
 
 

 

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 29 oktober 

2015, klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande 

ärenden: 

 
 

Nr Diarienummer Ärendemening  

 

1 KS.2015.2 Uppvaktning av EM-medaljörer 

 

 

2  KS.2015.1  Fastställande av dagordning 

 

   

3  Nya motioner 

 

 

4  KS.2015.5  Interpellationer  

 

   

5  KS.2015.6  Svar på fråga om vattenhjulet vid 

moforsdammen i Anderstorp 

 

   

6 KS.2015.6 Frågor 

 

 

7 KS.2015.3  Valärenden 

  

   

8  KS.2015.191  Information från revisionen  

 

   

9  KS.2015.34  Redovisning av obesvarade 

motioner   

 

 

   

10  KS.2015.219  Taxor och avgifter 2016, 

kulturnämnden  
 

   

11 KS.2015.208  Taxor och avgifter 2016, 

räddningsnämnden  

 

   

12  KS.2015.220  Taxor och avgifter 2016, 

socialnämnden: Tolktaxor  

 

   

13 KS.2015.124 Delårsbokslut per den 31 augusti 

inkl. helårsprognos, hela 

kommunen 

 

 

 



14  KS.2015.148  Riktlinjer för bostadsförsörjning i 

Gislaveds kommun  

 

   

15 KS.2015.221  Risk- och sårbarhetsanalys för 

Gislaveds kommun  

 

   

16  KS.2015.128  Yttrande över remiss: En 

kommunallag för framtiden (SOU 

2015:24)  

 

   

17  KS.2012.186  Försäljning av fastigheter N. 

Hestra Kyrkobol 1:97  

 

   

18 KS.2015.235 Förvärv av Anderstorp 9:539, 

9:540; Österliden 5, Anderstorp 

 

 

19 KS.2014.230 Täckande av 

kontrollbalansräkning Gisleparken 

 

 

20 KS.2015.232 Ansvarig utgivare vid 

webbsändning av 

kommunfullmäktiges 

sammanträden 

 

 

21  KS.2015.1  Meddelanden  

 

   

 

  



 

 

 

Gislaved den 13 oktober 2015 

 

 

 

 

Ylva Samuelsson 

1:e vice ordförande        

     

        Karin Gustafsson 

Kommundirektör 

 

 

 

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 

tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved. 
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GISLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

2015 -09- 2 1 

Dnr 

Fråga till ordförande för tekniska nämnden 

Folkpartiet Liberalerna 

I Tidningen för ett tag sedan kunde vi läsa om hur Gymnasiets byggprogram byggt en 
bro i Gislaved, på ett mycket gediget och förtjänstfullt sätt. 

I Anderstorp finns vid moforsdammen ett vattenhjul som kommunen ansvarar för. Det har 
förfallit under ett antal år, och ingen upprustning har skett trots att flera kommuninvånare 
varit i kontakt med tekniska kontoret vid upprepade tillfällen. 

I fjol fick en engagerad Anderstorpsbo tillåtelse att försöka få igång vattenhjulet, vilket 
han också gjorde. Dock var det ingen långsiktig lösning, utan en underhållande åtgärd 
som funkade på kort sikt. 

Nu är dock skicket på vattenhjulet sådant att det riskerar att helt brytas sönder, om det 
blir en för vattenhjulet ogynnsam vinter. Därför borde det kanske lyftas upp innan det blir 
ispåbyggnad, för att mått för tillverkning av ett nytt ska kunna tas. 

Mina frågor är: 

Finns det en plan för vattenhjulet i Anderstorp, och när ska det iså fall ske något? 

C Om nej, varför inte fråga eleverna på bygg programmet om detta är ett projekt dom skulle 
vilja åta sig på samma förtjänstfulla sätt som den bro de byggde under förra läsåret?( och 
då lyfta upp det innan' påbyggnad sker så att det kan utgöra "mall" för nybyggnation.) 

4/~ 
Fredrik Sveningson, Folkpartiet Liberalerna. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §114    Dnr: KS.2015.6      

 

Fråga angående vattenhjulet vid moforsdammen i Anderstorp  

 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Svenningsson (FP) ställer fråga till tekniska nämndens ordförande 

Jörgen Karlsson (S) om det finns en plan för upprustning av vattenhjulet i 

Anderstorp, och när det i så fall ska ske. Om svaren är nej, föreslår 

frågeställaren att byggprogrammet på gymnasiet tillfrågas om det kan åta sig 

uppgiften. 

 

Beslutsunderlag 

Fråga till tekniska nämndens ordförande, daterad den 21 september 2015. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om frågan får ställas och finner att 

komunfullmäktige medger det. 

 

Fredrik Svenningsson (FP) redovisar frågan. 

 

Tekniska nämndens ordförande Jörgen Karlsson (S) meddelar att han avser att 

besvara frågan på nästkommande sammanträde, då han behöver sätta sig in i 

frågan och de förslag som frågeställaren lagt. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan får ställas och ska besvaras på sammanträdet den 29 oktober 

2015. 

  

 

Expedieras till: 

Fredrik Svenningsson 

Jörgen Karlsson 

Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten 

 

 



den 25 september 2015 09:09 
 

 
  

 

Hej! 

I december kommer jag flytta till Halmstad och vill därför avsäga mina uppdrag i fritidsnämnden och stiftelsen 

Torghuset. Jag har pratat med Niclas Palmgren och Agneta Karlsson om detta. Avsägelsen kommer behandlas i 

fullmäktige den 29e oktober. 

Jag är kvar i orten november ut. 

 

Hälsningar 

Caroline Anderson 

Smålandsstenar 

 

Caroline Anderson 

Grundskollärare 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Gislaveds kommun 

Åtteråsskolan 

Krusbärsvägen 1 

333 33 Smålandsstenar 

Tel: 0371-81762 

carand4@edu.gislaved.se 

 



Stefan Tengberg 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Kopia: 
Ämne: 

Hej 

markus.zackrisson@se.pwc.com 
den 4 september 2015 13:24 
Jerus Karlsson 
Stefan Tengberg 
Stiftelser 

./ 

Viktor Friberg, som är påskrivande revisor för stiftelserna som kommun förvaltar, kommer att sluta inom kort. Detta 
påverkar innevarande års revision eftersom Viktor inte kommer att skriva på för 2015. 
Ny revisor måste utses och vårt förslag är aukt revisorn Daniel Janson. 

Med vänlig hälsning 

Markus Zackrisson 
PwC I Revisor 
Direkt: +46 (0)10 2125201 I Mobil: +46 (0)709 292011 
Email: markus.zackrisson@be.pwe.com 
PwCSverige 
Box 2043, 550 02 Jönköping I Lantmätargränd 5 
www.pwc.se 

Håll koll pil skatterna och ra ma insikter pä Tax matters - S\eriges skatteblogg 

-------------------- End of message text --------------------

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain 
confidential and/or privileged material. Any review, retransmission , dissemination or other use of, or taking of any 
action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prahibited. If you 
received this in errar, please contact the sender and delete the material from any computer. E-mail transmission 
can not be guaranteed to be secure or errar-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destrayed, arrive 
late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the 
contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. Also, please note that any views or opinions 
presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company. 
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Jag, Jan-erick Hursti, ber härmed att få bli entledigad från platsen som miljöpartiets representant och 

ersättare i både socialnämnden och fritidsnämnden i Gislaveds Kommun. 

Med vänlig Hälsning 

Jan-erick Hursti 
GISlAVEDS KOMMUN 

ANKOM 

2015 -10- I 4 
Dn, 



miljöpartiet de gröna O 

Gislaved 2015-10-16 

GISLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

Dnr 

2015 -10- 1 6 

.IDP' 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

GISLAVED 

Nomineringar ersättare till fritids-, social-, valnämnd samt ordinarie och ersättare till Barn-och 
utbildningsnämnd samt dess arbetsutskott. 

I egenskap av lokalt språkrör för Miljöpartiet de gröna i Gislaved önskar jag nominera som 
ersättare till 

Fritidsnämnden 
Tomi Hast 
Sörgårdsvägen 93 
332 33 Gislaved 

Socialnämnden 
Robert Erlandsson 
Södergatan 29 
33230 Gislaved 

Valnämnden 
Therese Andersson 
Flöjtgränd 8 
33231Gislaved 

Barn- och utbildningsnämnden 
Lukas Yassin 
Traststigen 4B 
332 32 Gislaved 

Som ordinarie ledamot: 

Barn- och utbildningsnämnden samt dess arbetsutskot 
Peter Bruhn 
Töråsvägen 6 
33234 Anderstorp 

Miljöpartiet de gröna Gislaved 
Tör1isvägen 6 
334 33 Anderstorp 

0737-89 78 03 
gislaved@mp.se 

Sidan l aV2 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Vb § 17              Dnr: KS.2015.3 
 
Fyllnadsval 
 
Ärendebeskrivning 
Jan-Erick Hursti (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden, fritidsnämnden och valnämnden. 
 
Miljöpartiet i Gislaved har nominerat Robert Erlandsson som ny ersättare i 
socialnämnden, Tomi Hast som ny ersättare i fritidsnämnden och Therese 
Andersson som ny ersättare i Valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Jan-Erick Hursti (MP), daterad den 14 oktober 2015 
Nominering från miljöpartiet i Gislaveds kommun, daterad den 16 oktober 
 
 
Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Jan-Erick Hurstis begäran om entledigande från uppdragen som 

ersättare i socialnämnden, fritidsnämnden och valnämnden, samt  
 
att välja Robert Erlandsson Södergatan 29, 332 30 Gislaved, som ersättare i 

socialnämnden till och med 2018-12-31, samt 
 
att välja Tomi Hast Sörgårdsvägen 93, 332 33 Gislaved, som ersättare i 

fritidsnämnden till och med 2018-12-31, samt 
 
att välja Therese Andersson Flöjtgränd 8, 332 31 Gislaved, som ersättare i 

Valnämnden till och med 2018-12-31. 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hej! 

Jag heter Josefine Palm och mitt person nummer är 199404093768. 

Jag vill härmed begära om uppsägning av min ersättar plats i kommunfullmäktige för Folkpartiet. 

Mvh 

Josefine Palm 



Från: Robert Erlandsson 

Skickat: den 16 oktober 2015 10:16 

Till: Margaretha Carlsson 

Ämne: Robert 

Hej! 

Jag vill bli befriad från uppdraget som ers i BUN. 

2015-09-16 

Robert Erlandsson 
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Vb § 18              Dnr: KS.2015.3 
 
Fyllnadsval 
 
Ärendebeskrivning 

 Robert Erlandsson (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
 barn- och utbildningsnämnden. 
 
 Miljöpartiet i Gislaved har nominerat Lukas Yassin som ny ersättare i barn- och 
 utbildningsnämnden.  
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Robert Erlandsson (MP), daterad den 16 oktober 2015 
Nominering från miljöpartiet i Gislaved, daterad den 16 oktober 2015 

 
 
Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna Robert Erlandssons begäran om entledigande från uppdraget
 som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, samt 
 
att välja Lukas Yassin Traststigen 4B, 332 32 Gislaved, som ersättare i barn- 
 och utbildningsnämnden till och med 2018-12-31. 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------- Vidarebefordrat meddelande ----------

Frän: Henric Hjelm <Henric.Hjelm@pol.gislaved.se> 

Datum: söndag 11 oktober 2015 

Ämne: Entledigande 

Till: Peter Bruhn <peter.bruhn@mp.se> 

Jag Henric Hjelm 710325-2990 ber här om att entledigas frän min ersättaplats i fullmäktige, Gislaveds 

kommun. Samt platsen som ledamot i barn och utbildnings nämnden och i dess Au. 

Med vänliga hälsningar Henric Hjelm 
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Vb § 19              Dnr: KS.2015.3 
 
Fyllnadsval 
 
Ärendebeskrivning 
Henric Hjelm (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden och ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 
 
Miljöpartiet i Gislaved har nominerat Peter Bruhn som ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. Ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utses 
av nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Henric Hjelm (MP), daterad den 16 oktober 2015 
Nominering från Miljöpartiet i Gislaved, daterad den 16 oktober 2015 
 
 
Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Henric Hjelms begäran om entledigande från uppdraget som 
 ledamot i barn- och utbildningsnämnden, samt 
 
att välja Peter Bruhn Töråsvägen 6, 332 34 Anderstorp, som ledamot i barn- 
 och utbildningsnämnden till och med 2018-12-31. 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige  
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §327 Dnr: KS.2015.34

Redovisning av obesvarade motioner 2015

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 24 § ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade
motioner per 1 september 2015 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.

Enligt kommunallagen kap 5, 33 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Kommunallagen 5 kap 33 §.
Kommunfullmäktiges arbetsordning 24 §.
Redovisning av obesvarade motioner per 1 september 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2015
Kommunstyrelsen den 22 september 2015, § 299

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner daterad den 1
september 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Handläggare 2015-09-01
Yvonne Thelin Karlsson Dnr: KS.2015.34

Redovisning av obesvarade motioner per 1 sep. 2015

2012

Marie Johansson (S), Bo Kärreskog (S) och Ylva Samuelsson (S)
2012-05-07
KS.2012.115
Motion om en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 5 juni 2012 till samtliga nämnder och
kommunstyrelsekontoret för yttrande senast den 1 december 2012. Samtliga svar har nu
inkommit från alla nämnder och sammanfattande beredning pågår inom
kommunstyrelsekontoret.

