1992, och 
Kyotoprotokollet 1997 viktiga dokument i sammanhanget. 

Tillgänglighet; 
Gislaveds kommun har i ”Tillgänglighetsstrategi” formulerat kraven på verk-
samhetens lokaler. 

Målgrupper; 
allmänheten, i hela kommunen. Prioriterad målgrupp är ungdomar.

Identitet; 
Gislaveds kommun har formulerat en för kommunen övergripande visions-
beskrivning som också kan fungera som en identitetsbeskrivning: ”Kan 
man säja’t så kan man göra’t.”
Tre tydliga kärnvärden anges; trygghet, trovärdighet och tillgänglighet.
Den är daterad 2003 och anges gälla för tio år framåt, till och med 2013. 
På kommunens hemsida anges visionen sträcka sig till 2015, dock finns 
den inte tillgänglig.
Visionen finns sedan nedbruten i målbeskrivningar för varje förvaltning.
För ett vidare gestaltningsarbete med lokalerna bör visionen och kärnvär-
den brytas ned i mer specifika, detaljerade och nyanserade beskrivningar. 
Identitesbeskrivningar bör utvecklas för den gemensamma situationen, så 
väl som för varje enskild verksamhet.

Under intervjuer och workshops med personal och målgrupper har ett antal 
värdeladdade ord återkommit oberoende av vilken grupp det gäller. På 
samma sätt har det vid bildbaserade övningar återkommit bilder som repre-
senterat förväntningarna på den kommande lokalförändringen.
Dessa ord och bilder kan tjäna som grund för ett vidare arbete med att 
utveckla tydliga visons- och identitetsbeskrivningar för projektet. De är i 
sin tur viktiga för att kommunikationen med de arkitekter som skall arbeta 
med att utforma den nya miljön. Ett mycket viktigt redskap för att bruka-
ren/beställaren skall kunna styra gestaltningsprocessen. Genom att refe-
rera till detta material kan gestaltningsarbetet bli mer inriktat på de värden 
och upplevelser som är centrala för verksamheterna.
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Nedan följer dessa bilder och ord:
 

Gemenskap  
Tillgängligt  
Välkomnande   
Kreativt   
Avkoppling  
Aktivitet

(Orden skall inte kopplas samman med bilderna ovan, utan är självständiga beskrivningar 
av värden kopplade till projektet.)

       
Etik; 
Gislaveds kommun har ingen separat etik-förklaring kopplad till sin verk-
samhet, men mycket i visionsbeskrivningen är kopplat till etiska ställnings-
taganden. Till exempel finns målbeskrivningar för demokrati- och jämställd-
hetsarbetet i kommunen. Dessa bör beaktas.

Säkerhet; 
Gislaveds kommun har ingen övergripande säkerhetspolicy, men socialför-
valtningen har en upprättad säkerhetsplan för sin verksamhet.
I kommunens övergripande vision finns även trygghetsaspekter med som 
en punkt.



35

Kommentarer och iakttagelser av inredningsarki-
tekt/utredare

- Yteffektivisering och optimering av brukandet är nödvändigt för att få en 
rimlig förvaltning av lokalerna. I dag är det populärt att prata om ”flexibla 
lokaler” som en lösning på detta. Man tänker sig att lokalerna är så ge-
nerella i sitt utförande att ”vem som helst” kan använda sig av dem. Det 
skulle innebära stora möjligheter till en hög nyttjandegrad och därmed en 
god driftsekonomi.
I praktiken är det dock inte så enkelt. Allt för generella lokaler gör samtidigt 
dem ”omöjliga” att bruka, då de inte uppfyller verskamhetens lokalrelate-
rade behov i tillräckligt hög grad. Lokalerna blir då ett hinder i stället för ett 
stöd för verksamheten, och på så sätt en kostnad.
Flexibelt nyttjande innebär att lokalerna måste ställas om för de olika 
brukarna. Det handlar om flytt av möbler och utrustning. Detta sliter på det 
som skall flyttas och även på den personal som skall utföra omställningen. 
I en förlängning är även detta en kostnad som måste tas med i beräkning-
en.
 Hur flexibla/generella skall våra lokaler vara?

-- Under arbetet med informationsinsamling har ett par stora grupper haft 
svag representation. Dels är det kvinnor/flickor, och dels är det personer 
med utländsk bagrund och invandrare. Det beror inte på att möjlighet inte 
beretts för dessa grupper, men utfallet vid inbjudningar och förfrågningar 
har varit svagt. Det kan vara vanskligt att behandla dessa grupper som ho-
mogena begrepp. De är kommuninvånare med vissa behov och preferenser 
som nödvändigtvis inte styrs av denna grupptillhörighet, men i underlaget 
blir det tydligt att dessa varit underrepresenterade. I det vidare arbetet bör 
detta beaktas.
 Hur skall lokalerna vara organiserade och utformade för att 
 verkligen möta de olika målgruppernas behov?

- I de insamlade underlagen saknas tydliga och detaljerade visions- och 
identitetsbeskrivningar för verksamheterna. De som finns är mycket gene-
rella och inte verksamma. För att inte konflikter och motsatsförhållanden 
mellan det verksamheterna försöker kommunicera och det som i praktiken 
görs, bör en översyn göras. I de verksamhetsprogram som upprättas för de 
respektive verksamheterna bör identitet och kommunikation vara en själv-
skriven post. Dessa kan sedan samordnas under de övergripande organi-
sationernas program och målbeskrivningar, till exempel Gislaved kommun. 
Ett tydligt exempel på en sådan konflikt är de alkoholpolitiska program som 
upprättats centralt för kommunen, och de verksamheter där kommunen är 
huvudman och alkoholutskänkning är en central inomstkälla. När ett kärn-
värde för kommunen är ”trovärdighet” uppstår en värdekonflikt, även om 
kommunen i fallet stiftelsen Gisleparken endast är stiftare och inte huvud-
man.
 Kommunicerar byggnaden/situationen det vi vill? 
 Stämmer det med övrig kommunikation?
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- För att lösa den konfliktfyllda frågan om alkoholutskänkning i samband 
med ungdomsverksamhet, vore en tänkbar lösning att Parkhallen byggs 
om, alt. rivs och ny byggnad uppförs, och rymde de verksamheter som har 
kopplingar till alkoholutskänkning. Byggnaden skulle fortfarande ligga på 
området och förknippas med detta, men inte ligga i samma fastighet som 
den ungdomsdominerade övriga verksamheten. Till exempel om nöjesverk-
samheten hade ett lägre tak för besökarantalet vid evenemangen, skulle 
denna kunna samordnas kring lokal med motions-/nöjes-/tävlingsdans.
 Hur skall alkoholutskänkningen integreras i situationen utan att   
 orsaka konflikter?

- Under workshops med ungdomar har framkommit en intressant synpunkt: 
Det blir ofta så att när vuxenvärlden skall förse ungdomar med lokaler, blir 
det för ”färdigt”. 
Ungdomar har ofta ett behov av att ta en lokal i besittning, att göra den till 
”sin” lokal, vilket kan ses som en identitetsskapande process. Ur detta 
skulle kunna utläsas att delar av lokalerna inte behöver vara så special-
anpassade för i förväg uttänkta verksamheter, utan presenteras som en 
resurs, något som initiativrika ungdomar har till sitt förfogande, oavsett 
vilken verksamhet de vill fylla den med. I utgångsläget skulle det kunna 
innebära en rätt så ”rå” lokal som medger ett oömt brukande, men också 
en utveckling av lokalen sedd under en tidsperiod. Ungdomarna kan då 
få utveckla lokalen i önskad riktning allt efter som det visar sig vad de vill 
använda den till.
 Hur skapar vi en miljö som i praktiken blir attraktiv för kommunens   
 ungdomar?

- En genomtänkt förrådsstruktur är nödvändig i fastigheten. Centralförråd 
och lokalförråd måste komplettera varandra för att omställning av lokaler 
skall gå effektivt och utan för stort slitage på utrustning, samt minimerad 
risk för förslitningsskador på personal. Om maximal flexibilitet i lokalbru-
kandet skall kunna uppnås krävs det att inredning och utrustning kan flyt-
tas från och till lokalerna på ett effektivt och säkert sätt.
 Hur mycket måste vi förvara/lagra? 
 Var behövs flyttbar inredning/utrustning?

- Behöver alla verksamheter egna personalutrymmen; omklädningsrum, 
hygienutrymmen, vilrum, etcetera? Kan detta samordnas centralt i bygg-
naden, och nyttjas av alla verksamheter? I sådana fall skulle det innebära 
bättre yteffektivitet.
 Hur mycket av personalytorna kan centraliseras i fastigheten?

- Det är av stor vikt att samordna interiöra flöden med de flöden som är 
aktiva i och utanför byggnaden. För att byggnaden inte skall bli något som 
stänger av området, utan snarare binder samman det, måste hela flödessi-
tuationen på området Gisle tänkas genom och en samordning ske.
För att få en optimal kombination av verksamheter som delar på lokaler, 
bör en tidsstudie göras av när målgrupperna rör sig till, från och i verksam-
heten. 
 Hur vill vi att målgrupperna skall röra sig?  Tid, plats och aktivitet?
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- Ett värde i projektet är det profilskapande och mervärdeskapande, som 
inte bara kommer den separata verksamheterna till del, utan även hela 
kommunen. 
En aktiv plats som lockar människor till sig, och som har kvaliteter som 
är unika genererar många goda bieffekter. De resurser som läggs ned på 
byggnaden behöver inte betraktas som enbart driftskostnader för lokaler-
na. Insatsen har strategisk betydelse för hela kommunen, och kan kopplas 
till andra verksamhetsområden, som till exempel turism och besöksnäring. 
Gisleområdet har redan som det är en samling aktiva verksamheter på en 
liten yta, och om den karaktären förstärks med ytterligare verksamheter 
samlade och tillgängliga, så förstärks det värdet ytterligare. Symbolvärdet 
av en plats som representerar framtiden och utvecklingsvilja bör inte under-
skattas.
 Vilka värden bygger vi genom förändringen?