Amir Horozic (V)
2012-10-25
KS.2012.226
Motion om inrättande av en social investeringsfond i Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 11 december 2012 till kommunstyrelsekontoret för
beredning. Behandlad av PS mjuk den 26 februari 2014. Beredning pågår inom
kommunstyrelsekontoret.

2013

Curt Vang (K)
2013-02-20
KS.2013.39
Motion om upprustningsbehov av miljonprogrammets bostäder
Kommentar: Överlämnad den 19 mars 2013 till kommunstyrelsekontoret och AB
Gislavedshus för beredning. Styrelsen i AB Gislavedshus har den 9 september 2013
inkommit med ett yttrande. Beredd inom kommunstyrelsekontoret vad gäller faktadelar.
Överlämnad till kommunstyrelsens ordförande för ytterligare beredning i juni 2014.

2014

Curt Vang (K)
2014-02-07
Motion om inrättande av solidaritetspris
Kommentar: Remitterad den 11 mars 2014 till fritidsnämnden för beredning. Svar har
inkommit och kommunstyrelsekontoret har fortsatt bereda ärendet. Ett förslag till
remissvar behandlades vid kommunfullmäktige den 27 november 2014. Kommunfullmäktige
beslutade att återremittera ärendet för vidare beredning av vilken krets av föreningar som
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ska kunna omfattas av solidaritetspriset. Beredning pågår inom kommunstyrelsekontoret.

Curt Vang (K)
2014-03-14
KS.2014.57
Motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala miljöer för barn
Kommentar: Remitterad den 8 april 2014 till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och kommunstyrelsekontoret för
beredning.
Svar har inkommit från socialnämnden, fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Curt Vang (K)
2014-04-29
KS.2014.82
Motion om lönenivå i den kommunala arbetsmarknadsverksamheten
Kommentar: Remitterad till socialnämnden för synpunkter innan ärendet behandlas av
kommunstyrelsens personalutskott. Socialnämnden har lämnat svar och personalutskottet
har behandlat ärendet den 14 oktober 2014. Ärendet är återfört till kommunstyrelsen.

Erik Andersson (K)
2014-05-05
KS.2014.88
Motion om sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar
Kommentar: Remitterad den 3 juni 2014 till fastighetsnämnden, bygg- och miljönämnden,
tekniska kontoret och kulturnämnden för beredning med svar senast den 30 september
2014. Samtliga svar har inkommit och sammanfattande beredning pågår inom
kommunstyrelsekontoret.

Curt Vang (K)
2014-09-05
KS.2014.169
Motion om föreningssamordnare
Kommentar: Remitterad den 4 november 2014 till kommunstyrelsekontoret,
kulturnämnden, fritidsnämnden och socialnämnden för beredning. Fritidsnämnden och
socialnämnden har inkommit med svar.



3 (3)

2015

Stefan Nilsson Nylén (SD), Peder Winnerbrandt (SD)
2015-03-22
KS.2015.90
Motion om donationskampanj inom Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 8 april 2015 till kommunstyrelsekontoret för beredning.

Marie Lackenbauer (V)
2015-05-05
KS.2015.143
Motion om att införa 6-timmars arbetsdag
Kommentar: Överlämnad den 3 juni 2015 till kommunstyrelsekontoret för beredning.

Lennart Kastberg (KD), Fredrik Sveningson (FP)
2015-06-11
Motion om att bättre ta tillvara på den kompetens som finns i vår kommun
Kommentar: Remitterad den 3 augusti 2015 till barn- och utbildningsnämnden, bygg- och
miljönämnden, fastighetsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, räddningsnämnden,
socialnämnden och tekniska nämnden för yttrande med svar senast den 9 oktober 2015.

Peder Winnebrandt (SD)
2015-08-25
Motion om förändring av reglemente till Kommunala rådet för funktionshinder
Kommentar: Ska remitteras den 9 september 2015 till socialnämnden för beredning.

Stefan Nilsson Nylén (SD), Ulf Poulsen (SD) och Peder Winnebrandt (SD)
2015-08-27
Motion om mobilförbud i den kommunala grundskolan
Kommentar: Ska remitteras den 9 september 2015 till barn- och utbildningsnämnden för
beredning.

Eventuellt mörkmarkerade motioner ligger med i beslutsprocessen för
besvarande och kan komma att utgå.
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Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §34    Dnr: KN.2015.31      
 
Mål och budget 2016-2018  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat (Kf 2015-06-222  §94) om ramar och 
strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020. Förslaget innebär en 
allmänjustering med -27 mnkr för nämnderna. Kulturnämnden får 1,4 mnkr i 
tillskott, vilket innebär -100 tkr i justering av nämndens ekonomiska utblick för 
2016. Driftsbudgeten uppgår 2016 till 30 395 000 kr. Det motsvarar en andel 
på 1,9 % av kommunens driftsbudget. 
 
Investeringsbudgeten uppgår för 2016 till 3 mnkr tkr.  
 
I förslaget finns det fyra konkretiserade mål som kulturnämnden ska arbeta 
med under 2016. Samtliga mål delar kulturnämnden med flera andra nämnder. 
Målen finns under de prioriterade programområdena barns lärande (2) och 
staden Gislaveds kommun (2).  
 
Kulturnämndens budgetförslag för utblicksperioden 2017 -2020  innebär för 
driften en total kostnadsutveckling med ca 9,5 mnkr jämfört med 2016. 
Investeringsbudgeten för samma period uppgår totalt till 21,8 mnkr.  
 
Den största delen av kostnadsförändringen under perioden 2016 – 2020 beror 
på utvecklingen av Kulturplatån/Glashuset. I driftbudgeten motsvara det 75 % 
av kostnadsökningen. Motsvarande andel i investeringsbudgeten är 87 %. 
 
Beslutsunderlag 
Strategiskt styrdokument för mål och budget 2016-2020, Kf 2015-06-22 §94 
Förslag till Kulturbudget 2016-2020, kulturförvaltningen 
Kulturnämndens arbetsutskott §19 2015-08-10 
 
Förslag 
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att 
kulturnämnden beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till investeringsbudget för 2016 - 2020 
att anta förslaget till driftsbudget 2016 - 2020 
att i övriga delar anta förslaget till mål och budget för år 2016 – 2020 
att anta förslaget till taxor och avgifter enligt bilagor 
 

  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 



Förslag på ändringar av avgifter i Lånebestämmelser för bibliotek 
och bokbuss i Gislaveds kommun: 
 

Avgifter 
 

Nuvarande avgifter: 
Förkomna vuxenmedier       
Nya medier (innevarande + 2 år)              inköpspris   
Språkkurser, filmer TV‐spel,   300 kr 
Böcker, ljudböcker, cd     200 kr 
Pocketböcker, tidskrifter      50 kr 
 
Förkomna barnmedier   
Nya medier (innevarande år+2 år)  inköpspris 
Filmer, cd‐rom, TV‐spel    300 kr   
Böcker, ljudböcker, cd     100 kr   
Pocketböcker, tidskrifter    25 kr   
 
 

Förslag på ändring av text och avgifter: 
Förkomna eller förstörda medier* 
Filmer, språkkurser, TV‐spel, cd‐rom  400 kr 
Böcker, ljudböcker, cd (vuxenmedier)  200 kr 
Böcker, ljudböcker, cd (barnmedier)  100 kr 
Pocketböcker, tidskrifter    50 kr 
 
*om nypriset eller värdet ligger mycket över schablonpriset kan en högre ersättning komma 
att krävas 
 
 

Nuvarande avgifter:    ‐  Förslag på ändringar av avgifter: 
 
Allmänna avgifter 
Förlorat lånekort – vuxen   20 kr  ‐  Förlorat lånekort  10 kr 
Förlorat lånekort – barn   10 kr  ‐   

 
Mikrokort från SVAR 20 kr/volym  ‐  Mikrokort finns ej, avgiften tas bort 
 
Fax inom Sverige   5 kr  ‐  Fax inom Sverige  10 kr 
Fax utom Sverige  10 kr  ‐  Fax utom Sverige  20 kr 
Fax – mottagning  1 kr/sida   ‐  Fax – mottagning  1 kr/sida 
 
 

Övrigt 
Manuellt spärrat lånekort (utan kontaktperson)  spärr tas bort efter 5 år 



Kopia av Taxesammanställning BUDGET 2016

Kulturnämnd
Fastställd taxa 
2015 exkl moms

Fastställd taxa 
2015 inkl moms

Förslag taxa 
2016 exkl moms

Förslag taxa 
2016 inkl moms

Förändring 
inkl moms

Teatergrupper
TAXA: Terminsavgifter
Dramalek 440,00 330,00
Teater steg 1 440,00 330,00
Teater steg 2 440,00 330,00
Teater steg 3 440,00 330,00
Improvisation 440,00 330,00

Dansgrupper
TAXA: Terminsavgifter
12 x 45 min 440,00 330,00
12 x 60 min 440,00 330,00
12 x 75 min 590,00 490,00

Syskonrabatt

1:a barnet betalar fullt pris 

2:a barnet får 100 kr i rabatt. 

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

Mängdrabatt för deltagande i mer än en dansgrupp

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

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

XXX Verksamhet
TAXA:

1
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §305 Dnr: KS.2015.219

Taxor och avgifter 2016, kulturnämnden

Ärendebeskrivning
En översyn av kulturnämndens taxor och avgifter har gjorts. Förslag på
ändringar har gjorts i "Avgifter i lånebestämmelser för bibliotek
och bokbuss i Gislaveds kommun", samt i taxa för drama och dansgrupper.

Kulturnämnden har den 24 augusti 2015 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till taxor och avgifter 2016.

Beslutsunderlag
Kulturnämnden den 24 augusti 2015, § 34
Låneregler daterade den 24 augusti 2015
Taxesammanställning 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta kulturnämndens taxor och avgifter 2016, samt

att taxorna börjar att gälla fr.o.m den 1 januari 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §304 Dnr: KS.2015.208

Taxor och avgifter 2016, räddningsnämnden

Ärendebeskrivning
Räddningsnämnden har den 20 augusti 2015 beslutat att anta
taxesammanställning 2016 för räddningsnämnden och föreslår
kommunfullmäktige i Gislaved och Gnosjö kommuner att anta förslag till
taxesammanställning 2016.

En översyn av räddningstjänstens taxor har gjorts och ny taxa för olika typer av
utbildningar inom räddningstjänsten har tagits fram. Syftet är att bättre anpassa
kostnaderna för utbildningarna till de faktiska kostnaderna som
räddningstjänsten har. Eftersom det många gånger handlar om externa
utbildningar ska dessa i större utsträckning vara kostnadsneutrala, d.v.s. den
som beställer utbildningen ska stå för kostnaden. Taxan för skolutbildningarna
ska baseras på antalet klasser istället för, som idag, antalet elever. De generella
ökningarna motiveras med ökade kostnader för förbrukningsmaterial.

Beslutsunderlag
Räddningsnämnden den 20 augusti 2015, § 32
Räddningsnämndens taxesammanställning 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta räddningsnämndens taxor 2016, samt

att taxeändringen börjar gälla fr. o. m. 1 januari 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §32    Dnr: RN.2015.17      
 
Taxor och avgifter 2016  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till ny taxa för olika typer av utbildningar inom räddningstjänsten har 
tagits fram. Syftet är att bättre anpassa kostnaderna för utbildningarna till de 
faktiska kostnaderna som räddningstjänsten har. Eftersom det många gånger 
handlar om externa utbildningar ska dessa i större utsträckning vara 
kostnadsneutrala, d.v.s. den som beställer utbildningen ska stå för kostnaden. 
Taxan för skolutbildningarna ska baseras på antalet klasser istället för, som idag, 
antalet elever. De generella ökningarna motiveras med ökade kostnader för 
förbrukningsmaterial så som lungor till dockorna, släckare, förbands-material 
m.m. Minskad administration. 
 
Orsakerna till översynen av taxorna är flera. Någon uppskrivning av taxorna för 
skolutbildningarna är inte genomförda på ett antal år (minst 3 år.) Idag saknas 
taxor för en del utbildningar. Vissa utbildningar debiteras utifrån antalet 
utbildade och andra utifrån antal utbildningstillfällen. Utbildningsbevis lämnas 
endast ut efter HLR. Att erbjuda kaffe varierar mellan utbildningarna och i de 
flesta fall finns kafferast och då har räddningstjänsten stått för kaffekostnaden. I 
de fall beställaren begär kaffe + fikabröd får denne betala faktisk kostnad. 
 
Utbildning för betalningssvaga grupper som t. ex. ideella föreningar finansieras 
på annat sätt och finns inte med i förslaget. Heta Arbeten-utbildningarna finns 
inte heller med eftersom dessa administreras helt av Brandskyddsföreningen 
och räddningstjänsten ersätts enligt avtal. 
 
För alla utbildningar utom för skolutbildningarna ska taxan inkludera färdtid, 
förberedelse, återställning, förbrukningsmaterial, kaffe och utbildningsbevis. 
Beställare som önskar kaffe + fikabröd får även nu betala faktisk merkostnad 
för fikabrödet. Förslaget inkluderar indexuppräkning. 
 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2015 
Räddningsnämndens taxesammanställning 2016 
 

 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att anta förslag till taxesammanställning 2016, 

 
att taxeändringen börjar gälla fr. o. m. 1 januari 2016,  
 
att upphäva räddningstjänstens äldre taxor fr. o. m. 1 januari 2016, samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige i Gislaved och Gnosjö kommuner att anta 

förslag till taxesammanställning 2016. 
 