- Med kravet på flexibilitet i brukandet av lokalerna följer omställnings-
arbete. Det handlar om att flytta och ändra på inredning och utrustning 
i lokalerna. Det medför ofta kraftigt slitage på inredning och utrustning, 
samt tungt arbete för personal som skall utföra omställningarna. Inredning 
och utrustning måste vid anskaffandet väljas utifrån kravet att tåla hante-
ringen, och personalen bör ha effektiva hjälpmedel för att förebygga skador 
och sjukdom.
 Hur fungerar flexibiliteten i praktiken, och vilka kostnader  
 medför den?

- De ”gemensamma ytorna”, framför allt samlingsyta/kafé har en mycket 
viktig funktion byggnadens flöde. Det kan vara lätt att underskatta den här 
typen av funktion och aktivitet, men utan en gränsöverskridande och verk-
samhetsneutral plats kommer den nya situationen med flera verksamheter 
inte att hålla samman. De synergieffekter man hoppas uppnå genom att 
flera olika verksamheter samverkar i fastigheten, kräver ett gemensamt 
”gränssnitt” en yta där besökare och brukare kan mötas utan att vara i 
varandras verksamheter. Helheten är kan bli större än summan av delarna, 
men då måste delarna mötas någonstans. Vill man skapa mervärden ge-
nom samverkan, måste ytorna för samverkan definieras och genomföras i 
praktiken.
 Hur skapar vi en helhet av de olika verksamheterna?  
 Hur organiserar, driver och finansierar vi detta?
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §31    Dnr: KS.2014.230      

 

Stiftelsen Gisleparken, godkännande av styrelsens förslag att 

avveckla verksamheten och lägga stiftelsen vilande  

 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken har den 1 december 2015 beslutat att lägga 

ner nöjesverksamheten i Gisleparkens regi från och med den 1 januari 2016. 

Övrig verksamhet ska drivas tills vidare.  

 

Styrelsen har därefter den 12 januari 2016 preciserat beslutet med att alla tre 

verksamhetsdelarna, nöje och konferens, stuguthyrning och bowling ska 

avvecklas. Nöjesverksamheten upphör from årsskiftet 2015/2016, och övrig 

verksamhet ska avvecklas på lämpligt sätt i förhållande till bokningar för 

föreningar och kunder under första halvåret 2016. Lokaler och uthyrnings-

stugor återgår till fastighetsägaren, Gislaveds kommun. Inventarier och 

maskiner och andra anläggningstillgångar erbjuds kommunen att överta mot 

betalning. 

 

Beslutet innefattar också att stiftelsen finns kvar men läggs vilande från och med 

den 1 juli 2016 och tillsvidare och med varumärket bibehållet i stiftelsen. 

Styrelsen kommer att finnas kvar och årligen sammanträda för att bl. a. 

fastställa bokslut och årsredovisning.  

 

Styrelsens beslut har överlämnats till stiftarna, Gislaveds kommun och 

Gislaveds Folkets Husförening.  

 

Styrelsens beslut har tillkommit i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsens 

särskilda styrgrupp för Gisleparken 2015/2016, tillsatt av kommunstyrelsen den 

4 november 2015. 

 

Som bakgrund till beslutet anger styrelsen dels de ökande underskotten, som 

berott på svårigheten att återhämta besöksnivåerna efter upphållet i 

verksamheten under byggtiden, samt på de ökade hyreskostnaderna, totalt 

cirka 1,8 mnkr på årsbasis. Till detta kommer dessutom frågan om att 

verksamheten anses strida mot konkurrenslagstiftningen och det oavslutade 

ärendet hos Konkurrensverket samt inte minst kommunfullmäktiges beslut den 

29 oktober 2015. 

 

Efter underskottstäckningen för de första sju månaderna 2015 och med 

indikationer om fortsatt underskott i verksamheten beslutade 

kommunfullmäktiges den 29 oktober 2015, ”att meddela styrelsen för Stiftelsen 

Gisleparken att man snarast måste ompröva delar av eller hela sin verksamhet 

samt återrapportera till kommunstyrelsen den 4 november 2015 vilka 

ställningstaganden som gjorts. Utgångspunkten för ställningstagandena ska vara 

att inte befarat underskott för 2015 faller ut enligt delårbokslutet. Ytterligare 

ska ställningstagandena utgå ifrån att inga nya kapitaltillskott sker efter 2015.”  

 

Det förslag till utveckling av verksamheten i Gisleparken som presenterades för 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige i juni 2015 har därmed lagts åt sidan. 

Tankarna på att skapa ett upplägg med ett av kommunen delägt så kallat 

eventbolag med vissa kommunala uppdrag riskerar att strida mot reglerna i 

LOU(kontroll- och verksamhetskriterierna) har därför inte ansetts möjliga att 

gå vidare med i dagsläget. 
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Ks § 31 (forts.) 

 

Gislaveds Folkets Husförening har den 18 januari 2016 beslutat godkänna 

informationen från styrelsen för Stiftelsen Gisleparken att verksamheten läggs 

vilande från och med den 30 juni 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 29 oktober 2015, § 141 

Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken den 1 december 2015, § 4 

Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken den 12 januari 2016, § 6 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2016 

 

Yrkande 

Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M): 

Bifall till förslaget. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna beslutet från styrelsen för Stiftelsen Gisleparken att lägga 

verksamheten vilande från och med den 1 juli 2016, samt 

 

att  notera att de kommunvalda ledamöterna i styrelsen, samt revisorer även 

i fortsättningen ska utses av kommunfullmäktige liksom att 

årsredovisningen årligen ska godkännas. 

 

 

Jäv 

Marie-Louise Dinäss (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Ks §35 Dnr: KS.2016.27

Avvecklingskostnad Stiftelsen Gisleparken avseende 2015 års bokslut

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Gisleparken har i styrelseprotokoll den 26 januari 2016 hanterat
frågan om stiftelsens preliminära årsresultat för 2015. Det sammanställda
preliminära årsresultatet per 2015-12-31 visar att det egna kapitalet är negativt,
med cirka 2,3 mnkr enligt den preliminära balansrapporten, före vissa
bokslutstransaktioner.

Förhållandena vad gäller ekonomin för helåret 2015, d.v.s. egentligen för
perioden 1 augusti - 31 december, har den 22 februari 2016 av styrelsens
ordförande muntligt redovisats till kommunstyrelsens styrgupp för Gisleparken
och likaledes till kommunstyrelsen den 27 februari 2016. Det negativa egna
kapitalet beror framförallt på effekter av att stiftelsen efter uppehållet 2012 –
2014 inte kunnat återta sin publik samt att lokalkostnaderna, som uppgår till ca
1,8 mnkr/år, belastat verksamheten med helårseffekt.

Den historiska ekonomiska bilden för Stiftelsen Gisleparken är att den har
successivt försämrats. Efter det att stiftelsens fastighet (Gisleparken) såldes till
Gislaveds kommun redovisades ett eget kapital på +1 458 tkr per den 31
december 2011. Det egna kapitalet var per den 31 december 2014, efter att
Gislaveds kommun tillskjutit 3 118 tkr, 0 kronor. Den negativa utvecklingen
har fortsatt även under 2015, vilket bl. a. resulterade i att kommunfullmäktige
den 19 november 2015 beslutade att tillskjuta ytterligare 2,8 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade därefter den 29 oktober 2016 ”att meddela
styrelsen för Stiftelsen Gisleparken att man snarast måste ompröva delar av
eller hela sin verksamhet samt återrapportera till kommunstyrelsen den 4
november 2015 vilka ställningstaganden som gjorts. Utgångspunkten för
ställningstagandena ska vara att inte befarat underskott för 2015 faller ut enligt
delårbokslutet. Ytterligare ska ställningstagandena utgå ifrån att inga nya
kapitaltillskott sker efter 2015.”

Detta beslut ledde till att styrelsen för stiftelsen Gisleparken den 2 december
2015 beslutade att de tre verksamhetsdelarna, nöje och konferens,
stuguthyrning och bowling ska avvecklas. Nöjesverksamheten upphör fr.o.m.
årsskiftet 2015/2016, då den pågående höst/vintersäsongen inte kunde
inhiberas. Övrig verksamhet ska avvecklas på lämpligt sätt under första halvåret
2016.

Lokalerna återgår till fastighetsägaren, Gislaveds kommun. Inventarier och
maskiner erbjuds också kommunen att överta mot betalning. Beslutet
innefattar också att stiftelsen finns kvar men läggs vilande tills vidare och med
varumärket bibehållet i stiftelsen. Styrelsens beslut har överlämnats till
stiftarna, Gislaveds kommun och Gislaveds Folkets Hus, för godkännande.

Stiftelsen Gisleparken har i skrivelse till kommunstyrelsen den 1 februari 2016
begärt ersättning för kostnader för evenemang för främst unga samt för annan
attraktivitetsskapande verksamhet under 2015 med 1,3 mnkr. Under
förutsättning att ansökan beviljas av kulturnämnden med det anslag om
1 mnkr, som nämnden disponerar för ändamålet, är det egna kapitalet
fortfarande negativt.



2016-02-10 2(2)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 35 (forts.)

För att återställa det negativa kapitalet måste stiftarna och därmed Gislaveds
kommun tillföra ett kapitaltillskott med minst 1,3 – 1,5 mnkr.

Beslutsunderlag
Prel. balans- och räkenskapsrapport per 2015-12-31 för Stiftelsen Gisleparken
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2016

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) för S, M och MP: Att för 2015 som
avvecklingskostnader utbetala ett kapitaltillskott till Stiftelsen Gisleparken med
2, 2 mnkr som dels återställer det egna kapitalet i bokslut 2015, dels att det
egna kapitalet uppnår en rimlig nivå och skapar handlingsberedskap i Stiftelsen
Gisleparken även under första halvåret 2016 och under tiden stiftelsen ligger
vilande, samt att kostnaden belastar kommunstyrelsens verksamhet, 3610
Föreningsbidrag och täcks inom kommunens resultat för 2015.

Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Anton Sjödell (M): Bifall till Maria
Gullberg Lorentssons (M) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att för 2015 som avvecklingskostnader utbetala ett kapitaltillskott till
Stiftelsen Gisleparken med 2,2 mnkr som dels återställer det egna
kapitalet i bokslut 2015, dels att det egna kapitalet uppnår en rimlig nivå
och skapar handlingsberedskap i Stiftelsen Gisleparken även under första
halvåret 2016 och under tiden stiftelsen ligger vilande, samt

att kostnaden belastar kommunstyrelsens verksamhet, 3610 Föreningsbidrag
och täcks inom kommunens resultat för 2015.

Jäv
Marie-Louise Dinäss (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Övertagande av verksamheter från Stiftelsen Gisleparken

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken (styrelsen) har den 1 december 2015
beslutat att lägga ner nöjesverksamheten i Stiftelsen Gisleparkens (stiftelsens)
regi från och med den 1 januari 2016. Övrig verksamhet ska drivas tills vidare.

Styrelsen har därefter den 12 januari 2016 preciserat beslutet med att alla tre
verksamhetsdelarna, nöje och konferens, stuguthyrning och bowling ska
avvecklas. Nöjesverksamheten upphör fr.o.m. årsskiftet 2015/2016, och övrig
verksamhet ska avvecklas på lämpligt sätt i förhållande till bokningar för
föreningar och kunder under första halvåret 2016.

Lokaler och uthyrningsstugor återgår till fastighetsägaren, Gislaveds kommun.
Inventarier och maskiner och andra anläggningstillgångar erbjuds kommunen
att överta mot betalning.

Styrelsens beslut har överlämnats till stiftarna, Gislaveds kommun och
Gislaveds Folkets Husförening för godkännande.

Styrelsens beslut har tillkommit i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsens
särskilda styrgrupp för Gisleparken 2015/2016 (styrgruppen), tillsatt av
kommunstyrelsen den 4 november 2015.

Stiftelsen har lämnat nöjeslokalerna från och med 1 januari 2016. Bowlingen
drivs vidare till och med säsongsslut, vilket är satt till den 30 april 2016.
Uthyrningsstugorna finns kvar i stiftelsens regi tills vidare. Olika alternativ till
mer långsiktig uthyrning har diskuterats med styrgruppen under vintern, men
styrelsen i Gisleparken har beslutat att behålla hyresavtalet med
fastighetsnämnden tills vidare, längst till den 30 juni 2016.

I dialog mellan styrgruppen, stiftelsens företrädare och företrädare för
förvaltningar har förslag till övergångslösningar under första halvåret 2016 och
till långsiktigt övertagande av verksamhet diskuterats.

Målsättningen under omställningstiden är att pågående verksamhet i relation till
föreningar, arrangörer, allmänhet och besökare ska flyta på så väl som möjligt.
Lokalerna ska användas, och de bokningar som stiftelsen fått före 1 januari
2016 och senare ska genom föras i stiftelsens regi, som då hyr lokaler under
den tid som behövs för bokningen av fastighetsförvaltningen. Upplägget för
detta och andra uppgifter som fastighetsnämnden kan lägga på stiftelsen för
hantering av lokalerna vid fasta uthyrningar och annat sker genom en
överenskommelse mellan fastighetsförvaltningen och stiftelsen.

Styrgruppen har gjort bedömningen att det förslag till utveckling av event- och
nöjesverksamheten i Gisleparken som presenterades för kommunstyrelse och
kommunfullmäktige i juni 2015 läggs åt sidan. Tankarna på att skapa ett upplägg
med ett av kommunen, åtminstone initialt, delägt s k eventbolag och som
avsetts tilldelas vissa kommunala uppdrag, riskerar att strida mot reglerna i
LOU (kontroll- och verksamhetskriterierna) och har därför inte ansetts möjligt
att gå vidare med i dagsläget.
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Bowlinghallen drivs i stiftelsens regi som sportanläggning för föreningar men
också som eventanläggning, kombinerat med mat- och alkoholservering.
Styrgruppen har övervägt frågan om utarrendering av verksamheten, men vissa
kompletteringar i lokalerna måste göras i det fall verksamheten ska ha samma
koncept som för närvarande. Styrgruppen föreslår därför att bowlinghallen blir
en mer renodlad sportanläggning från och med den 1 maj 2016 i
fritidsnämndens regi.

På längre sikt ska frågan om var ansvar för uthyrningsstugorna och lokaler för
förenings/samlings/eventverksamhet ska placeras. Vidare ska samordningen
mellan förvaltningarna som är aktiva i Glashuset utvecklas. Ett särskilt uppdrag
läggs härutöver till kulturnämnden att ta ett samordningsansvar för
verksamheterna i Glashuset samt för utveckling av mötesplats Gisle. Detta
uppdrag lämnas i särskilt ärende (Dnr 2011:252) och genom beslut av
kommunfullmäktige.

De lokaler som lämnas av stiftelsen successivt under 2016 får i takt med denna
process nya interna hyresgäster. De hyror om ca 1,8 mnkr som
fastighetsnämnden hittills debiterat stiftelsen ska successivt under våren och
definitivt från 1 juli 2016 omfördelas till interna hyresgäster och nya
internhyreskontrakt därmed tecknas. För fritidsnämnden tillkommer dessutom
personal- och andra driftskostnader för bowlingen. För fastighetsnämnden
och/eller kulturnämnden kan kostnader för internvaktmästare och viss
administration tillkomma liksom de driftskostnader för lokaler och verksamhet,
som tidigare hanterats inom stiftelsen. Erfarenheterna från stiftelsens
verksamhet kommer därvid att tas till vara. Ett uppdrag lämnas därför till
berörda förvaltningar (barn- och utbildnings-, kultur-, fritids- och
fastighetsförvaltningen) att under vintern/våren ta fram tilläggsbudget för de
förändringar som överflyttning av verksamhet och omdelning av
hyreskostnader i Glashuset kommer att innebära för dessa. Denna ska även
inarbetas i 2017 års budget med utblick.

Beslutsunderlag
Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken den 1 december 2015, § 4
Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken den 12 januari 2016, § 6
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2016

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Lennart Kastberg (KD):
Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till fastighetsnämnden att överenskomma med Stiftelsen
Gisleparken om att uthyrning, eventverksamhet m.m. i av Gisleparkens
tidigare förhyrda lokaler ska genomföras i stiftelsens regi så länge
stiftelsen driver verksamhet,

att uppdra till fritidsnämnden att överta bowlinghallen från och med den 1
maj 2016 och att driva den som en sportanläggning i egen regi,
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att uppdra till samtliga nämnder, som under övergångsperioden första
halvåret 2016 successivt övertar verksamhet och lokaler, som tidigare
förhyrts av Stiftelsen Gisleparken, att tillse att överlämnande sker i nära
samarbete med Stiftelsen Gisleparken, samt

att uppdra till barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden,
fritidsnämnden och fastighetnämnden att till den 21 mars 2016 till
kommunstyrelsen redovisa tilläggsbudget inklusive beskrivning av de
förändringar som överflyttning av verksamhet från Stiftelsen Gisleparken
och omfördelning av hyreskostnader i Glashuset kommer att innebära
för 2016 samt inarbeta detta i förslag till budget 2017 år med utblick
mot 2021.

Jäv
Marie-Louise Dinäss (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Redovisning av effekter av övergången från analoga
till digitala trygghetslarm

Kraven på kommunerna att övergå från analog teknik till digital teknik avseende
trygghetslarm är stora. Detta förstärks också av en pågående nedläggning av det analoga
nätet gällande telefonin över hela landet. Det har också uppmärksammats behov av att
säkerställa funktionskontroller av larmen.
För att möta samtliga dessa behov av förändringar upprättades en plan för genomförande
inom socialförvaltningen med målet att alla trygghetslarm skulle vara utbytta till digitala 2016-
12-31.

Nedan redovisas de resultat, en bild av nuläget, behov av fortsatt arbete samt
en kort ekonomisk uppföljning för projektet ”digitala trygghetslarm”
Projektet pågår under perioden: 2015-0101-2016-12-31. Projektet redovisas i de
fyra delområden enligt projektplanen.