 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Gnosjö kommun 
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Räddningsnämnden
Fastställd taxa 2015 

exkl moms
Förslag taxa 
2016 exkl moms

Debitering
För myndighetsutövning debiteras lägst en timma/tillfälle. Därefter räknas påbörjad hal    

Moms
Momsfrihet gäller för myndighetsutövning (1.1-1.3) och inom kommunal verksamhet.

Avvikelser 
Räddningschefen, eller den han därtill delegerar, äger rätt att träffa avtal om rabatterade avgifte          
Inom räddningstjänstsamarbetet, Räddsam-F, tillämpas priser överenskomna mellan medlemsk

Indexuppräkning
Avgifterna för 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 uppräknas from1 januari 2016 varje å         

Myndighet
TAXA:

1.1 Grundavgift
Grundavgift för separat tillsyn enligt LSO eller LBE 2 200 kr
Grundavgift för samordnad tillsyn, LSO & LBE 2 800 kr

1.2 Rörlig avgift
Ordinarie arbetstid (vardagar 07.30-16.30) 800 kr/h
Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader 
enligt kollektivavtal 

1.3 Handläggning av egensotningsärende 800 kr

Personal
TAXA:

2.1 Servicearbete (per timme)
Efter förfrågan.
Ordinarie arbetstid (07.30-16.30) 380 kr
Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader 
enligt kollektivavtal 
Bilkostnad tillkommer.

2.2 Utbildning (per timme)
Ordinarie arbetstid 510 kr
Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader 
enligt kollektivavtal 

Kurser offereras, se nedan.
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Automatiska brandlarm 
TAXA:

3.1 Onödigt larm
Kostnad per larm som inte orsakats av brand eller annat 
nödläge.

3 800 kr

3.2 Årsavgift
Avgift per år och anläggning för arbeten enligt 
automatlarmsavtal.

1 300 kr

Servicearbete
TAXA:

4.1 Tungt fordon (totalvikt > 3,5 ton),  kr per timme 500 kr/h
Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer. 

4.2 Lätt fordon (totalvikt högst 3,5 ton),  kr per timme 300 kr/h
Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer. 

4.3 Vattentransport, per lass  
Ordinarie arbetstid 820 kr/lass
Övrig tid 1230 kr/lass

4.4 Luftfyllning, per fyllning
Enkelflaska 70 kr
Dubbelflaska 100 kr

4.5
Restvärdesräddning  debiteras enligt avtal med 
Försäkringsbolagens Restvärderäddning (RVR)

Materiel
TAXA:
Uthyrning i regel utan personal.
Uppkomna skador på materielen debiteras motsvarande reparationskostnad. 

5.1 Brandslang 100 kr/dygn
Per längd (25 m). Normalt högst 1 vecka.
Minsta debitering 1 dygn.

5.2 Handbrandsläckare pulver ABC 6 kg   30 kr/dygn
(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)

5.3 Handbrandsläckare CO2 30 kr/dygn
(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)

Utbildning
TAXA:
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Specialofferter bygger på aktuell kostnad för personal, 
förbrukningsmateriel, mm. Ingångna avtal gäller. Faktisk 
kostnad för kost debiteras. Inkluderar certifikat, reskostnad 
utbildningsmtrl, fika.

6.1 HLR-utbildning (kr/utb) Hjärt- och lungräddning 4 500 kr 5 000 kr
HLR-LABC 6 000 kr 6 500 kr

Barn HLR har ej funnits 6 500 kr

6.2 BKA-utbildning (kr/utb) Brandkunskap för alla 6 000 kr 6 500 kr
LABC-utbildning (kr/utb) Akut första omhändertagande 4 500 kr 5 000 kr
DHLR-utbildning (kr/utb) 6 000 kr 6 500 kr

DHLR repetitionsutbildning 4 500 kr 2 000 kr
6.3 Heta arbeten-utbildning (kr/utb)

Följer Brandskyddsföreningens rekomenderade priser

6.4 Skolutbildning (kr/klass)
Förskoleklass 55 kr /elev 1 500 kr
Årskurs 2 55 kr/elev 2 000 kr
Årskurs 5 67 kr/elev 2 000 kr
Årskurs 8 130 kr/elev 2 500 kr

6.5 Övningsfält
Uthyrning enligt offert. Räddningstjänstens personal debiteras enligt 2.1

Utrymningsövning 1 500 kr 2 000 kr
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Förändring 
inkl moms

         lvtimme som fullgjort halvtimme.

             er för större uppdrag åt företag, myndigheter, organisationer och enskilda.
       kommunerna

                 år med prisindex för kommunal verksamhet enligt SKL. 

UTKAST 
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Socialförvaltningen 
Gislaveds kommun   

332 80 Gislaved 
Tel. 0371-811 32 Fax. 0371-821 32 
socialforvaltningen@gislaved.se  www.gislaved.se 

 

     1 (2) 

 

Diarienr: SN.2015.34    2015-08-06 

Handläggare: Susanna Olsen  

 

 

PM – Förändring av tolktaxor 
 

Bakgrund 

I den taxekonstruktion med de påslag av sociala avgifter som vi har idag konstateras att vissa 

tolkuppdrag inte har kunnat faktureras full ut för den kostnad som vi haft. När vi gjort jämförelser 

med liknande förmedlingars priser till kund konstaterar vi att våra priser inte är särskilt höga. Av den 

anledningen vill vi förändra tolktaxan. 

 

Arvodesnivåer i Gislaveds kommun 

Tolkservice, Gislaveds kommun har 4 st arvodesnivåer för frilansande tolkar: 

1 Av tolkförmedlingen godkänd tolk 

2 Godkänd tolk med utbildning 

3 Av kammarkollegiet auktoriserad tolk 

4 Auktoriserad tolk med specialkompetens. 

Kundpriserna justeras årligen efter uppräkning av tolkarvode. 

Tolkservice har sedan ett antal år tillbaka en akutavgift på 100 kr/uppdrag, Akuttaxa tas ut när 

kunden bokar efter kl. 12.00 vardagen före uppdraget, eller samma dag som uppdraget ska ske.  På 

den summan läggs inga påslag.  

Påslaget av sociala avgifter är 33 % och det täcker inte de verkliga kostnaderna. Det har inneburit att 

för vissa tolkuppdrag har vi inte kunnat fakturera fullt ut för den kostnad som vi har haft. 

Nuvarande tolktaxa 

TOLKNIVÅ TOLKARVODE KR SOC AVG% ADM AVG% KUNDPRIS EX MOMS 

1 230 KR + 33 + 51,52 = 463 KR 

2 235 KR + 33 + 51,52 = 473 KR 

3 308 KR + 33 + 51,52 = 620 KR 

4 328 KR + 33 + 51,52 = 661 KR 

     

Akuttaxan är 100 kr.  



  
         

Socialförvaltningen 
Gislaveds kommun   

332 80 Gislaved 
Tel. 0371-811 32 Fax. 0371-821 32 
socialforvaltningen@gislaved.se  www.gislaved.se 

 

 

 

Förslag på ny tolktaxa  

Förslag till förändring av tolktaxan enligt nedanstående beräkning innebär full täckning för sociala 

avgifter och det administrativa påslaget föreslås bli 51%. 

TOLKNIVÅ TOLKARVODE KR SOC AVG% ADM AVG% KUNDPRIS EX MOMS 

1 230 kr + 38,46 + 51 = 480 kr 

2 235 kr + 38,46 + 51 = 491 kr 

3 308 kr + 38,46 + 51 = 523 kr 

4 328 kr + 38,46 + 51 = 685 kr 

Akuttaxan föreslås vara 200 kr.  

De nya taxorna föreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 2016. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §298 Dnr: KS.2015.220

Förändring av tolktaxor

Ärendebeskrivning
En översyn har gjorts av kommunens tolktaxor. Socialnämnden har den 1
september 2015 beslutat att förelå kommunfullmäktige att anta förslag till
förändringar av tolktaxorna och att de ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2015.

I den taxekonstruktion med de påslag av sociala avgifter som man har idag
konstateras att vissa tolkuppdrag inte har kunnat faktureras full ut för den
kostnad som man haft. När jämförelser har gjorts med liknande förmedlingars
priser till kund konstateras att kommunens priser inte är särskilt höga. Av den
anledningen vill socialnämnden förändra tolktaxan.

Beslutsunderlag
Socialnämnden den 1 september 2015, § 75
Förslag till förändring av tolktaxor, daterat den 6 augusti 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till förändringar av tolktaxor, daterat den 6 augusti 2015,
samt

att taxorna ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §75    Dnr: SN.2015.34   135  

 

Förändring av tolktaxor  

 

Ärendebeskrivning 

I den taxekonstruktion med de påslag av sociala avgifter som vi har idag 

konstateras att vissa tolkuppdrag inte har kunnat faktureras full ut för den 

kostnad som vi haft. När vi gjort jämförelser med liknande förmedlingars priser 

till kund konstaterar vi att våra priser inte är särskilt höga. Av den anledningen 

vill vi förändra tolktaxan. 

 

I förvaltningens PM redogörs för nuvarande taxekonstruktion och förslag på ny 

taxekonstruktion att gälla fr.o.m. den 1 januari 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2015, § 32 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2015 

PM – Förändring av tolktaxor daterad den 6 augusti 2015 

 

Socialnämnden beslutar 

 

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 

 

att anta förslaget till förändringar av tolktaxor att gälla fr.o.m. den 1 januari 

 2016. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelseförvaltningen  

Enhetschefen AMO 

Socialchefen  

 



KS 2015-10-21, § 359

DELÅRSBOKSLUT 
2015-08-31

med helårsprognos



 Delårsbokslut 2015-08-31 

 

 

 

 
Delårsbokslut 2015 med helårsprognos 

 
Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje år 

 göras ett delårsbokslut och om det är möjligt skall det göras en 

 jämförelse med samma period föregående år, vilket för detta 

 delårsbokslut är jämförelsen med delårsbokslut 2014-08-31. 

 

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 2015-08-31 och  

helårsprognosen är en uppskattning av det förväntade resultatet per 2015-12-31. 

 

Periodiseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt skall belasta rätt månad. 

 Även skuld och fordringsbokföring är gjord. 

 

 

Delårsbokslutet är en väsentlig del av ekonomistyrningen. Den  

ger upplysningar om kommunens verksamhet och  

finansiella situation utifrån god ekonomisk hushållning. 

 

Målgrupper för delårsbokslutet är i första hand  

kommunfullmäktige och samtliga förtroendemän. 

 

Fördjupad information om verksamheterna presenteras i  

 nämndsvisa delårsbokslut vilka finns tillgängliga 

 på kommunstyrelseförvaltningen. 

 

För mer information om kommunen är du välkommen att  

besöka vår hemsida: 

www.gislaved.se 

 

 

 

http://www.gislaved.se/
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 År 2015-08-31 i korthet 
 

 Befolkning/arbetsmarknad 
 

Befolkningsutveckling 

Befolkningsutveckling 

Vid årsskiftet, 31 december 2014 hade Gislaveds kommun en folkmängd på 28 737 personer. Under 

första halvåret av året, till och med den 30 juni 2015 har kommunen ökat med 340 personer till 

totalt 29 077, detta är en väldigt positiv utveckling jämfört med föregående års utveckling vilket går 

att läsa ut i diagrammet nedan. Befolkningsökningen beror på en fortsatt positiv utrikes inflyttning 

med ett invandringsöverskott på 203 personer. Födelseöverskottet är också positivt med plus 6 

personer. Inrikes flyttningsöverskottet är däremot fortsatt negativt och är hittills i år minus 129 

personer, trenderna är samma som under de senaste åren. Historiskt sett brukar befolkningen i 

Gislaveds kommun minska under andra halvan av året, mycket på grund av högre utflyttning vilket 

också går att läsa ut i diagrammet nedan.   

 

 
 

Arbetsmarknadsutveckling 

Totala antalet arbetslösa personer i augusti 2015, mellan 16-64 år, var 8,3 procent i Gislaveds 

kommun. Motsvarande period föregående år låg andelen på 8,0 procent vilket ger en ökning under 

2015 av den registrerade arbetskraften med 0,3 procent. I riket låg andelen arbetslösa på 7,7 

procent, vilket är en minskning från 7,8 procent under föregående år. I länet låg andelen på 6,6 

procent både nu i år och under föregående år.  

 

Andelen arbetslösa ungdomar mellan 16-24 år låg i augusti 2015 på 14,8 procent, vilket är oförändrat 

gentemot föregående år. Riket låg på 13,4 procent under motsvarande period och länet på 11,0 

procent.  

 

Konjunkturläget augusti 2015 

Gislaveds kommun har en stor andel små- och medelstora företag som starkt påverkas av 

konjunkturläget. Enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport befinner sig Sverige i en återhämtning 

från lågkonjunkturen. Ekonomin har stärkts framför allt på grund av exporten som beräknas öka 4-5 

% närmsta åren. Den stigande exporttillväxten innebär att industriproduktionen återhämtar sig 

medan byggproduktionen mattas av, och trots de senaste årens kraftiga uppgång i bostadsbyggandet 

råder det brist på bostäder. 

BNP växer med ca 3 procent både i år och nästa år. Konjunkturåterhämtningen i omvärlden drivs till 

stor del av växande investeringar, efter ett antal av återhållsamhet. Det råder fortfarande en 

osäkerhet om den globala konjunkturen, och i samband med att konjunkturen stärks nationellt 

behöver finanspolitiken stramas åt för att de offentliga finanserna ska nå balans, vilket kommer 

innebära utgiftssänkningar eller skattehöjningar de närmaste åren.  
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Sysselsättningsutvecklingen går uppåt även om arbetskraften också ökar på grund av stor invandring. 