Del 1. Testinstallation
För att pröva olika slags teknik har två olika testprojekt genomförts. Det första handlar om
trygghetslarm via fiber och det andra handlar om Larm via GSM/GPRS. Dessa tester har
genomförts med början under 2014.

Testprojekt 1
Larm via fiber
Under september-december 2014 planerades en testperiod för digitala larm via fiber i
samarbete med kommunens IT-enhet och Biggnet. Projektet har försenats kraftigt på grund
av flera tekniska orsaker. Leverantören kunde inte leverera produkten förrän vid årsskiftet
2015. Svårigheter fanns att få fram den tekniska information som behövdes för konfigurering
och upprättande av kommunikationen mellan leverantören, Biggnet och kommunens IT-
avdelning. Under våren testades ett larm hos projektledaren för att säkerställa funktioner
för att få teknisk information och hantera säkerhet för kommunikationen innan installation
hos brukare.
Installation genomfördes på Mariagården i Smålandsstenar i slutet av mars 2015.
Testprojektets tidplan är satt till September 2015. Utvärderingar sker kontinuerligt.

Sammanfattande slutsatser:
-Larmens kommunikation med larmcentral är avsevärt snabbare än larmen via GSM/GPRS
-Testlarm har fungerat och det har fungerat med kontroller
.-Larmens placering har stor betydelse på grund av täckning. På Mariagården är täckningen
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dålig. Alla larm är placerade i mitten av lägenheten. Och fungerar inte fibern finns ändå inte
någon backup. Övervakningsfunktioner för fiberkommunikationen hsr upprättats bäde hos
Bignet och kommunens IT-enhet. Enligt senaste uppföljning behöver man förlänga perioden
med övervakning för att säkerställa kommunikationen.
-.Behov av att upprätta rutiner och avtal för hur installationer, avbrott, ”kontroller” etc ska
hanteras tillsammans med Bignet.

Testperioden behöver förlängas till årsskiftet för att vi ska komma tillrätta med de problem
som uppstått på vägen samt installera fler fiberanslutna larm i lägenheter där placeringen av
larmen kan ändras. Diskussion måste även ske kring på vilka premisser fiberanslutna larm ska
installeras

Testprojekt 2
Larm via GSM/GPRS
Fem digitala larm installerades via GSM/GPRS under testperioden maj - december 2014. Vi testade
även Tunstalls webportal och rapportmodul kostnadsfritt under perioden.

Resultat
Under perioden fick vi byta ut något larm och dessa larm byttes sedan ut på grund av
uppdateringar och förbättringar som Tunstall gjorde. Utbildningar för testgruppen
genomfördes. Resultatet blev en förbättrad kunskap inför kravställning i den upphandling
som skulle göras samt förberedande kunskap inför utformandet av den nya organisationen
som skulle utformas i samband med bytet till digitala larm. Eftersom larmen inte har någon
backup om inte larmet har kommunikation via GSM/GPRS framkom det att man vid ett
införande måste ha ordentliga rutiner för funktionskontroller. Kontroller för funktioner av
larm är en av de större förändringarna för organisationen. Larm som kommunicerar via
GSM/GPRS kommer att vara vanligast under de närmsta åren.
Webportalen har möjliggjort mer insyn av Tunstalls löpande arbete, större möjlighet vid
felsökning och kunna se förlopp vid avvikelseanmälningar samt möjlighet för teamet att styra
sitt arbete.

Testprojektet avslutat i enlighet med tidplanen.

Del 2. Avtal
Det tidigare avtalet kring trygghetslarm gick ut 2014-12-3e1 varför det var aktuellt med
förnyad konkurrensutsättning.

Upphandlingen innehöll två delar:
 Förnyad konkurrensutsättning med kravspecifikation för införande av digitala

trygghetslarm samt
 Avtal för utfasning av nuvarande analoga larm/larmmottagning med komplettering för

tjänst med testlarm från larmcentral på de gamla analoga larmen 2 ggr/månad.
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Nya avtal skrevs att gälla from 2015-01-01. Leverantör blev som tidigare Tunstall för de båda
avtalen.
De digitala larmen ink funktionskontroller samt webportalen kunde inte leveransgodkännas
förrän 150601 vilket har inneburit att vi under denna period har haft lägre kostnader än
beräknat men samtidigt har projektledaren fått lägga mycket tid på veckovisa uppföljningar.
Det har varit problem med leveranser, beställningar och fakturor under första halvåret.

Resultat
Leveransgodkännande kunde göras 2015-06-01 då också detta delprojekt avslutades.

Del 3 Organisation
En viktig del i införandet är att konstatera att de digitala larmen är mer komplicerade att
programmera och installera. Det måste upprättas säkerhetsrutiner för strömavbrott
kapacitetsbrister i näten m.m. För att säkra upp kvaliteten och hanteringen av de digitala
trygghetslarmen behöver det finns en särskild organisation som hantera larmen. För att nå
det bästa resultatet går inte att hantera de nya larmen som en del av hemtjänstens
arbetsuppgifter.

 Hur skall organisationen se ut?
 Vad skall vi garantera brukaren, vilken servicenivå? (t ex täckning helger)
 Hur skall rutinerna, processen kring larmen se ut?
 Avgifter

Resultat
Övergripande organisationsstruktur och servicenivå är utformad och ”trygghetsteamet” med
två nya tjänster påbörjade sitt arbete 2015-01-15. Hemtjänsten kvarstår som utförare av
larmanrop. Inom delområdet har allmänna riktlinjer, informationsmaterial, rutiner,
vägledningar och strukturer för installationer, kommunikation mellan olika arbetsgrupper
och leverantören, utarbetats i en särskild arbetsgrupp under 2014. Förändringar i
organisationsstruktur och arbetet med rutiner är en fortlöpande uppgift som nu övergår till
driftsorganisationen.
I denna del återstår att slutligt besluta kring arbetsbeskrivningar, organisationsstruktur m.m.
Detta övergår nu till ansvarig chef.
Frågan om förändrade avgifter har inte berörts.

Del 4
Införande
Installationerna påbörjades i februari 2015 i enlighet med beslutad organisationsstruktur.
Leverantören har med godkännande levererat fler larm än vi avtalat då organisationen har
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haft kapacitet att installera fler än överenskomna. Uppföljning och avtalsöverenskommelser,
beslut om praktiska detaljer samt projektavslut(från Tunstalls sida) skedde 2015-06.
I nuläget byts alla gamla larm med utbytes- eller servicebehov ut. Gamla GSM larm med egna
mobilabonnemang är helt utbytta.
I dagsläget (31 oktober 2015) har vi c:a 500 digitala larm och 150 analoga larm.

Resultat
Införandefasen pågår enligt projektplanen tom 2016-12-31 men kommer som det ser ut nu
att vara avslutad tidigare även om införandetakten kommer sänkas på grund av införandet av
digitala lås under tiden från december 2015.

Ekonomisk uppföljning
Total kostnad (prognos) för 2015 beräknas till
2 297489 kr trots att vissa kostnader inte har betalats på grund av att leveransgodkännade
inte kunde göras. Personalkostnaderna är något högre än beräknat.
Budgeten för verksamheten för 2015 är 862 000 vilket ger en merkostnad för verksamheten
på 1 435 489 kr.

För 2016 beräknas kostnaderna för larm, organisation och införande på 2 434 700 kr, vilket
ger en ökad kostnad på 1 572 700 kr.
Både den prognos som gjorts för kostnaderna 2015 samt den kalkyl som gjorts för
kostnaderna för 2016 och framåt ligger i linje med den omfördelning av medel som
beslutades av kommunfullmäktige 2015-04-29.

Sammanfattning
Genomförandet av digitala trygghetslarm har under 2015 i stort sett följt den
projektplanering som gjordes. Införandet har gått snabbare än planerat men 2016 kommer
att behövas för att ytterligare förfina arbetet och få till en bra organisation. Genom
införandet av digitala trygghetslarm på det sätt som vi har gått tillväga så har vi idag kunnig
personal som kan sitt uppdrag och därmed snabbt kan åtgärda fel. Vi ger också genom de
funktionskontroller som genomförs regelbundet, en större trygghet för både kunderna och
oss som säljare av tjänsten att den faktiskt fungerar när man behöver använda tjänsten.

När det gäller täckningsgraden så har denna inte påverkats av införandet av digitala larm. Det
är välkänt var larmen inte fungerar. För att utveckla detta är införande av fiber helt
avgörande.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §42 Dnr: KS.2015.10

Ansökan om medel till införande av digitala larm

Ärendebeskrivning
Den digitala utvecklingen fortsätter utifrån både nationella och regionala
strategier inom e-förvaltningsområdet. Den digitala vägen till morgondagens
välfärd innebär krav på både investeringar i nya lösningar, ökad kompetens och
förändrade arbetssätt.

Sveriges kommuner och landsting har satt upp följande övergripande mål för e-

samhället (SKL, Strategi för eSamhället 2011);

1. Enklare vardag för privatpersoner och företag

2. Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet

3. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

För att kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar ska kunna arbeta mot

dessa mål krävs att kommunstyrelseförvaltningen arbetar med vissa viktiga

förutsättningar. Kommunstyrelseförvaltningen har därför fokuserat och

kommer fortsättningsvis att fokusera på följande områden:

· Informationssäkerhet

· Länsgemensamt e-arkiv och kommunens eget arbete med att kunna

leverera till ett e-arkiv.

· Kontaktcenter och gemensam e-tjänsteplattform

· Integrationsplattform (för att kunna integrera mellan olika system

avseende e-tjänster)

· E-förvaltning (bygga en hållbar struktur för IT-system och IT-

infrastruktur)

· Bredband

Dessa områden ligger i linje med den Regionala Digitala Agendan och med

arbetet inom länets e-utvecklingsråd där samverkan eftersträvas inom flera av

dessa områden.

För att kunna arbeta med ovanstående är det i kommunstyrelsens budget för

2016 avsatt 2,5 mnkr samt 1,5 mnkr för digitala larm inom socialnämnden.

Socialnämnden har den 26 november 2015 beslutat följande:
Att socialnämnden ställer sig bakom den av förvaltningen upprättade redovisningen av

effekterna av övergången från analoga till digitala trygghetslarm och överlämnar denna till

kommunstyrelsen med begäran om att kommunstyrelsen 2016 och framåt omfördelar medel

till socialnämnden med 1 572 700 kr för att täcka nämndens ökade kostnader för

övergången till digitala trygghetslarm.

Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2015 att överföra 1,5 mnkr till
socialnämnden för finansiering av projekt avseende övergång från analoga till
digitala larm. Beslutet innefattade även att socialnämnden senast i december
månad 2015 ska redovisa effekterna av övergången från analoga till digitala larm
samt att efter denna redovisning hantera frågan om finansiering för år 2016
och framåt.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 42 (forts.)

Socialnämnden har den 26 november 20159 redovisat effekten avseende
övergången och kommit fram till att kostnaden för 2015 beräknas till 2,3 mnkr.
För 2016 beräknas kostnaden till 2,4 mnkr vilket innebär ett behov av utökat
anslag med 1,5 mnkr i förhållande till socialnämndens befintliga budget för 2016
som uppgår till 0,9 mnkr.

I Utblick 2017-2020 hanterades frågan om digitala larm och för denna
verksamhet är driftramen fr. o.m. år 2017 höjd med 4,0 mnkr vilket innebär att
med socialnämndens grundbudget år 2016 med 0,9 mnkr samt 2016 års
omfördelning med 1,5 mnkr uppgår det totala anslaget år 2017 till 6,4 mnkr.

I samband med hantering av 2017 års driftbudgetram får socialnämnden
förhålla sig till denna nivå kopplat till andra åtgärder som kan behöva göras
inom socialnämndens totala verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 6 maj 2015, § 39
Socialnämnden den 16 november 2015, § 119
Bilaga socialnämnden daterad den 16 november 2015
Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2015
Kommunstyrelsen den 13 januari 2016, § 5

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att för budget 2016 omfördela 1572 700 kr från kommunstyrelsens anslag
för utveckling av E-samhället, verksamhet 2154, till socialnämndens
verksamhet för digitala larm, samt

att ytterligare kostnadsökning får hanteras inom socialnämndens
driftbudgetram i enlighet med utblick 2017-2020.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §119 Dnr: SN.2014.135 730

Ansökan och redovisning om medel till införande av digitala larm.

Ärendebeskrivning
Kraven på kommunerna att övergå från analog teknik till digital teknik
avseende trygghetslarm är stora. Detta förstärks också av en pågående
nedläggning av det analoga nätet gällande telefoni i hela landet. Det har också
uppmärksammats behov av att säkerställa funktionskontroller av larmen.

För att möta samtliga dessa behov av förändringar upprättades en plan för
genomförande inom socialförvaltningen med målet att alla trygghetslarm skulle
vara utbytta till digitala 2016-12-31.

Förvaltningen har i en utredning beskrivit effekterna och resultaten av genom
förandet av projektet utifrån fyra delområden:
Testinstallationer, avtal, organisation samt införande. En ekonomisk uppföljning
har gjorts samt en kalkyl för kostnaderna för 2016.

Genomförandet av digitala trygghetslarm har under 2015 i stort sett följt den
projektplanering som gjordes. Införandet har gått snabbare än planerat, men
2016 kommer att behövas för att ytterligare förfina arbetet och få till en bra
organisation. Genom införandet av digitala trygghetslarm på det sätt som
förvaltningen har gått tillväga innebär idag kunnig personal som kan sitt
uppdrag och därmed snabbt kan åtgärda fel. Genom de funktionskontroller
som genomförs regelbundet ges en större trygghet för både kunderna och
förvaltningen som säljare av tjänsten att den faktiskt fungerar när man behöver
använda tjänsten.

När det gäller täckningsgraden så har denna inte påverkats av införandet av
digitala larm. Det är välkänt var larmen inte fungerar. För att utveckla detta är
införande av fiber helt avgörande.

Total kostnad (prognos) för 2015 beräknas till 2 297489 kr trots att vissa
kostnader inte har betalats på grund av att leveransgodkännande inte kunde
göras. Personalkostnaderna är något högre än beräknat. Budgeten för
verksamheten för 2015 är 862 000 vilket ger en merkostnad för verksamheten
på 1 435 489 kr.

För 2016 beräknas kostnaderna för larm, organisation och införande på 2 434
700 kr, vilket ger en ökad kostnad på 1 572 700 kr. Både den prognos som
gjorts för kostnaderna 2015 samt den kalkyl som gjorts för kostnaderna för
2016 ligger i linje med den omfördelning av medel som beslutades av
kommunfullmäktige 2015-04-29.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 10 november 2015, § 49
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2015
Redovisning av effekter av övergången från analoga till digitala trygghetslarm
daterad den 2 november 2015
Kommunfullmäktige den 29 april 2015, § 60
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §119 forts.

Socialnämnden beslutar

att socialnämnden ställer sig bakom den av förvaltningen upprättade
redovisningen av effekterna av övergången från analoga till digitala
trygghetslarm och överlämnar denna till kommunstyrelsen med begäran
om att kommunstyrelsen för 2016 och framåt omfördelar medel till
socialnämnden med 1 572 700 kr för att täckas nämndens ökade
kostnader för övergången till digitala trygghetslarm.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomerna vid socialförvaltningen
Programområdeschefen vård och omsorg
Socialchefen
Utvecklingsledare IT
Programområdeschefen staben
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §41 Dnr: KS.2015.287

Riktlinjer för markanvisning och försäljning av kommunens mark

Ärendebeskrivning
Riksdagen belutade 24 juni 2014 om ändrade regler i plan- och bygglagen och
en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Dessa innebär att de
kommuner som genomför markanvisningar (projekt som avser försäljning av
kommunal mark) eller tecknar exploateringsavtal (projekt på mark som inte
ägs av kommunen) är skyldiga att anta riktlinjer. Detta gäller från och med 1
januari 2015.

Riktlinjerna för markanvisningar ska klargöra
- utgångspunkter för upplåtelse och överlåtelse av kommunägd mark för
exploatering
- handläggningsrutinger
- grundläggande villkor för markanvisningar
- principer för markprissättning.

Riktlinjer för exploateringsavtal ska klargöra
- principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförande av
detaljplanen och förhållanden som har betydelse för bedömning för
konsekvenser att ingå exploateringsavtal som till exempel utbyggnad av gator,
VA och grönytor.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för
markanvisningsavtal, försäljning av kommunens mark och riktlinjer för
exploateringsavtal.

Beslutsunderlag
Utkast till riktlinjer för markanvisningsavtal, försäljning av tomtmark och
riktlinjer för exploateringsavtal daterad 28 december 2015
Kommunstyrelsens näringsutskott den 21 januari 2016, § 5

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta riktlinjer för markanvisning, försäljning av tomtmark och riktlinjer
för exploateringsavtal daterade den 28 december 2015.

Expedieras till:
kommunfullmäktige



Lagändring från 2015-01-01
Exploateringsavtal & Markanvisning



Bakgrund
•  ”En enklare planprocess” Regeringens proposition (2013/14 : 126) 

•  Beslut i Riksdagen 24 juni 2014 (SFS 2014:900) innebär ändringar och tillägg i PBL

•  Ny lag: Lag (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 



Nya reglerna
• Definition av begreppen exploateringsavtal och markanvisning.

• Krav på kommunala riktlinjer för kommuner som avser att ingå exploateringsavtal 
som rör genomförandet av detaljplaner.

• Krav på kommunala riktlinjer för kommuner som avser att göra markanvisningar. 

• Bestämmelser om innehållet i exploateringsavtal.

• Bestämmelser om förfarandet när kommunerna utarbetar exploateringsavtal. 

• Begränsning av möjligheterna för kommunerna att ställa egna tekniska. 
egenskapskrav i ärenden enligt PBL eller i samband med genomförande av 
detaljplan. 



Exploateringsavtal
• Definition:

Ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en 
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun 
och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.

• Krav på riktlinjer för exploateringsavtal enligt 6:39 PBL
syfte: skapa tydligare spelregler

• Ska på en översiktlig nivå redovisa
- när, under vilka förhållanden och inom vilka geografiskt avgränsade områden som 
kommunen avser att ingå exploateringsavtal, 
- de övergripande principerna för vilka åtgärder och kostnader som kommunen 
avser att få täckning för genom ingående av exploateringsavtal och på vilka grunder detta 
ska ske, 
- på vilket sätt kommunen tidsmässigt och formellt avser att bereda frågan om 
exploateringsavtal, och andra kommunala önskemål som kommunen avser att reglera i 
exploateringsavtal och som det kan vara av betydelse för byggherrar och fastighetsägare att 
ha kunskap om för att i förväg kunna bedöma konsekvenserna av en framtida planläggning.