Nyanlända har en svag ställning på arbetsmarknaden och är svårare att matcha till de lediga jobb som 

finns, vilket är en av orsakerna till att arbetslösheten minskar långsamt och beräknas vara ca 7 

procent 2017 och sätter samtidigt press på framtida strukturella förändringar på arbetsmarknaden.  

Den demografiska trenden med en ökande andel äldre medför att behovet av välfärdstjänster ökar 

snabbt och en stor flykting- och anhöriginvandring gör att kostnaderna för flyktingmottagande och 

asylboende stiger. Den offentliga konsumtionen ökar därför med 2,3 procent i år och 2,6 procent 

nästa år, vilket är ovanligt mycket. 

Konjunkturinstitutet bedömer att inflationen stiger långsammare än i Riksbankens prognos och 

Riksbanken väntas därför sänka reporäntan ytterligare, för att få upp inflationen.(Konjunkturinstitutet 

augusti 2015) 

 

 
 

 Ekonomi  
Delårsresultat 

Beaktat osäkerheter avseende pensionskostnader och skatteintäkter är resultatet avsevärt bättre än den 

budgeterade nivån per den sista augusti medan prognosen för helåret visar ett negativt resultat.  

 

Resultatet 2015-08-31 uppgår till + 35,4 mnkr vilket är högre än resultatet per 2014-08-31. Detta förklaras 

framförallt av att i resultatet 2015-08-31 ingår återbetalning från AFA med 13 mnkr. Exklusive dessa pengar 

hade resultatet varit 22,4 mnkr och denna nivå avspeglar bättre de problem som finns för verksamheterna i 

prognosen för 2015.  

 

Resultatet +35,4 mnkr beror även på att nämnderna har förbrukat 29 mnkr mindre än vad som är budgeterat 

för denna period.  

 

 

 

Helårsprognos 

Utifrån nämndernas antagande om helårsprognosen blir resultatet för 2015 -8,2 mnkr. En 

osäkerhet i denna prognos är hur stor del av investeringsanslagen som kommer att förbrukas under 2015. 

Denna osäkerhet påverkar resultaträkningen avseende avskrivningar, interna kapitalkostnader samt 

räntekostnader. 

 

Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2015 angav ett årsresultat på +1,5 mnkr. Resultatet för 

2015 skulle därmed bli -9,7 mnkr sämre än budgeterat resultat vilket framförallt beror på följande faktorer: 

 

 Nämnder/styrelser -19,2 mnkr 

 Återbetalning AFA +13,0 mnkr 
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 Skatteintäkter -8,7 mnkr 

 Räntenetto +1,7 mnkr 

 Avskrivningar +5,1 mnkr 

 Återlagd kapitalkostnad -1,5 mnkr 

 Pensionskostnaden/personalomkostnader 0 mnkr  

 

 

Investeringsnivåer 

2015-08-31 uppgår investeringarna till 42,8 mnkr och för helåret beräknas investeringsnivån uppgå till 115 mnkr 

vilket är 41 mnkr lägre än den budgeterade investeringsnivån 156 mnkr.  

 

Gislaveds kommun har som följd av höga investeringsnivåer under ett flertal år, i dagsläget en låneskuld på 100 

mnkr. Om prognostiserat driftresultat samt investeringsnivå faller in behövs det troligtvis inte göras någon 

ytterligare upplåning under 2015. 

 

Kommunalskatten för 2015 är 22,13 %. Genomsnittet i länet är 21:60 % och för riket 20:70 %. 



 Delårsbokslut 2015-08-31 

 
 

 

Förvaltningsberättelse 

2 Ekonomi och 

verksamhetsstyrning i 

Gislaveds kommun. 
 
God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds 

kommun att  

 verksamheten bedrivs effektivt i enlighet 

med de prioriterade områdena och 

konkretiserade målen 

 de finansiella målen uppnås 

 som en attraktiv arbetsgivare uppnås de 

personalpolitiska målen. 

 

Ett grundläggande syfte med styrning är en 

medveten samordning och inriktning av 

verksamhetens delar mot gemensamma mål. 

Helhetssynen är nödvändig för att nämnderna i sin 

verksamhetsplanering ska ta ansvar för den 

samlade kommunala verksamhetens utveckling 

utöver den egna kärnverksamhetens behov och 

intressen. 

 

För att samordna och ge ett utökat stöd för 

verksamheten har gemensamma definitioner samt 

en styrmodell för ekonomi- och 

verksamhetsstyrning utvecklats.  

 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att 

kommunfullmäktige har antagit en Vision, 

prioriterade mål, Finansiella mål samt 

Personalpolitiska mål. För att nå dessa mål har 

kommunfullmäktige för år 2015 angivit ett antal 

konkretiserade mål som ska styra mot de 

prioriterade områdena och visionen. 

 

 

Visionen skall beskriva vad kommunfullmäktige vill 

uppnå på längre sikt. Visionen skall vara ett redskap 

för styrning av den kommunala verksamheten. 

Gislaveds kommun har en vision som är en 

ledstjärna för hur vi vill att kommunen skall 

utvecklas. Visionen skall vara styrande för 

budgetarbetet. 

 

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar 

sig med och har en god relation till. 

 

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och 

förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom att vi: 

 levererar en fungerande vardag för individen, 

 fungerar som informationssamlare, samordnare 

och bas för nätverk, 

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv 

resursanvändning, 

 uppmärksammar bärarna av den kulturella 

industrikommunen. 

 

 

 

 

Prioriterade områden skall tydliggöra inom 

vilka delområden som arbetet ska inriktas för 

att visionen på sikt skall uppnås. 

De prioriterade områdena är: 

 Barns lärande 

 Staden Gislaveds kommun 

 Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 

Finansiella mål är det viktigaste instrumentet för 

att styra tilldelning av resurser till verksamheten. 

De finansiella målen är anpassade för att skapa ett 

ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden 

i form av bl a pensionskostnader m m. 

 Resultatnivån under femårsperioden 2015-

2019 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 

mnkr per år 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för 

perioden 2015-2019 ska, som genomsnitt, 

inte vara lägre än 73 procent. 

 

 

Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse 

både för att öka kommunens attraktivitet som 

arbetsgivare och för att bidra till god ekonomisk 

hushållning. 

De personalekonomiska målen är 

• Gislaveds kommuns löne- och 

personalpolitik ska främja oss som 

attraktiv arbetsgivare 

– Utveckla processen kring 

lönebildningen 

 

• Hos Gislaveds kommun är heltid en 

rättighet och deltid en möjlighet. 

 

 

Arbetet på nämndsnivån utgår sedan från att utföra 

givna inriktningar utifrån givna ekonomiska ramar. I 

detta planeringsarbete gör respektive nämnd en 

verksamhetsbudget som beskriver 

verksamhetens uppgift, vad den skall göra och för 

vem. Även på nämndsnivån utarbetas mål för 

verksamheten utifrån de prioriterade områdena.  
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3 Uppföljning av Prioriterade områden. 
För att ge en bild av det arbete som har genomförts i kommunens olika verksamheter för att uppnå de 

prioriterade områdena redovisas här några av dessa för respektive prioriterat område.  

 

Hastighetsmätarna visar en aggregering av nämndernas styrmått/mättal för att mäta om de år på väg i rätt 

riktning mot målen. Om pilen visar noll kan det bero på att målet inte är uppfyllt eller enbart kan mätas på 

helårsbasis. Gult visar att målet är delvis uppfyllt och grönt att målet är uppfyllt. 

 

 

Många av styrmåtten mäts enbart på helårsbasis, varför de inte redovisas här. De styrmått där man mäter t ex 

antal/år redovisas med halvårssiffror men mot helårsmål, varför det ofta visas rött i nuläget. Uppfattningen är 

att de flesta kommer att vara uppfyllda eller delvis uppfyllda vid årets slut.

 

 

 

 

 

 

Barns lärande 

 

 
Detta prioriterade område innebär att 

• Alla barn når behörighet till gymnasieskolan. 

• För att varje barn ska kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande, krävs samverkan mellan alla runt 

barnet: trygg miljö i och utanför skolan 

 

 

Har genomförts genom…. 
 att arbetet med att starta ”En första linjens barn- och ungdomsmottagning i GGVV” pågår 

 

 att ett utvecklingsarbete kring samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen för 

målgruppen barn och unga vuxna har påbörjats 

 

 att planering kring ”Open Space” på gymaniset pågår 

 

Kommentar: 
Här finns en del ”antal/år ”mått som redovisar halvårssiffror mot helårsmål varför de i nuläget visar rött. Även skolans 

frånvaromål slår igenom, men där är det terminssiffor som redovisas och de kommer inte att ändras till bokslutet.
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Staden Gislaveds kommun 

 

 

 

 
Detta prioriterade område innebär att 

 Staden Gislaved upplevs – och används - som en attraktiv mötesplats av invånare och besökare.  

 Konceptet Staden Gislaved upplevs och stödjer hela kommunens attraktivitet.  

 

 

Har genomförts genom …. 
 att beslut om öppnande av kontaktcenter för att underlätta för de som önskar konttakt med kommunen har 

tagits 

 att subventionerade resor för högskolestudenter införs fr om hösten 2015 

 

 att spontanidrottsplatsen i Anderstorp har invigts 

 

Kommentar: 
En anledning till den låga måluppfyllelsen är att nämndernas arbete med att utbilda all personal i barnkonventionen inte 

har genomförts. 

 

 

Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 
 

Detta prioriterade område innebär att 
• I Gislaveds kommun har vi det bästa företagsklimatet. 

• Näringslivssamverkan sker naturligt baserat på efterfrågan från kommun eller företag. 

 

Har genomförts genom …. 
 att arbetet med en lotsande organisation fortskrider 

 

 att en rad aktiviteter enligt handlingsplanen för besöks- turistnäringen har genomförts 

 

Kommentar: 
Här finns en del ”antal/år ”mått som redovisar halvårssiffror mot helårsmål varför de i nuläget visar rött. 
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4 Modell för finansiell analys 
För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används fyra rubrikområden 

som benämns resultat och kapacitet samt risk och kontroll. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Finansiellt resultat 

Här analyseras periodens resultat samt balansen 

mellan intäkterna och kostnaderna. En analys görs 

även över årets investeringar och deras utveckling 

och finansiering.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Period resultat och prognostiserat resultat 

 Periodens investeringar och 

prognostiserade årsnivå 

 

 

2. Kapacitet 

Här redovisas kommunens finansiella 

motståndskraft på lång sikt. Ju starkare kapacitet 

kommunen har desto mindre känslig blir 

kommunen för konjunkturnedgångar. 

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Soliditet 

 Skuldsättning 

 Långfristiga skulder 

 

3. Riskförhållande 

Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen 

klarar att möta finansiella problem på kort och 

medellångt perspektiv. En god ekonomisk 

hushållning innebär att kommunen inte behöver 

vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella 

problem.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Kassalikviditet 

 Finansiell risk 

 Borgensåtaganden 

 Pensionsåtaganden 

 

 

4. Kontroll 

Under den fjärde och sista aspekten mäts hur de 

finansiella målen efterlevs och planer följs. En god 

följsamhet mot budget är ett uttryck för god 

ekonomisk hushållning. 

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Måluppfyllelse 

 Avstämning av balanskravet

 

 

Resultat 

 

 

Kapacitet 

 

 

Risk 

 

 

Kontroll 
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 Resultat  
 

INLEDNING 
Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje 

år göras ett delårsbokslut och om det är möjligt skall 

det göras en jämförelse med samma period föregående 

år, vilket för detta delårsbokslut är jämförelsen med 

delårsbokslut 2014-08-31. 

 

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 

2015-08-31 och helårsprognosen är en uppskattning av 

det förväntade resultatet per 2015-12-31. 

Periodiseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt skall 

belasta rätt månad. Även skuld och fordringsbokföring 

är gjord. 

 

HUR BLEV RESULTATET 

 
 

Delårsresultat 

Beaktat osäkerheter avseende pensionskostnader och 

skatteintäkter är resultatet per den sista augusti avsevärt 

bättre än den budgeterade nivån och avseende 

prognosen för helåret är resultatet avsevärt sämre.  

 

Resultatet 2015-08-31 uppgår till +35,4 mnkr 

vilket är mycket högt för Gislaveds kommun.  

Resultatet 35,4 mnkr beror framförallt på att nämnderna 

har förbrukat 29 mnkr mindre än vad som är budgeterat 

för denna period samt att det ingår en återbetalning från 

AFA med 13 mnkr. Ett viktigt påpekande är att budgeten 

är fördelad jämnt över året vilket inte avspeglar den 

verkliga kostnadsfördelningen. 

 

 

 

 

 

Helårsprognos 

Utifrån nämndernas antagande om 

helårsprognosen skulle resultatet för 2015 bli -8,2 

mnkr.  

Den ursprungliga budgeten angav ett årsresultat på +1,5 

mnkr. Resultatet för 2015 skulle därmed bli -9,7 mnkr 

sämre än budgeterat resultat vilket framförallt beror på 

följande faktorer: 

 Nämnder/styrelser -19,2 mnkr 

 Återbetalning AFA +13,0 mnkr 

 Skatteintäkter -8,7 mnkr 

 Räntenetto +1,7 mnkr 

 Avskrivningar +5,1 mnkr 

 Återlagd kapitalkostnad -1,5 mnkr 

 Pensionskostnaden/personalomkostnader 0 

mnkr  

 

Finansförvaltning 

Försämrade skatteintäkter med 8,7 mnkr beror 

framförallt på att skattekraften för invånarna i 

Gislaveds kommun men även landets skattekraft har 

ökat mindre än vad SKL:s prognoser angav då 

budgeten antogs. Slutavräkningen för år har blivit 

avsevärt sämre än vad som prognostiserade. 