Fors. Riktlinjer för exploateringsavtal
• Beslutas av kommunfullmäktige

• Kan knytas till andra politiskt beslutade dokument som översiktsplan, riktlinjer 
för bostadsförsörjningen, ställningstaganden kring kommunens tomtprissättning 
eller andra motsvarande program eller beslut. 

• Vägledande riktlinjer



Markanvisningsavtal
• Ny lag från 1 januari 2015

- lag (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar

• Definition:
markanvisning en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren 
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 
överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. 

• Riktlinjer för markanvisningar. 
Ska innehålla:
- kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden 
för bebyggande, 
- handläggningsrutiner och   
- grundläggande villkor för markanvisningar
-  principer för markprissättning.

• En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta 
sådana riktlinjer.



Fors. Riktlinjer för markanvisningsavtal
• Beslutas av kommunfullmäktige

• Kan knytas till andra politiskt beslutade dokument som översiktsplan, riktlinjer 
för bostadsförsörjningen, ställningstaganden kring kommunens tomtprissättning 
eller andra motsvarande program eller beslut. 

• Vägledande riktlinjer



Principer för prissättning
• Regeringen anser, mot bakgrund av detta, att det av kommunernas riktlinjer för 

markanvisningar bör framgå hur kommunen avser säkerställa att försäljning av mark 
inte sker under marknadsmässigt pris. Det kan exempelvis handla om att tydliggöra 
hur man går tillväga vid prissättning av mark, exempelvis i vilka sammanhang man 
tillämpar oberoende expertvärdering och hur man arbetar med öppna 
anbudsförfaranden. 

• SKL cirkulär 2007:8
- Kommunallagen

- 2 kap 1§ Förbud att ge understöd åt enskild utan stöd i lag
- 2 kap 2§ Likställighetsprincipen
- 2 kap 8§ förbud att ge inviduellt inriktat näringsstöd om det inte 
föreligger särskilda skäl.

EG-fördrag
1) Överlåtelse genom villkorslöst anbudsförfarande, offentliggjort, öppet och 
villkorslöst = MARKNADSPRIS
2) Överlåtelse utan villkorslöst anbudsförfarande- ska ske med stöd av oberoende 
expertvärdering
3) Anmälningsplikt till kommissionen om ej tillämpat punkt 1 el punkt 2



Särkrav 8 kap. 4a§ PBL
• Förbud mot kommunala särkrav 

- ex. tekniska egenskaper är ej tillåtet att kräva att en byggnad ska ha lägre 
energi användning än Boverkets regler.

• Undantag
- Utformningskrav, ex arkitektonisk utformning, höjd, fasad och takmaterial
- när kommunen överlåter mark som inte har samband med 
detaljplaneläggning enligt PBL eller genomförande av detaljplan
- om kommunen är byggherre



Särkrav 8 kap. 4a§ PBL
• Förbud mot kommunala särkrav 

- ex. tekniska egenskaper är ej tillåtet att kräva att en byggnad ska ha lägre 
energi användning än Boverkets regler.

• Undantag
- Utformningskrav, ex arkitektonisk utformning, höjd, fasad och takmaterial
- när kommunen överlåter mark som inte har samband med 
detaljplaneläggning enligt PBL eller genomförande av detaljplan
- om kommunen är byggherre



Förslag till riktlinjer för markanvisning
• Försäljning av mark som inte är planlagt för planerat ändamål

ex. Dalstorpsvägen SMS, Davidssons spisar, Weland SMS

• Området måste bedömas lämpligt för planerat ändamål enligt ÖP eller FÖP

• Kommunen tillämpar inte markanvisningstävlingar utan säljer till de som är 
intresserade av att köpa för de ändamål som kommunen anser lämpligt.

• Delar i markanvisningen
-  max 2 år
-  tidigare tillträde 80% av beräknad köpeskilling
-  Tomtpris enligt taxa = kommunen betalar dp + utredningar
-  tomtpris lägre än taxa = byggherren betalar dp + utredningar
-  byggherren betalar lantmäteriförrättningen
-  Ny infrastruktur för projektet: byggherren betalar 50 – 100% av kostnaden



Försäljning av tomtmark - villkor

Verksamhetstomter
- max 2 år (tomten bebyggs)
- fastighetsbildning, lagfart betalas av 
köparen
- köparen betalar anläggningsavgift för 
VA
- växande skog ingår om ringa värde
- Tomtpris enligt KF:s taxa för 
industrimark
- tidigare tillträde 80% av beräknad 
köpeskilling

Villatomter
- tecknad 6 månader
- fastighetsbildning, lagfart betalas av 
köparen
- köparen betalar anläggningsavgift för 
VA
- växande skog ingår om ringa värde
- Tomtpris enligt KF:s taxa för tomtmark 
för småhus
 (särskilda regler finns för ”nya” områden)

Flerbostadshus
- tecknad 6 månader
- fastighetsbildning, lagfart betalas av 
köparen
- köparen betalar anläggningsavgift för 
VA
- växande skog ingår om ringa värde
- Tomtpris enligt KF:s taxa för tomtmark 
för småhus 

Övrig tomtmark
- max12 månader
- fastighetsbildning, lagfart betalas av 
köparen
- köparen betalar anläggningsavgift för 
VA
- växande skog ingår om ringa värde
- tomtpris enligt liknande försäljningar
- tidigare tillträde 80% av beräknad 
köpeskilling



Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal
• Huvudregel

- Exploatören står för alla kostnader för dennes exploatering

• Exploateringsavtal upprättas parallellt med detaljplanearbetet och godkänns i 
samband med detaljplanenssamråd. 



Malin Larsson
E: malin.larsson@gislaved.se
T: 0371-813 85
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1. Inledning 
Riksdagen beslutade 24 juni 2014 om ändrade regler i plan- och bygglagen och en ny 

lag om riktlinjer för kommunala markansvisningar. Dessa innebär att de kommuner 

som genomför markanvisningar eller tecknar exploateringsavtal är skyldiga att anta 

riktlinjer. Riktlinjerna för markanvisningar ska innehålla kommunens utgångspunkter 

och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 

handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 

markprissättning. Riktlinjerna för exploateringsavtal ska innehålla fördelning av 

kostnader och intäkter för genomförande av detaljplan och förhållanden som har 

betydelse för bedömning av konsekvenserna att ingå exploateringsavtal som till 

exempel utbyggnad av gator, VA och grönytor. 

 

Beslut om riktlinjerna ska tas av kommununfullmäktige. 

Syftet 

Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett vägledande (ej juridiskt bindande) underlag 

för exploatörer som verkar i kommunen.  

 

Riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal gäller för byggnation av bostäder, 

kontor, verksamheter, handel och industri. 

2. Riktlinjer för markanvisning och försäljning av 

kommunal mark 

Markanvisning 

Definition kring markanvisning 

” Med markanvisning avses i lag en överenskommelse mellan en kommunen och en 

byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna 

villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen 

ägt markområde för bebyggande.” 

 

Gislaveds kommun använder sig av markanvisningsavtal i det fall detaljplaneläggning 

krävs för att kunna genomföra en försäljning av ett icke planlagt område. En 

förutsättning för att ett markanvisningsavtal ska kunna upprättas är att området 

bedöms lämpligt för sitt planerade ändamål i enlighet med översiktsplan eller 

fördjupning av översiktsplan. Kommunen tillämpar inte markanvisningstävlingar utan 

säljer till de som är intresserade av att köpa för de ändamål som kommunen anser 

lämpligt. 

 

Delar i markanvisningsavtal: 

- Är begränsat till 2 år och förutsätter att detaljplan antags och vinner laga kraft för 
området 

- I de fall marken efter detaljplaneläggning säljs för kommunens antagna tomtpris så 
bekostar kommunen detaljplanläggning samt erforderliga undersökningar i de fall 

marken säljs för lägre pris än antaget tomtpris så står byggherren för 

detaljplanekostnaden samt erforderliga kostnader. 
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- Tillträde till marken kan ske innan det formella tillträde (dvs. när detaljplanen 

vunnit laga kraft och erforderlig fastighetsbildning genomförts) om byggherren 

erlägger 80% av den beräknade köpeskillingen 

- Byggherren får inte överlåta markanvisningavtalet till annan part utan 

kommunfullmäktiges godkännande. 

- Kommunen ansvarar för att ansöka om erforderlig fastighetsbildning och 
byggherren beskostar lantmäteriförrättningen.  

- I det fall detaljplaneläggningen innebär att ny infrastruktur eller annan allmän 
platsmark behöver byggas ut så beskostas en sådan utbyggnad mellan 50-100 % av 

byggherren. 

- I det fall villkoren i markanvisningsavtalet inte infrias så är avtalet till alla delar 

förfallet och parkerna svarar för nedlagda kostnader i enlighet med detta avtal.  

- Då detaljplanen antagits och vunnit lagakraft så genomförs köpet via ett 
köpekontrakt eller en överenskommelse om fastighetsreglering. 

Försäljning av tomtmark 

Gislaveds kommun säljer byggklara tomter dvs. planlagda tomter med utbyggd 

infrastruktur enligt nedanstående principer.  

 

Försäljning av verksamhetstomter 

Köpekontrakt tecknas med följande villkor 

- Bygglov beviljas och tomten bebyggs inom två år efter undertecknande av 
köpekontraktet 

- Fastighetsbildningen bekostas av köparen 

- Anläggningsavgift för VA bekostas av köparen 

- Växande skog ingår inte köpet om det inte ses ha ett ringa värde 

- Tillträde till marken kan ske innan det formella tillträdet (när 

lantmäteriförrättningen avslutats och köpeskillingen betalts) om köparen 

erlägger 80% av den beräknade köpeskillingen. 

- Köpeskilling baseras på kommunfullmäktighets antagna tomtpris för 
industrimark.  

- När lantmäteriförrättningen avslutats så upprättar kommunen ett köpebrev 

- Om villkoren inte uppfylls återgår köpet och ev. köpeskilling återbetalas. 
 

Försäljning av villatomter 

Vid försäljning av villatomter så får köparna lämna in en intresseanmälan för tecknande 

av tomt. Efter intresseanmälan skickar kommunen ut en bekräftelse om tecknande av 

tomt. En tomt får vara tecknad i längst 6 månader.  

 

Köpebrev med följande villkor skrivs då bygglov beviljats och grovutstakningen är 

gjord. 

- Köpeskilling baseras på kommunfullmäktighets antagna tomtpris tomtmark för 

småhus.  

- Fastighetsbildningen bekostas av köparen i enlighet med KF:s taxa 

- Anläggningsavgift för VA bekostas av köparen 

- Växande skog ingår inte köpet om det inte ses ha ett ringa värde 

- Om villkoren inte uppfylls återgår köpet och ev. köpeskilling återbetalas. 
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Vid försäljning av ”nya” områden så skickas brev till samtliga som står på ”mark- och 

exploateringsenhetens intresselista” samt en annons i ortspressen sätts in om 

tomtsläpp.  

Intresserade tomtköpare inkommer med undertecknad intresseanmälan med 

prioriterings-ordning för de/den tomter/tomten som de är intresserade av. Tomterna 

fördelas varje dag. Om två eller flera inkommer med undertecknad intresseanmälan för 

samma tomt på samma dag kommer tomten i första hand gå till den/de som står på 

mark- och exploateringsenhetens intresselista1 i den ordning som de ställt sig på listan 

och i andra hand ske genom lottning. 

 

Försäljning av mark för flerbostadshus 
Vid försäljning av mark till flerbostadshus så sker en tomtreservation på 6 månader och 

när bygglov beviljas skrivs ett köpekontrakt med följande villkor. 

- Tomten ska bebyggas inom två år efter undertecknande av köpekontraktet 

- Fastighetsbildningen bekostas av köparen 

- Anläggningsavgift för VA bekostas av köparen 

- Växande skog ingår inte köpet om det inte ses ha ett ringa värde 

- Tillträde till marken kan ske innan det formella tillträdet (när 
lantmäteriförrättningen avslutats och köpeskillingen betalts) om köparen 

erlägger 80% av den beräknade köpeskillingen. 

- Köpeskilling baseras på kommunfullmäktighets antagna tomtpris för tomtmark 

för småhus.  

- När lantmäteriförrättningen avslutats så upprättar kommunen ett köpebrev 

- Om villkoren inte uppfylls återgår köpet och ev. köpeskilling återbetalas. 

 

Försäljning av övrig tomtmark. 
I det fall tomtmarken är detaljplanelagd för avsett ändamål så upprättas köpekontrakt i 

enlighet med försäljning av verksamhetstomterna. Tomtpris baseras på tidigare likande 

försäljningar.  
 

3. Riktlinjer för exploateringsavtal 

Exploateringsavtal 

Definition kring exploateringsavtal 

”Ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en 

fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen och som inte avser ett avtal 

mellan kommunen och staden om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. 
 

Syfte med ett exploateringsavtal är för att säkerställa genomförande av en detaljplan 

där kommunen inte äger marken. Byggherren står för alla kostnader från ansökan om 

planbesked, detaljplaneläggning med erforderliga utredningar till utbyggnad av 

kvartersmark och allmän platsmark. I det fall allmän plats mark ligger inom kommunalt 

huvudmanaskap ska utbyggnad ske enligt kommunens riktlinjer och besiktning ska göras 

innan övertagandet. Byggherren kan också få bekosta infrastrukturförändringar 

utandför det aktuella området som bedöms ha stor inverkan på den tilltänkta 

                                                 
1
 Listan upprättas i samband med att detaljplanearbete påbörjas med ett nytt område. På listan står datum 

samt namn och kontaktuppgifter.  
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exploateringen. Framtagande av exploateringsavtal sker parallellt med 

detaljplanearbetet och ska godkännas i samband med detaljplanens samråd.  



2016-02-10 1(2)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §40 Dnr: KS.2015.278

Ställningstagande till försäljning av bostadsfastigheter och bildande
av dotterbolag i AB Gislavedshus

Ärendebeskrivning
Styrelsen i AB Gislavedshus har den 10 december 2015 beslutat att begära att
kommunfullmäktige tar ställning till att ge bolaget mandat till försäljning av
bostadsfastigheter i storleken 200-350 lägenheter i Anderstorps, Gislaveds och
Smålandsstenars tätorter. Vidare önskar styrelsen ställningstagande till begäran
om mandat att bilda dotterbolag till AB Gislavedshus för bolagisering av
försäljningsobjekt.

I bakgrundsbeskrivningen till styrelsens begäran konstateras att det finns ett
stort behov av nybyggnation av bostäder till följd av akut brist på lägenheter
och en ökande befolkning.
I de av kommunfullmäktige antagna Riktlinjer för bostadsförsörjning 2015 -
2030 anges ett mål om att 400 nya bostäder i olika upplåtelseformer ska
tillkomma fram till 2030.

AB Gislavedshus hade i november inga lediga lägenheter och hade per den 2
december 2015 en ledig lägenhet. Bolaget har under flera år ensam stått för
merparten av byggandet av nya lägenheter i kommunen. Styrelsen bedömer att
externa aktörer behövs som kan vara med och utveckla bostadsmarknaden i
kommunen. AB Gislavedshus planerar nybyggnation av bostäder i
Smålandsstenar, Anderstorp och Gislaved under 2016 - 2017 med ett 60-tal
lägenheter.

Styrelsen anför vidare att det vid nybyggnation är en fördel om egenfinansiering
kan täcka minst 25 % av kapitalbehovet. Detta kan skapas genom försäljning av
lämpliga delar av fastighetsbeståndet. Det totala antalet lägenheter i kommunen
kan ökas, samtidigt som AB Gislavedshus behåller en god ekonomi och blir
mindre sårbart. En försäljning ska genomföras så att en allsidig sammansättning
av bostadsfastigheter består i kommunens olika delar.

Styrelsens uppfattning är att om tillräcklig kapitalförsörjning för nybyggnation
fram till 2030 ska uppnås är en rimlig nivå på försäljning 200 - 350 lägenheter.
Styrelsen gör bedömningen att denna storlek på försäljning ökar möjligheten
för etablering av en extern och aktiv aktör som kan vara med och utveckla
Gislaveds kommun.

Merparten av fastighetsförsäljningarna mellan såväl privata som kommunala
bolag sker idag genom en bolagisering av tänkta försäljningsobjekt. Styrelsen
bedömer att en bolagisering av lämpliga objekt ökar antalet köpare samtidigt
som en större andel av försäljningens intäkter behålls i bolaget enligt nu
gällande lagstiftning. Man bedömer att detta ökar AB Gislavedshus
möjligheter att bygga fler bostäder och att ha en fortsatt hög nivå på
investeringar och på renoveringar av befintligt fastighetsbestånd. Lämpliga
försäljningsobjekt finns i Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenars tätorter.

Beslutsunderlag
Protokoll AB Gislavedshus daterat den 10 december 2015, § 85
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2015
Kommunstyrelsen den 13 januari 2016, § 6
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 40 (forts.)

Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen
att förslag till köpeavtal ska villkoras med kommunstyrelsens godkännande och
att avtal om försäljning ska underställas kommunstyrelsens prövning.

Anders Gustafsson (SD): Bifall till Niclas Palmgrens (M) yrkande.

Anton Sjödell (M): Bifall till liggande förslag och till Niclas Palmgrens (M)
yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna en inriktning som innebär att AB Gislavedshus får sälja 200 –
350 lägenheter i Anderstorps, Gislaveds och Smålandsstenars tätorter,
varvid det övre antalet om möjligt bör undvikas,

att uppdra till styrelsen i AB Gislavedshus att föra en fortsatt dialog om
omfattningen inom ovan angivet spann av försäljningsobjekt samt val
av områden med kommunstyrelsens presidium fram till dess
bostadsbestånden bjuds ut,

att AB Gislavedshus får bilda dotterbolag för bolagisering av valda
försäljningsobjekt, samt

att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att förslag till
köpeavtal ska villkoras med kommunstyrelsens godkännande och att
avtal om försäljning ska underställas kommunstyrelsens prövning.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Styrelsen 

§ 85 

Störst på lägenheter 

GISLAVEDSHUS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2015-12-10 

Sida 
2 (3) 

Begäran om kommunfullmäktiges ställningstagande till fårsäljning av bostadsfastigheter 
och bildande av dotterbolag i AB Gislavedshus. 