 

Pensionskostnaderna som var budgeterade till 81,2 

mnkr beräknas sjunka till 81,0 mnkr vilket är en 

förhållandevis liten avvikelse för en så komplex 

verksamhet. Som följd av att personalomkostnaderna 

fr om juni månad 2015 höjs för yngre personal 

beräknas dessa kostnader öka med drygt 2 mnkr. 

Denna försämring kompenserar staten genom ett 

extra statsbidrag med motsvarande belopp. 

 

Avskrivningarna var budgeterade till 81,1 mnkr men 

som en följd av en lägre prognostiserad 

investeringsnivå än vad som förutsågs då 

investeringsbudgeten antogs minskar avskrivningarna 

till 76 mnkr.  

Det finns en möjlighet att investeringsnivån blir lägre 

än prognostiserad nivå 115 mnkr i och med att den 

verkliga investeringsnivån 2015-08-31 enbart uppgick 

till 43 mnkr. 
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Nämndernas avvikelser för driftbudgeten 

tkr Budget  

2015 

Prognos 

2015 

Prognos 

helår 

2015 
(budget-

avvikelse) 

Kommunstyrelsen 92,8 89,3 +3,5 

Räddningstjänst 31,1 30,6 +0,5 

Teknisk nämnd 41,2 41,1 +0,1 

Bygg och 

miljönämnd 
11,3 10,5 +0,8 

Socialnämnd 560,1 583,7 -23,6 

Fritidsnämnd 37,6 37,8 -0,2 

Barn och 

utbildningsnämnd 
726,8 731,0 -4,2 

Kulturnämnd 28,6 28,4 +0,2 

Fastighetsnämnd 0,0 -3,8 +3,8 

Totalt 1 529,5 1 548,6 -19,1 

    

Kommentarer till respektive nämnd finns under avsnittet 

”nämndsredovisning” samt i respektive nämnds separata 

delårsbokslut. 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar 
Efter ombudgetering av investeringsanslag från 2014 till 

2015 samt tilläggsanslag avseende utökad medlemsinsats 

i Kommuninvest uppgår 2015 års investeringsbudget till 

155,9 mnkr. Den sista augusti har nämnderna förbrukat 

43 mnkr av investeringsbudgeten och helårsprognosen 

visar att 115,9 mnkr kommer att förbrukas. 

Effekten av detta blir att 41 mnkr av budgeterad nivå ej 

kommer att förbrukas under året, investeringar som till 

viss del blir förskjutna till 2016. De ekonomiska 

effekterna av dessa förskjutna investeringar blir att 

avskrivningarna sjunker vilket är beaktat i 

resultaträkningen. 

 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar 

mnkr 
Budget 

 2015 

Prognos 

2015 

Avvikelse 

mot 

budget 

Kommunstyrelsen  29,0* 28,1 +0,9 

Räddningstjänsten 7,6 3,8 +3,8 

Tekniska nämnden 27,4 22,0 +5,4 

Bygg och miljönämnden 0,1 0,1 0 

Socialnämnden 6,8 4,2 +2,6 

Fritidsnämnden 5,5 4,8 +0,7 

Barn och utbildningsnämnden 13,3 13,3 0 

Kulturnämnden 1,7 1,4 +0,3 

Fastighetsnämnden 64,5 37,0 +27,5 

Totalt 155,9 114,7 +41,2 

*i kommunstyrelsens budget och prognos 

ingår en utökad medlemsinsats till 

kommuninvest med 21,9 mnkr. Exkl detta 

belopp är budgeten 133,9 mnkr. 

 

   

 

 
 

Räddningstjänsten har inte förbrukat stora delar av 

budgetanslaget beroende på att leverans av 

utryckningsfordon till Reftele och Burseryd kommer att 

ske först år 2016. 

 

 

Tekniska kontoret ser att vissa projekt inte kommer att 

utföras enligt planering. Projekt så som vattentäkt i 

Gislaved, Tokarp/Fryebo, Stjärnehult Etapp III i 

Anderstorp och Malmbäcken i Gislaved kommer inte bli 

klara under året. Vattentäkten är ett projekt som går 

över åren medans Malmbäcken inte är klar pga den 

upphandlade kostnaden är högre än budgeterade medel. 
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 Kapacitet  
 

Soliditet 
Enligt budget 2015 skall soliditeten ej hamna under 73 

%. Delårsbokslutet per den sista augusti redovisar en 

soliditet på 71,8 % d v s en lägre nivå än budgeterad. 

Anledningen till den försämrade nivån beror på den låga 

nivån i bokslut 2014 som var 70,2 %. Soliditetsnivån har 

förbättrats i delårsbokslutet beroende på den låga 

investeringsnivån. Soliditeten beräknas öka marginellt till 

71 % utifrån helårsprognosens investeringsnivå samt 

årsresultat och därmed uppnås inte detta finansiella mål.  

 

 

 

 

Skuldsättning 
Skuldsättningen per 2015-08-31 är 359 mnkr varav lån 

100 mnkr. Prognosen för 2015 visar att skuldsättningen 

inte kommer att öka men det beror på investeringarnas 

storlek. Kortfristiga skulder beräknas att uppgå till 281 

mnkr vid årsskiftet vilket är lägre än 2014-12-31. 

 

 
 

 

 

 Risk  
Kassalikviditet  
Likviditet som beskriver kommunens betalningsförmåga 

på kort sikt kan visas som omsättningstillgångar i 

relation till kortfristiga skulder, kassalikviditet. I 

förhållande till bokslut 2014 kommer kassalikviditeten 

enligt prognosen att försämras från 43 % till 19 %. En 

sjunkande kassalikviditet innebär en större risk för 

likviditetsbrist och detta visar att med prognostiserat 

resultat samt prognostiserad investeringsnivå finns en 

risk att upplåningen behöver öka ytterligare. 

 

 

Finansiell risk 
Kommuner som har lån brukar analysera 

riskförhållandet utifrån om lånen har bunden eller rörlig 

ränta. Ytterligare en riskaspekt är när lånen förfaller till 

betalning i och med att det då finns en teoretisk risk för 

att inte kunna teckna nya lån. 

T.om år 2015 har kommunen upptagit lån till 100 mnkr 

och kommer enligt prognosen inte att öka ytterligare. I 

och med att det finns en låneskuld så har den finansiella 

risken ökat, men de lån som finns har en bunden ränta 

fördelad under åren 2016-2018 och därmed finns för 

närvarande ingen ränterisk. 

Att kommunen inte erhåller nya eller förlängda lån 

under åren 2016-2018 är ytterst obefintlig i och med 

kommunens goda grundekonomi.  

Till denna del måste även beaktas att det finns 

möjligheten att utnyttja beviljad checkkrediten. 

 

Sammanfattningsvis är bedömningen att det ej finns 

någon finansiell risk.  

 

 

 

 

 

 

Borgensåtagande 
Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet 2014-

12-31 till 440,4 mnkr. Åtagandena avsåg till största delen 

kommunens bolag.  
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Kommunen har under 2015 inte utökat 

borgensåtagandet. Utnyttjandet uppgick per 2015-08-

31till 436,8 mnkr.  
 

 

Pensionsåtagande 
Pensionskostnaden beräknas för 2015 uppgå till 81 mnkr 

vilket är i likhet med den budgeterade nivån.  

Detta belopp baseras på Skandias prognos per 2015-08-

31. 

 

 

 Kontroll  
 

Finansiella mål 
God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds 

kommun att de finansiella målen är följande: 

 Resultatnivån under femårsperioden 2015-2019 ska 

uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år 

o Årets resultat beräknas till -8,2 mnkr och för 

perioden 14,9 mnkr, målet uppnås ej men med 

ytterst liten avvikelse. 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 

2015-2019 ska, som genomsnitt, inte vara lägre än 

73 procent. 

o Utifrån prognostiserat resultat samt investeringsnivå 

beräknas soliditeten till 71,0 % och för perioden 71,6 

%, målet uppnås ej. 

   

 

Avstämning av det finansiella målet 

”resultat” 
mnkr Föreg. 

period 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

Budgeterat 

resultat 

 1,5 11,2 14,1 17,2 13,8 

Redovisat resultat  -8,1     

Avvikelse mot fin 

mål 

+26,4 -23,1     

Periodens 

genomsnittliga 

resultat (mnkr) 

  

14,9 

 
Perioden 2011 – 2014 visar en positiv avvikelse mot det 

finansiella målet med 26,4 mnkr men utifrån prognosen för 

2015 blir avvikelsen för detta år -23,1 mnkr. Dessa belopp 

sammanvägt (+3,3 mnkr) kommer att disponeras under de 

kommande åren vid avstämning mot det finansiella målet.  

 Med den av kommunfullmäktige antagna budgeten 

2015 – 2019 som grund blir det genomsnittliga resultatet 

för perioden 2015 – 2019 +14,9 mnkr (inkl upparbetat 

resultat på +3,3 mnkr).  Det finansiella målet +15 mnkr 

som genomsnitt för perioden 2015-2019 är därmed inte 

uppnått och måste beaktas i det kommande budgetarbetet 

samt under resterande del av år 2015. 

 

 

Avstämning av det finansiella målet 

”soliditet” 
mnkr Föreg. 

period 

2015 2016 2017 2018 2019 

Finansiellt mål   73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 

Budgeterat 

resultat 

 70,0 69,0 69,0 70,0 71,0 

Prognos  71,0     

Avvikelse mot fin 

mål 

+8,2 -2,0     

Periodens 

genomsnittliga 

soliditet % 

  

71,6 

 

Trots att soliditeten har varit bättre än det finansiella 

målet för föregående period uppnås inte det finansiella 

målet för planperioden 2015-2019.  Målet uppnås ej på 

grund av ett alltför lågt driftresultat. 

 

 

Personalpolitiska mål 
Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse både för 

att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare och 

för att bidra till god ekonomisk hushållning. De 

personalekonomiska målen och dess måluppfyllelse 

beskrivs nedan.  

 

1) Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska 

främja oss som attraktiv arbetsgivare 

– Utveckla processen kring lönebildningen 

 

Måluppfyllelse : 
Styrtalen: 

 Andelen sjukfrånvaro ska inte överstiga 4.8% 

 Att resultat av struktursatsningar under 

femårsperioden 2015-2019 ska medföra att 

medianlönerna inom respektive AID-kod ligger 

i nivå som medianlöner i kommuner och 

landsting i södra Sverige. 

 Andel anställda som har haft medarbetarsamtal 

 Åtgärder utefter medarbetarenkätens resultat 

 

Prognosen visar att fem av kommunens nio 

förvaltningar kommer ha en sjukfrånvaro under 4.8 
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%, inga struktursatsningar för att öka medianlönerna 

görs under 2015, fyra av nio förvaltningar kommer 

säkert att uppnå att minst 90 % av medarbetarna haft 

utvecklingssamtal samt slutligen kommer flertalet 

åtgärder utefter medarbetarenkätens tidigare 

resultat ha genomförts under 2015. 
 

2) Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och 

deltid en möjlighet. 

 Måluppfyllelse: 
Styrtalen: 

 2015 ska samtliga nyanställda anställas till en 

grundanställning på100 % .(Andelen 

nyanställda med 100 %) 

 Andelen anställda med grundtjänst 100 % 

ska öka i förhållande till andelen per 2013-

11-01 som var 62,4 %. 

 

Arbetet i projektform ”Heltid en rättighet och 

deltid en möjlighet” är i gång under 2015 och 

fyra förvaltningar har påbörjat ett arbete med 

införande av heltid. Dessa fyra förvaltningar är 

barn- och utbildningsförvaltningen, 

fastighetsförvaltningen, fritidsförvaltningen och 

kultur förvaltningen. Alla ny grundtjänster har 

anställts på heltid samt genom detta har andelen 

grundtjänster ökat i förhållande till andelen per 

2013-11-01. 

 

Slutsats  

Som helhet ser prognosen ut att de personalpolitiska 

målen kommer att ha god måluppfyllelse. Vissa mål löper 

på flera år utifrån viljeinriktningen 2015-2018 i 

budgetdokument. Med detta som grund, och att vissa 

enstaka styrmått eventuellt inte är uppnådda eller delvis 

uppnått under 2015, är prognosen att personalpolitiska 

området som helhet uppnådda. 

 

 

 

 

 

Avstämning av balanskravet.  
Enligt lagregeln om balanskravet ska intäkterna i 

kommunen överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för 

ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det 

negativa resultatet regleras och det redovisade egna 

kapitalet enligt balansräkningen återställas under de 

närmast tre åren. Redan i förvaltningsberättelsen för det 

år då obalansen uppkommit ska anges när och hur 

regleringen ska göras. 

Realisationsvinster ska avräknas från resultatet innan 

avstämning görs. 

 

För 2015 beräknas det justerade resultatet till -8,5 mnkr 

vilket innebär att kommunen inte nådde upp till balans-

kravet. Om detta resultat kvarstår per 2015-12-31 ska 

detta resultat återställas inom tre år. För att lösa det 

befarade underskottet har det i budgetarbetet för åren 

2016-2020 beaktats 2015 års underliggande ekonomiska 

problem. 

 

 

Balanskravs- 

avstämning mnkr 

 
2013 

 
2014 

 
2015-08 

 
2015 

prognos 

Årets resultat enligt  

resultaträkning 

32,1 10,6 

 
35,4 -8,1 

Realisationsvinster -2,2 -5,3 
 

-0,4 
-0,4 

Realisationsförlust enligt 
undantagsmöjlighet 

1,5 0,0 
 

0,0 
0,0 

Årets resultat efter 

balanskravsjustering 31,5 5,3 

 
35,0 -8,5 

     

Medel till konjunkturreserv 
-17,1 0,0 

-25,0 
 

0,0 

Medel till pensionsreserv -14,4 -5,3 -10,0 0,0 

Årets balanskravsresultat  0,0 0,0 
0,0 

-8,5 

 

 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär 

att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Vad ska kommunen göra? 

 ”För verksamheten skall anges mål och 

riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning 

 För ekonomin skall anges de finansiella mål 

som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning” 

 För personalpolitiken skall anges 

personalpolitiska mål för att skapa den 

attraktiva arbetsgivaren. 

 

Gislaveds kommun uppnår inte en God ekonomisk 

hushållning enligt detta delårsbokslut beroende på att 

de finansiella målen inte uppnås. Över tid är 

målsättningen i ekonomistyrningsarbetet att god 
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ekonomisk hushållning ska uppnås vilket bland annat 

framgår av det pågående budgetarbetet för år 2016-2020 

där ett stort fokus finns på att uppnå de finansiella målen.  

För verksamheterna finns mål som är utarbetade utifrån 

god ekonomisk hushållning och som redovisas i detta 

material.  

 

Det finns två övergripande personalpolitiska mål och 

dessa mål är styrande och arbetet med dessa löper på 

enligt plan. 

 

 Framtid 
 

En stor utmaning under den kommande 

planeringsperioden 2016-2020 är att klara de finansiella 

målen samtidigt som det finns behov av stora 

investeringar och som utifrån nämndernas önskemål 

skulle behöva uppgå till 900 mnkr.  

Utmaningen ligger även i nämndernas aviserade behov 

av utökade driftkostnadsanslag.  

 

Helårsprognosen för 2015 visar att det finansiella målet 

avseende resultat inte till fullo uppnås för perioden fram 

till år 2019 i och med att genomsnittet blir 14,9 mnkr då 

målet är 15 mnkr. I det kommande budgetarbetet måste 

investerings- och resultatnivåerna anpassas så att de 

finansiella målen uppnås.  

 

Gislaveds kommun har avsevärt högre lokalkostnader än 

liknande kommuner i landet och detta faktum har 

inneburit att det har genomförts olika utredningar med 

fokus på fastighetsbeståndet (lokalutredning, 

simhallsutredning, samlingslokalsutredning). Kopplat till 

att befolkningen har minskat, vilket innebär lägre 

skatteintäkter, är lokalbeståndet en viktig del att se över 

i det kommande budgetarbetet så att den minskas samt 

utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. 

 

Sveriges kommuner och landsting har under några år 

fått återbetalning av premier för den kollektivavtalade 

sjukförsäkringen AGS-KL avseende åren 2005-2010 .  

Den sista utbetalningen görs under 2015 och motsvarar 

13 mnkr för Gislaveds kommun, avser 2004. Totalt har 

Gislaveds kommun fåt återbetalt 67,7 mnkr. 

 

 

 

 

 

Dessa återbetalningar har i stor utsträckning löst de 

ekonomiska problemen för landets kommuner inkl 

Gislaveds kommun under åren 2012-2015.  

En risk med så stora återbetalningar är att steget till att 

klara en ekonomi i balans utan dessa återbetalningar kan  

bli svår och den utmaningen står Gislaveds kommun och 

många andra kommuner inför. 

 

 

Befolkningsförändringen är ytterligare en 

osäkerhetsfaktor.  

En minskad befolkning sänker skatteintäkterna men 

många av kommunens kostnader kvarstår även om 

befolkningen minskar. Under 2000-talet har 

befolkningen minskat med 1 200 personer och 

tendensen för framtiden är en fortsatt 

befolkningsminskning. 

 

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun styr 

verksamheten med ett aktivt arbete utifrån 

planeringsmodellen som utgår från vision, prioriterade 

områden, konkretiserade mål, finansiella mål samt 

personalpolitiska mål. Med denna modell som grund och 

med ett fokus på långsiktighet finns förutsättningar att 

klara dessa ekonomiska utmaningar. 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsekontoret 2015-10-13 

Stefan Tengberg, Ekonomichef 
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5 Ekonomi 

 Resultaträkning 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 

  2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 

Verksamhetens 
intäkter 

1 188 871 219 159 318 326 299 968  

Verksamhetens 
kostnader 

2 -1 082 450 -1 130 088 -1 686 597 -1 729 591  

Avskrivningar 3 -48 649 -54 046 -75 475 -81 119 -76 032 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -942 228 -964 975 -1 443 746 -1 510 742 -1 513 128 

 
Skatteintäkter 4 782 952 808 182 1 170 060 1 216 485 1 212 434 
Generella statsbidrag 
och utjämning 

5 188 607 191 580 282 038 294 119 289 432 

Finansiella intäkter 6 1 308 1 243 3 101 4 065 3 486 
Finansiella kostnader 7 -403 -680 -811 -2 448 -408 

Resultat före 
extraordinära poster 

 30 236 35 350 10 642 1 479 -8 184 

 
Extraordinära intäkter  0 0 0 0 0 
Extraordinära 
kostnader 

 0 0 0 0 0 

Årets resultat  30 236 35 350 10 642 1 479 -8 184 

 Kassaflödesanalys 

tkr 
No

t 
Utfall Utfall Bokslut Prognos 

  2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Årets resultat  30 236 35 350 10 642 -8 184 
Justering för av- och nedskrivningar 3 48 649 54 046 75 475 -76 032 
Förändring deponiavsättning 17 0 0 0 0 
Förändring  pensionsavsättning 16 26 102 1 978 0 
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster  0 0 2 0 
Realisationsvinst/förlust  0 -356 -3 687 0 

Medel från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

 78 911 89 142 84 410 67 848 

       
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 -29 967 -21 496 -14 045 0 
Ökning/minskning förråd och varulager 11 -223 81 169 0 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 19 37 839 -50 146 66 158 0 

Kassaflöde från den löpande verksamhet  7 649 -71 561 52 282 0 

       
INVESTERINGSVERKSAMHET      
Investering i materiella anläggningstillgångar  -111 381 -43 276 -189 492 -92 738 
Investeringsbidrag till materiella 
anläggningstillgångar 

 0 0 4 694 0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 485 7 042 0 
Investering i finansiella anläggningstillgångar  0 0 -40 -21 975 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -111 381 -42 791 -177 796 -114 713 
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FINANSIERINGSVERKSAMHET      
Nyupptagna lån  0 31 105 40 487 20 000 
Amortering av långfristiga skulder  0 -188 -87 0 
Ökning av långfristiga fordringar  0 0 0 0 
Minskning av långfristiga fordringar 10 0 0 0 0 
Minskning av avsättningar pga utbetalningar  0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 30 917 40 400 20 000 

       
Årets kassaflöde  -24 821 5 707 -704 -26 865 

       
Likvida medel vid årets början  51 795 51 091 51 795 51 091 
Likvida medel vid årets slut  26 974 56 798 51 091 24 226 

 Balansräkning 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut Prognos 

  2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 

TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Materiella anläggningstillgångar      
Mark, byggnader o tekniska 
anläggningar 

8 1 113 383 1 139 107 1 147 212 1 186 348 

Maskiner och inventarier 9 85 190 97 748 100 454 100 454 
Finansiella anläggningstillgångar 10 18 450 18 490 18 490 40 465 

Summa anläggningstillgångar  1 217 023 1 255 345 1 266 156 1 327 267 

 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Förråd m m 11 3 590 3 117 3 198 3 198 
Fordringar 12 104 565 110 139 88 643 27 347 

Kassa och bank 
13, 
14 

26 974 56 798 51 091 24 054 

Summa omsättningstillgångar  135 129 170 054 142 932 54 599 

 
Summa tillgångar  1 352 152 1 425 399 1 409 088 1 381 866 

 
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 15 1 008 327 1 024 084 988 734 980 552 

därav årets resultat  30 236 35 350 10 642 -8 184 
därav resultatutjämningsreserv  0  100 351  
AVSÄTTNINGAR      
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

16 21 480 23 534 23 432 23 533 

Andra avsättningar 17 18 784 18 784 18 784 18 784 

Summa avsättningar  40 264 42 318 42 216 42 317 

 
SKULDER      
Långfristiga skulder 18 608 77 871 46 866 77 871 
Kortfristiga skulder 19 302 953 281 126 331 272 281 126 

Summa skulder  303 561 358 997 378 138 358 997 

 
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 

 1 352 152 1 425 399 1 409 088 1 381 866 

      
Panter och ansvarsförbindelser      
Borgensförbindelser 20 432 919 440 358 440 358 440 358 
Pensionsförpliktelser 21 637 454 622 751 628 838 617 778 
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 Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Försäljningsintäkter 18 910 18 292 
Taxor och avgifter 61 537 60 133 
Hyror och arrenden 25 381 27 635 
Bidrag 58 550 86 229 
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 24 162 26 511 
Övriga intäkter 331 359 

Summa verksamhetens intäkter 188 871 219 159 

   
Jämförelsestörande intäkter   
AFA, återbetalning 0 13 041 
Reavinst 0 358 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Löner och sociala avgifter -722 652 -762 797 
Pensionskostnader -41 793 -47 120 
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -3 256 -2 254 
Bränsle, energi och vatten -27 013 -24 868 
Köp av huvudverksamhet -95 064 -102 185 
Lokaler och markhyror -17 595 -17 219 
Lämnade bidrag -39 659 -39 183 
Övriga kostnader -135 418 -134 462 

Summa verksamhetens kostnader -1 082 450 -1 130 088 

 

Not 3 Avskrivningar 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 
Avskrivningar byggnader och anläggningar -34 144 -35 635 
Avskrivningar maskiner och inventarier -14 505 -18 411 
Nedskrivning 0 0 

Summa avskrivningar -48 649 -54 046 
 

Not 4 Skatteintäkter 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Preliminär kommunalskatt 781 022 808 289 
Preliminär slutavräkning innevarande år 3 022 766 
Slutavräkningsdifferens föregående år -1 092 -1 148 
Mellankommunal inkomstutjämning 0 275 

Summa skatteintäkter 782 952 808 182 

 

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Inkomstutjämningsbidrag 152 426 158 835 
Strukturbidrag 1 989 1 991 
Införandebidrag 2 735 0 
Kostnadsutjämningsbidrag 8 301 5 742 
Regleringsbidrag/avgift 4 438 -741 
Avgifter för LSS-utjämning -12 362 -4 598 
Kompensation sociala avgifter 0 432 
Fastighetsavgift 31 080 29 919 

Summa generella statsbidrag och utjämning 188 607 191 580 



 DELÅRSBOKSLUT 2015-08-31 
 

 

   19 

 

 

Not 6 Finansiella intäkter 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Ränta likvida medel 107 2 
Ränteintäkter kundfordringar 96 70 
Borgensavgift 856 874 
Övriga finansiella intäkter 0 32 
Utdelning aktier 249 265 

Summa finansiella intäkter 1 308 1 243 

 

Not 7 Finansiella kostnader 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Räntekostnader, lån -126 -360 
Övriga finansiella kostnader -138 -216 
Ränta pensionsskuld -139 -104 

Summa finansiella kostnader -403 -680 

 

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Redovisat värde vid årets början 1 053 952 1 147 212 
Investeringar 0 27 678 
Försäljningar och utrangeringar 0 0 
Nedskrivningar 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 
Omklassificering av anläggningar 0 52 095 
Avskrivningar -34 143 -35 635 
Årets aktivering av pågående investeringar 0 -69 249 

Redovisat värde vid periodens slut 1 019 809 1 122 101 

Pågående investeringar vid periodens slut 0 17 006 
Ej aktiverade investeringar vid periodens slut 96 727 0 
Ej aktiverade försäljningar vid periodens slut -3 153 0 

Summa redovisat värde vid periodens slut 1 113 383 1 139 107 

Anskaffningsvärde 1 937 320 1 989 798 
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -917 510 -867 697 
Bokfört värde 1 019 809 1 122 101 
Bokfört värde pågående investeringar 0 17 006 
Ej aktiverade investeringar och försäljningar 93 574 0 

Summa bokfört värde 1 113 383 1 139 107 

   
Avskrivningstider 0 -50 år 0 -60 år 

 

Not 9 Maskiner och inventarier 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Redovisat värde vid årets början 81 889 100 454 
Investeringar 0 15 598 
Försäljningar och utrangeringar 0 -129 
Nedskrivningar 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 
Omklassificering av anläggningar 0 236 
Avskrivningar -14 505 -18 411 

Redovisat värde vid periodens slut 67 383 97 748 

   
Ej aktiverade investeringar vid periodens slut 18 517 0 
Ej aktiverade försäljningar vid periodens slut -710 0 

Summa redovisat värde vid perioden slut 85 190 97 748 
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Not 9 Maskiner och inventarier 

   
Anskaffningsvärde 478 401 253 314 
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -411 017 -155 566 
Bokfört värde 67 384 97 748 
Ej aktiverade investeringar och försäljningar 17 807 0 

Summa bokfört värde 85 190 97 748 

   
Avskrivningstider 3 -20 år 3 -20¨år 

 

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Aktier   
A-ringen 100 100 
Kommunsamköp AB 3 3 
Gislavedshus AB 8 250 8 250 
Gislaved Industrilokaler AB 1 100 1 100 
Gislaved Energi AB 500 500 
Gislaved Energiring AB 50 50 
Gislaved Näringsliv AB 50 50 
Andelar 564 604 
Andel i Kommuninvest ekonomisk förening* 1 380 1 380 
Bostadsrätter 1 404 1 404 
Grundfondskapital   
Smålands Turistråd 30 30 
Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044 
Stiftelsen Gisleparken 1 100 1 100 
Stiftelsen Torghuset 375 375 

Summa aktier och andelar 15 950 15 990 

   
Långfristiga fordringar   
Lån A-ringen AB 3 059 3 059 
Lån Stiftelsen Gisleparken 500 500 
Avgår osäkra fordringar -1 059 -1 059 

Summa långfristiga fordringar 2 500 2 500 

Summa finansiella anläggningstillgångar 18 450 18 490 
*Gislaveds kommun har i november 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 

och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 

likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgenförbindelse. Enligt regressavtalet 

ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 

förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunens andel per 2015-

06-30 av de totala förpliktelserna uppgick till 566 666 171 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 547 372 411 kr. 