Bakgrund 

AB Gislavedshus planerar nybyggnation av bostäder iSmålandsstenar, Anderstorp och Gislaved. 
Antal lediga lägenheter i AB Gislavedshus var i november 2015 noll. AB Gislavedshus kö till 
bostäder har ökat samtidigt som en ökning av befolkningen kan ses. Kommunen har i sina 
riktlinjer får bostadsfårsörjning avgivit ett mål om 400 nya bostäder fram till 2030. Styrelsen i 
AB Gislavedshus ser det kommunala bostadsaktiebolaget som en av flera viktiga aktörer får att 
uppnå detta mål. Under flera år har AB Gislavedshus ensamt stått får merparten av byggandet av 
nya lägenheter och styrelsen bedömer att en extern aktör som är redo att vara med och utveckla 
bostadsmarknaden i Gislaveds kommun torde behövas. 

Vid nybyggnation är det en fårdel om egenfinansiering kan täcka minst 25 % av kapitalbehovet. 
Detta kan skapas genom fårsäljning av lämpliga delar av fastighetsbeståndet. Det totala antalet 
lägenheter i kommunen kan ökas och AB Gislavedshus behåller en god ekonomi och blir mindre 
sårbart. En fårsäljning ska genomfåras så att en allsidig sammansättning av bostadsfastigheter 
består i kommunens olika delar. 

För att uppnå tillräcklig kapitalfårsörjning får nybyggnation fram till 2030 är en rimlig 
nivå på fårsäljning 200 - 350 lägenheter. Styrelsen gör bedömningen att denna storlek på 
fårsäljning ökar möjligheten får etablering aven extern och aktiv aktör som kan vara med 
och utveckla Gislaveds kommun. Idag sker merparten av fastighetsfårsäljningarna mellan 
såväl privata som kommunala bolag genom en bolagisering av tänkta fårsäljningsobjekt. 
Styrelsen bedömer att en bolagisering av lämpliga objekt ökar antalet köpare samtidigt 
som en större andel av fårsäljningens intäkter behålls i bolaget enligt nu gällande 
lagstiftning. Detta ökar AB Gislavedshus möjligheter att bygga fler bostäder och ha en 
fortsatt hög nivå på investeringar i och renoveringar av befintligt fastighetsbestånd. 
Lämpliga fårsäljningsobjekt finns iAnderstorp, Gislaved och Smålandsstenars tätorter. 

Ordfåranden läser upp beslutstexten och frågar styrelsen om paragrafen kan fårklaras 
omedelbart justerad. 

Styrelsen beslutar att paragrafen ska fårklaras omedelbart beslutad. 



Styrelsen 

§ 85 forts 

Störst på lägenheter 

GISLAVEDSHUS 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2015-12-10 

Styrelsen i AB Gislavedshus hemställer om: 

Sida 
3 (3) 

att Gislaveds kommunfullmäktige ger mandat till forsäljning av bostadsfastigheter i 
storleken 200 - 350 lägenheter iAnderstorps, Gislaveds och Smålandsstenars tätorter, 

att Gislaveds kommunfullmäktige ger mandat att bilda dotterbolag till AB Gislavedshus 
for bolagisering av försäljningsobjekt. 

1.0 



Mötesdatum 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BeslutsfattareNamn Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

NrParagrafNrLittera Dnr: Ärendenummer Kod

ProtokollBeskrivning

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium

2016-01-28 § 1- Förändrade tider för kommunfullmäktige i maj och juni
2016

Socialnämnden
2016-01-26 § 5 - Ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2015

Tekniska nämnden
2016-01-27 § 5 - Återrapportering av igångsättningstillstånd för
investeringsprojekt Gröne mosse
2016-01-27 § 6 - Återrapporering av igångsättningstillstånd för
investeringsprojekt ombyggnad av Torggatan i Gislaved



GISLA VEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
2 

Kommunfullmäktiges presidium Sammanträdesdatum 
2016-01-28 

;};Jhunderskrift 

§ I 

Förändrade tider för kommunfullmäktige i maj och juni 2016 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att fullmäktige kommer att behandlad det Strategiska st yr

dokumentet vid sitt sammanträde den 26 maj föreslås att mötet tidigareläggs och 

börjar kl. 10.00. 

Ovanstående medför att sammanträdet den 20 juni kan senareläggas och börja kl. 

18.30. 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 4 får ordförande efter samråd med 

presidiet besluta om att ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

sammanträdet. 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 ska börja kl. 10.00, samt 

att kommunfullmäktiges sammaträde den 20 juni 2016 ska börja kl. 18.30. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Receptionen 

Kansli- och informationsenheten 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-26     1(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §5    Dnr: SN.2015.109   750  

 

Ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2015.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är skyldig att rapportera alla gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) och till kommunens revisorer. 

 

Socialnämnden ska vidare dels till IVO, dels till revisorerna rapportera alla 

gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag 

då verkställigheten avbröts.  

 

Socialnämnden ska därutöver anmäla till IVO när ett beslut har verkställts 

alternativt när ett ärende har avslutats utan verkställighet. 

 

Socialnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport kring hur 

många beslut som inte har verkställts samt även hur många beslut som inte har 

verkställts igen efter avbrott i verkställigheten. 

 

För kvartal 4 2015 har följande rapportering lämnats till IVO 

 

 1 st gynnande beslut LSS 9.10 daglig verksamhet med beslutsdatum 2014-12-

01 har rapporterats som verkställt 2015-12-03. 

 

 1 st gynnande beslut LSS 9.9 bostad för vuxna med beslutsdatum 2014-11-

07 har rapporterats som verkställt 2015-12-01. 

 

 1 st gynnande beslut LSS 9.4 kontaktperson med beslutsdatum 2015-05-22 

har rapporterats som verkställt 2015-10-08. 

 

 1 st gynnande beslut LSS 9.4 kontaktperson med beslutsdatum 2015-05-21 

har rapporterats som verkställt 2015-10-22. 

 

 1 st gynnande beslut Sol 4 kap 1§ dagverksamhet/sysselsättning med 

beslutsdatum 2014-10-16 har avslutats då ansökan återtagits. 

 

 2 st gynnande beslut SoL 4 kap 1§ Socialtjänstlagen med beslutsdatum 2015-

01-14 och 2015-05-06 har rapporterats verkställda med 

verkställighetsdatum 2015-11-09 och 2015-11-20. I dessa ärenden har 

tidigare erbjudanden gjorts vilket man tackat nej till. 

 

 1 st gynnande beslut Sol 4 kap 1§ permanent bostad med beslutsdatum 

2015-03-30 har rapporterats som ej verkställt under kvartal 4 år 2015. 

Erbjudande om bostad har gjorts 2015-06-05 och 2015-09-11 som sökanden 

tackat nej till. Nytt erbjudande har gjorts 2015-12-18 vilket sökande har 

tackat ja till. Detta har verkställas 2016-01-12 (2 rapporter). 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-26     2(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §5 forts.  

 

 1 st gynnande beslut Sol 4 kap 1§ permanent bostad med    beslutsdatum 

2015-06-10 har rapporterats som ej verkställt. Erbjudande om bostad har 

gjorts 2015-08-28 och 2015-11-17 som sökanden tackat nej till. 

 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2016 

Kvartalsrapport till IVO samt 10 individrapporter 

 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna samt överlämna statistisk 

redovisning till kommunfullmäktige samt kommunrevisionen. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-27     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §5    Dnr: TN.2012.45   214  

 

Återrapportering av igångsättningstillstånd för investeringsprojekt 

Gröne mosse, vatten och avlopp (va) projekt nr 52409 och gata 

projekt nr 52009  

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden beslutade den 24 april 2013 att lämna igångsättningstillstånd 

för investeringsprojekt nr 52409 avseende vatten och avlopp (va) samt nr 

52009 avseende gata. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2013 att lämna igångsättning.  

 

Återföringsmöte genomfördes den 30 oktober 2014 där man utvärderade 

projekten, inklusive det ekonomiska utfallet.  

 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut 2013-03-26, §31(ärende TN.2012.43) 

Tekniska nämndens beslut 2013-04-24, §44 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-25, §61 

Anteckningar från Återföringsmöte 2014-10-30 

Utvärdering av projekten 

Tjänsteskrivelse till Tn 2016-01-27 

 

Tekniska kontorets förslag till beslut 

 

att tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Tekniska kontoret 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-27     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §6    Dnr: TN.2013.55   311  

 

Återrapportering av igångsättningstillstånd för investeringsprojekt 

ombyggnad av Torggatan i Gislaved, projekt nr 52411 vatten och 

avlopp (va) samt projekt nr 52011 för gata  

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden beslutade den 26 mars 2013 att hos kommunfullmäktige 

anhålla om igångsättningstillstånd för investeringsprojekt nr 52411 avseende 

vatten och avlopp samt nr 52011 för gata. Kommunfullmäktige beslutade den 

25 april 2013 att bevilja igångsättning för Torggatan i Gislaved. 

 

Återföringsmöte genomfördes den 29 november 2013 där man utvärderade 

projekten, inklusive det ekonomiska utfallet. 

 

Beslutsunderlag 

 Tekniska nämndens beslut 2013-03-26, §31 

 Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-26, §61 

 Anteckningar från återföringsmöte 2013-11-29 

Utvärdering av projektet 

Tjänsteskrivelse till Tn 2016-01-27 

 

Tekniska kontorets förslag till beslut 

 

att tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Tekniska kontoret 
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