Not 11 Förråd m m 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Tekniska kontorets förråd 3 033 2 696 
Presentreklam 81 0 
Asfaltskross tekniska 476 421 

Summa förråd m m 3 590 3 117 

 

Not 12 Fordringar 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Kundfordringar 5 968 7 025 
Statsbidragsfordringar 4 147 6 378 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 46 446 44 705 
Övriga kortfristiga fordringar 48 004 52 031 

Summa fordringar 104 565 110 139 



 DELÅRSBOKSLUT 2015-08-31 
 

 

   21 

 

Not 13 Kassa och bank 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Kassa 22 41 
Bank 26 952 56 757 

Summa kassa och bank 26 974 56 798 

 

Not 14 Koncernkonto 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Kommunens andel 23 946 59 461 
Stiftelsen Gisleparken -3 195 -5 470 
Stiftelsen Isabergstoppen 0 0 
Gislaved Energi  AB och Gislaved Energiring AB 6 620 12 234 
AB Gislavedshus 25 052 43 150 
A-Ringen AB 807 809 
Gislaved Näringsliv AB 233 1 176 

Summa koncernkonto 53 583 118 679 

 

Not 15 Eget kapital 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Anläggningskapital 1 176 151 1 135 156 
Rörelsekapital -167 824 -111 072 

Summa eget kapital 1 008 327 1 024 084 

 

Not 16 Avsättningar för pensioner 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Specifikation - avsatt till pensioner   
Särskild avtals/ålderspension   
Förmånsbestämd/kompl.pension   
Ålderspension   
Pension till efterlevande   

Summa pensioner   
Löneskatt   

Summa avsatt till pensioner 21 480 23 534 

   
Antal visstidsförordnanden   
Politiker 11 11 
Tjänstemän 0 1 
   
Avsatt til pensioner   
Ingående avsättning 23 432  
Nya förpliktelser under året   
varav nyintjänad pension 508  
varav ränte- och basbeloppsberäkningar 140  
varav ändringar av försäkringstekniska grunder 0  
varav pension till efterlevande 0  
varav övrig post -111  
Årets utbetalningar -455  
Utgående avsättning 0  
Förändring av löneskatt 20  

Summa avsatt till pensioner 23 534 21 480 

   
Aktualiseringsgrad 99 % 98 % 
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Not 17 Andra avsättningar 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Avsatt till återställande av deponi   
Redovisat värde vid årets början 18 784 18 784 
Nya avsättningar 0 0 
Ianspråktagande avsättningar 0 0 
Outnyttjade belopp som återförs 0 0 
Förändring av nuvärdet 0 0 

Summa andra avsättning 18 784 18 784 

2015-2017 har kommunen anslag för en översyn av åtgärdsplaner för deponi 

Not 18 Långfristiga skulder 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Lån i banker och kreditinstitut 0 70 000 

   
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   
Anslutningsavgifter 0 1 556 
återstående antal år (vägt snitt)   
Investeringsbidrag 608 6 315 
återstående antal år (vägt snitt)   

Summa långfristiga skulder 608 77 871 

 

Not 19 Kortfristiga skulder 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Leverantörsskulder 55 845 38 524 
Personal, källskatt o arbetsgivaravgifter 39 202 43 779 
Personal, pensionskostnader 24 760 26 199 
Övertid och semesterlöneskuld 76 396 79 293 
Förutbetalda skatteintäkter 8 102 1 148 
Kalkning och landskapsvård 2 967 1 559 
Förutbetalda intäkter 20 908 26 692 
Upplupna kostnader 10 925 9 698 
Moms 17 217 
Skuld VA-kollektivet 1 238 0 
Kortfristig låneskuld 40 000 30 000 
Övriga skulder, avräkningsskulder 22 593 24 017 

Summa kortfristiga skulder 302 953 281 126 

 

Not 20 Borgensförbindelser 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Kommunägda bolag  och stiftelser   
Gislavedshus AB 328 885 326 825 
Gislaved Energi AB 77 000 77 000 
Stiftelsen Isabergstoppen 11 887 22 066 
Stiftelsen Torghuset 12 000 11 500 

Summa kommunägda bolag 429 772 437 391 

   
Egnahem och småhus: 287 244 
   
Föreningar och övriga   
Hestra Medborgarhus 848 791 
Gislaveds Folkets hus 965 945 
Anderstorps Folkets hus 1 047 1 031 
Broaryd- Hestra Fiberförening 0 200 

Summa föreningar och övriga 2 860 2 967 

Summa borgensförbindelser 432 919 440 358 
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Not 21 Pensionsförpliktelser 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Pensionsförpliktelser före 1998 500 655 492 535 
Löneskatt pensionsförpliktelser före 1998 121 459 119 489 
Pensionsförpliktelser förtroendevalda 12 345 8 633 
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser 2 995 2 094 

Summa pensionsförpliktelser 637 454 622 751 

Kommunförbundet Jönköpings län avvecklades som organisation per den 31 december 2005. Kommunerna i Jönköpings län har övertagit 

pensionsförpliktelserna för den tidigare anställda personalen. Administrationen sköts av Jönköpings kommun. Avsatta medel för pensionerna 

finns i en stiftelse. Dessa räcker förmodligen för att säkerställa finansieringen av framtida pensionsutbetalningar. Om så inte sker ska 

kostnaderna fördelas mellan länets samtliga kommuner. Vid årsskiftet 2014 översteg tillgångarna pensionåtagandet med 1 381 tkr.        

 Nämndernas driftsredovisning 

 Utfall Utfall Budget 
Avvikels

e 
Använt % Prognos 

tkr 
2014-08-

31 
2015-08-31 2015   2015 

Kommunstyrelsen 44 531 55 392 92 848 37 456 59,7 89 334 
Räddningsnämnden 19 985 20 347 31 135 10 788 65,4 30 595 
Barn- och utbildningsnämnden 456 849 479 265 726 805 247 540 65,9 731 005 
Tekniska nämnden 41 371 34 430 41 223 6 793 83,5 41 168 
Socialnämnden 361 635 373 151 560 090 186 939 66,6 583 710 
Fritidsnämnden 22 774 23 741 37 595 13 854 63,1 37 825 
Fastighetsnämnden -10 036 -18 911 0 18 911  -3 818 
Kulturnämnden 16 684 17 444 28 644 11 200 60,9 28 494 
Bygg- och miljönämnden 6 162 5 828 11 268 5 440 51,7 10 438 

Summa nämnder 959 955 990 687 1 529 608* 538 921 64,8 1 548 751 

 Nämndernas investeringsredovisning 

tkr Utfall Utfall Budget Avvikelse 
Använt 

% 
Prognos 

 2014-08-31 2015-08-31 2015   2015 

Kommunstyrelsen 5 844 3 692 7 033 3 341 52,5 28 145 
Räddningsnämnden 125 3 836 7 628 3 792 50,3 3 836 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

9 917 5 118 13 314 8 196 38,4 13 314 

Tekniska nämnden 16 902 9 603 27 401 17 798 35,0 22 000 
Socialnämnden 625 847 6 817 5 970 12,4 4 191 
Fritidsnämnden 1 446 3 771 5 461 1 690 69,1 4 786 
Fastighetsnämnden 75 166 15 204 64 490 49 286 23,6 37 000 
Kulturnämnden 574 721 1 675 954 43,0 1 375 
Bygg- och 
miljönämnden 

781 0 66 66 0 66 

Summa investeringar 111 381 42 792 133 885* 91 093 32,0 114 713 

Större investeringsprojekt 

tkr Budget 2015 Utfall 2015-08-31 Totalt t o m 2015-08-31 

Läsplattor, BUN 6 850 2 146 22 695 
Räddningsfordon 3 500 3 363 3 363 
Skateanläggning, Smålandstenar 2 287 2 582 2 795 
Glashuset, Gislaved 5 173 2 129 55 625 
Nordinskolan, Smålandsstenar 13 889 3 983 70 114 
Mariagårdens kök, Smålandstenar 98 370 10 772 

6 
* inkl Ta-anslag 
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Kommunstyrelsen 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Marie Johansson S   
Förvaltningschef Karin Gustafsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Bruttokostnad 72 249 75 451 116 215 122 107 121 271 836 
./. Intäkter -27 718 -20 059 -48 263 -29 259 -31 937 2 678 

Nettokostnad 44 531 55 392 67 952 92 848 89 334 3 514 
       
Nettoinvesteringar 5 844 3 692 6 870 7 033 28 145 863 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Politiska 
ansvarsområden 

5 154 6 671 8 638 10 475 11 025 -550 

Myndighetsutövning 2 018 2 251 3 067 2 638 3 201 -563 
Kommunledning 2 849 2 112 5 639 5 912 3 354 2 558 
Personalenheten 5 294 6 177 8 247 10 785 9 072 1 713 
Utvecklingsenheten 8 041 8 615 11 096 17 361 15 335 2 026 
Mark- och 
Exploaterings-
enheten 

3 077 2 895 907 4 008 3 923 85 

Ekonomienheten 10 204 10 764 18 583 17 924 19 624 -1 700 
Kansli- och 
informationsenheten 

5 723 6 147 8 577 10 256 9 821 435 

IT-enheten 2 172 9 759 3 198 13 489 13 979 -490 

Totalt 44 531 55 392 67 952 92 848 89 334 3 514 

  

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen för nämndsmålen är goda. 

Många av kommunstyrelsens mål har karaktären av att samordna och följa utvecklingen i hela 

organisationen, som t ex inom trygghet, säkerhet och folkhälsa. Sådana formuleringar gör att de sällan 

kan uppnås fullt ut, eftersom de är avhängiga av andra nämnders arbete. Det kan också handla om att 

driva omfattande processer, kanske över flera år, varför det är en bedömningsfråga om en påbörjad eller 

pågående process kan anses innebära att målet är nått. Andra mål är mera konkreta och måluppfyllelsen 

kan tydligt anges. 

Ett stort antal mål anses delvis uppfyllda, men det kan förändra sig till årets slut. Ett fåtal mål är helt 

genomförda medan fyra mål redan nu kan konstateras att de inte kan uppfyllas. Det beror på att 
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omprioritering av verksamheten har gjorts till förmån för annan verksamhet eller att yttre hinder finns. 

I kombinationen att totalt sett budgeten har hållits och en god måluppfyllelse uppnåtts kan 

kommunstyrelsen, trots att planen för 2015 inte helt följts, anse sig ha uppnått god ekonomisk 

hushållning för sin verksamhet till och med andra tertialet. 

  

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsens budget som helhet ger ett överskott med 3,5 mnkr. Det finns stora variationer 

mellan ansvarsområdena. Fyra av de nio ansvarsområdena har prognosticerat underskott från 1,1 mnkr 

till ca halvmiljonen medan resterande fem har överskott, var för sig mellan 85 tkr - 2,5 mnkr. Merparten 

av underskotten beror på underbudgetering eller nya, under året tillkommande eller förändrade 

uppdrag/uppgifter. 

Överskotten ingår kortsiktigt (under budgetåret) i kommunens reserver och kan bidra till att täcka 

kostnader som uppstått inom styrelsens eget ansvarsområde eller hos andra nämnder och som vid 

tilläggsanslag beslutas med formuleringen "får täckas av resultatet". Sådana exempel är Gisleparkens 

tillkommande bidrag och underskott inom Näringsliv och samverkan, vilka täckts genom överskott inom 

andra enheter under 2015. Huvuddelen av de kvarvarande överskotten bortfaller 2016 genom att 

försenade verksamheter får helårseffekt eller att orsaker till överskott (t ex att avslutade eller 

bortfallande verksamheter) redan har beaktats i 2016 års budgetförslag. Det omvända förhållandet - att 

de inte få utrymme i 2016 års budget - kan dock gälla för negativt prognosticerade resultat. 

 

Investeringsuppföljning 

Politisk verksamhet 

Kompletterande utrustning av kommunfullmäktiges sammanträdesrum skett med 26 

tkr(obudgetrat), dvs underskott. Under 2015 kommer medlemsinsatsen till Kommuninvest att utökas 

med 21,9 mnkr. 

  

Personalenheten 

Ersättning av nödvändig utrustning på kommunhälsan har kostat 67 tkr, vilket inte var budgeterat. 

  

Mark- och Exploatering 

Markförsäljningar 3 000 tkr (+500 tkr) 

Tre bostadstomter, industrimark i Hestra, Broaryd, Smålandsstenar och Mossarp, Godsmagasinet i 

Smålandsstenar. Eventuellt ytterligare försäljningar i höst. 

Markköp 2 000 tkr (Prognos 0 kr) 

Ersättning för färjeläget i Sunnaryd, gc-väg utmed Åbjörnsgatan och gc-väg Torgatan i Sms. 
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Miljöundersökningar som är gjorda på f. d.Västbo Transports fastighet i Smålandsstenar och f.d Nilenfors  

fastighet i Tokarp, Anderstorp. Sanering på fastigheten Anderstorps-Hult 1:20 och 1:21 i Klo är snart 

avslutad. 

Projekt Anderstorps stormosse (Prognos 0kr) Kostnaden för GC-väg följer budget 449 tkr 

Saneringsplan Åtterås 2:137 (Prognos 0 kr) Följer budget 200tkr 

Projekt Lådan 868 tkr omförs från kommunstyrelsens anslag till tekniska nämnden 

(kommunfullmäktigebeslut  21 september 2015) 368 tkr bokfört värde för laddstolparna ska skrivas bort 

i bokslutet. 

Exploatering 1 532 tkr återstår, prognosen är att de går åt för oförutsedda kostnader. 

  

Utvecklingsenheten 

Laddstolpar överskrider budgeten med 68 tkr. Projektet avslutat. 

Kompletterande utrustning turistbyrå går i stort jämt upp (+ 7 tkr). 

Skyltning besöksmål prognosticerar ett överskott med 131 tkr OM inte visst skyltmaterial fås fram under 

året. Prognosen osäker. 

  

Kansli- och informationsenheten 

Nytt intranät 

Upphandling pågår av webbyrå för utveckling av webbpubliceringsverktyget för intranätet. Bedömningen 

är att kostnaderna kommer att komma först 2016 och att budgeten istället ombudgeteras till nästa år. 

Möblering Kommunhus följer budget för 2015. 

  

IT-enheten 

Reinvesteringar 

LYNC. En kostnad saknas. Total kostnad 60 tkr efter investeringsbidrag från MSB. 

Medborgarinloggning e-tjänster följer budget. Beräknas bli klart 2015. 

Centralt ägande av dator bedöms att investeringsbudgeten för centralt ägande av dator hålls under 2015. 

FIM (automatiserad användarhantering) fortlöper enligt plan och beräknas klart innan årsskiftet. 

Microsoft licenser 

Microsoft har via sin licenspartner ATEA genomfört en inventering av vårt innehav av Microsoft-licenser (en 

sk SAM-Baseline). Detta resulterade i en kostnad för överskjutande licenser på 330 tkr vilket kommer tas 

upp som tilläggsanslag. 
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Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 

Barns lärande 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
förebyggande 
verksamhet för 
barn och 
ungdomar (ex. 
projekt såsom 
Navigatorcentr
um, 
familjecentral, 
elevhälsa) 

Fortsatt 
prioritering av 
aktiviteter och 
projekt inom 
kommunstyrel
sens områden 
som riktar sig 
mot barn och 
ungdomar 

      

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 
utveckling av 
e-samhället 

Prioritera 
utvecklingsarb
ete, 
samordning 
och stöd och 
till för-
valtningarnas 
interna 
processer 
utifrån 
kommunens 
Strategi för 
informationssä
kerhet och 
Strategi för e-
samhället inkl. 
handlingsplan
en (SKL) samt 
kommande 
Regional 
Digital Agenda 
(REDA). 

      

Kommunens 
invånare och 
verksamheter 
ska genom 
successiv 
utbyggnad av 
bredbands-
nätet ges 
möjlighet att 
delta i e-
utvecklingen. 

      

Fortsatt 
prioritering av 
marknadsförin
gen av 
kommunen 

Kommunen 
ska marknads-
föras på ett 
aktivt och 
samordnat sätt 
som lyfter fram 
konceptet 
staden 

      



 DELÅRSBOKSLUT 2015-08-31 
 

 

   28 

 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Gislaved 

För att 
bibehålla och 
förstärka 
kvalitén i 
verksamheten 
ska 
lokalreducerin
gar göras. Kan 
också 
innebära lägre 
ambitionsnivå 
på lokaler till 
förmån för 
innehållet i 
verksamheten 

För att 
bibehålla och 
förstärka 
kvalitén i 
verksamheten 
ska lokal-
reduceringar 
göras. Kan 
också 
innebära lägre 
ambitionsnivå 
på lokaler till 
förmån för 
innehållet i 
verksamheten 

      

Alla nämnder 
ska utbilda sin 
personal i 
FN:s barn-
konvention 

Ge 
förvaltningarna 
förutsättningar 
för utbildning 
genom att 
tillhandahålla 
kommun-
gemensamt 
utbildnings-
material 

      

Kommunstyrel
sekontorets 
personal ska 
ha grund-
läggande 
kunskaper i 
barnkonventio
nen och kunna 
omsätta dem i 
praktiskt 
arbete. 

      

 Kommunomfat
tande 
översikts-
planen 
antagen av 
kommunfullmä
ktige 2016. 

      

 Stödja och 
underlätta för 
ökat 
kollektivtrafikre
sande 

Uppdaterad 
handlingsplan 
finns antagen 

   
  

Påbörjad 
byggnation av 
bussgata 

 Ej uppnått  
  

 Väg- och 
järnvägsnät 
ska standar-
mässigt 
motsvara rafik
anters och 
trafikutövares 
krav på 

      



 DELÅRSBOKSLUT 2015-08-31 
 

 

   29 

 

Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

snabba och 
säkra 
transporter. 

 Skapa ett 
levande 
stations-
område med 
funktionellt 
resecentrum i 
Smålands-
stenar 

      

 Kommunal 
information 
ska vara tydlig 
och tillgänglig, 
målgrupps-
anpassad, 
korrekt och lätt 
att förstå 

      

 Säkerställa 
områden för 
naturvård och 
tätortsnära 
rekreation 

Genomförda 
inventeringar 

 Uppnått  
  

Framtagna 
skötselplaner 

 Delvis uppnått  
  

 Minska 
riskerna med 
förorenade 
markområden 
och deponier. 

      

Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

Tydligare och 
bättre service 
till företagen. 

Förbättrad 
placering i 
SKL:s 
undersökning 
Insikt 

60 98 36,67% 
  

Förbättrad NKI 
i SKLs 
undersökning 
Insikt 

 61  
  

Möjliggöra för 
lokala företag 
vid 
upphandling 

Möjliggöra för 
lokala företag 
vid 
upphandling 

      

Stödja 
förutsättningar 
för innovation 
och tillväxt 

Forskning och 
utvecklingscen
trum för 
produkter och 
tjänster 

Förstudie 
genomförd 

   
  

Undersöka 
förutsättningar 
för 
universitet/hög
skola 

Utredning 
genomförd 

   
  

Antal 
universitet 
med student-
ambassadörer 

6   
  

Skapa 
förutsättningar 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

för att 
nyföretagare 
inom alla 
branscher får 
stöd via 
befintliga 
och/eller ev 
tillkommande 
system. 

Stödja 
generella 
näringslivsproj
ekt med 
innovativ 
inriktning i 
förstudiefasen. 

      

Aktiv 
återkoppling 
till fd UF-
ungdomar i 
syfte att skapa 
nya företag. 

      

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

      

 Underlätta för 
företag och 
deras 
anställda 
etablera sig i 
kommunen 

      

 Generellt 
stödja 
förutsättningar 
för utveckling 
inom besöks-
näringen enligt 
turism-
strategins 
handlings-
program 

Påbörjat 
projekt 

   
  

Utveckling 
kring 
Gislaveds-
leden 

   
  

Minst 10 
anläggningar 
blir 
bokningsbara 
via visit-
gislaved.se 
samt 
visitsmaland.s
e 

   
  

Nytt projekt    
  

 Utveckla 
turismsamarbe
te med grann-
kommuner. 
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7 Räddningstjänsten 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Niclas Palmgren M   
Förvaltningschef Johan Nilsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Bruttokostnad 28 846 29 354 44 920 46 207 45 326 881 
./. Intäkter -8 861 -9 007 -14 458 -15 072 -14 731 -341 

Nettokostnad 19 985 20 347 30 462 31 135 30 595 540 
       
Nettoinvesteringar 125 3 836 200 7 628 3 836 3 792 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Nämnd 47 47 76 135 85 50 
Räddningstjänst 20 086 20 865 30 893 31 000 30 600 400 
Krisberedskap -148 -565 -507 0 -90 90 

Totalt 19 985 20 347 30 462 31 135 30 595 540 

 

Måluppfyllelse 
 

Tillsyn/Tillstånd  

Då det förekommit en sjukskrivning på nyckelperson inom tillsyn och tillstånd samt en vakans uppkom 

under föregående år som inte förrän i nu i höst är åtgärdad så har tillsynstakten inte varit enligt plan. 

  

Utbildningar 

Räddningstjänsten har planerat och kommunicerat utbildningar både i brandkunskap och HLR men en hel 

del av dessa har ställts in pga av för få anmälda. Intresset har dock ökat de senaste veckorna. 

  

Övningstiden 

Övningstiderna har under året överstigit det planerade vilket är en mycket bättre än på många år. 

  

Praktik på räddningstjänsten  

Under 2015 har en praovecka återinförts. I år är det fem niondeklassare som har tillbringat en vecka hos 
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oss och genomgått både teoretiska och praktiska moment inom räddningstjänstens verksamhetsområde. 

Räddningstjänsten har även haft en brandingenjörspraktikant under sommaren. Syftet är att få goda 

förebilder och lägga grunden för en framtida rekrytering. 

  

Ekonomiskt resultat 
Räddningstjänsten redovisar ett resultat på 20 347 tkr efter åtta månader (fg år 19 985 tkr). 

Prognosen för helåret är ett överskott på 540 tkr. Nämnden ger ett överskott på 50 tkr, orsaken är 

lägre kostnader för förlorad arbetsförtjänst. Programområde räddningstjänst ger ett överskott på 

400 tkr, bla pga lägre kapitalkostnader och lägre intäkter för tillsyns- och utbildningsverksamheten som 

inte genomförs i den omfattning som beräknats. Krisberedskapen beräknas ge ett överskott på 90 tkr. 

  

Investeringsuppföljning  
Investeringarna för 2015 beräknas till 3 836 tkr ett överskott på 3 792 tkr. Under året har det 

investerats i kopieringsmaskin, värmekamera, utalarmerings/stationsstyrningssystem 157 tkr, 

rökdykarradio 188 tkr och i maj leverades räddningsfordonet som upphandlats under 2014 för 3,4 

miljoner. 

I årets budget finns medel för utryckningsfordon till Reftele och Burseryd. Upphandlingen av dessa 

fordon har inte påbörjats pga av att utredningen gällande strategisk förmåga inte är färdig. Fordonen 

kommer inte att levereras under 2015. 

I investeringsbudgeten finns medel avsatta för utbildningslokaler på övningsfältet 550 tkr. Arbetet pågår 

nu att finna en mer kostnadseffektiv lösning, ett alternativ som förvaltningen arbetar med är att 

genomföra en mindre ombyggnation i befintlig byggnad - huvudstationen.  
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8 Tekniska nämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2,82 % 

Ordförande Jörgen Karlsson S   
Förvaltningschef Peter Edvinsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Bruttokostnad 94 919 88 153 148 043 145 166 143 680 1 486 
./. Intäkter -53 548 -53 724 -104 340 -103 943 -102 512 -1 431 

Nettokostnad 41 371 34 430 43 703 41 223 41 168 55 
       
Fordran VA -
kollektivet 

 -6 456 -6 456  -4 356 2 100 

Skuld renhållnings-
kollektivet 

 20 556 20 556    

Nettoinvesteringar 16 902 9 603 27 645 27 401 22 000 5 401 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Adm/nämnd/internt 5 960 5 946 6 680 5 033 5 040 -7 
Väghållning 19 197 15 349 28 916 28 246 27 266 980 
Park/skog/osa 4 856 6 087 8 002 7 904 8 822 -918 
Miljö 149 166 105 40 40 0 
Vatten och avlopp 9 353 5 192 0 0 0 0 
Renhållning 1 856 1 689 0 0 0 0 

Totalt 41 371 34 430 43 703 41 223 41 168 55 

 

Måluppfyllelse 
Under 2015 är utbyggnaden av cykelvägar i kommunen utförd med ca 340 meter utmed Nennesmovägen 

i Anderstorp och ca 500meter utmed Torggatan i Smålandsstenar. 

Vi har under året invigt en ny bro över Malmbäcken i Gislaved. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan 

byggprogrammet och tekniska kontoret. Byggprogrammet har byggt bron som tekniska kontoret har satt 

på plats. 

Grävtillstånden angående fibernerläggningen har fram till nu varit en stor post för en av projektörerna. 

Tekniska kontoret arbetar med att ta fram en VA-plan som klargör utbyggnadsbehovet i Gislaveds 

kommun. Klart 2016 

Teknisk kontoret arbetar med förebyggande arbete för att klara nollvisionen angående trafiksäkerhet. 

Exempelvis arbetar vi med cykelbanor och gångpassager. 
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Målet att tillhandahålla ett gott och tjänligt vatten till våra kommuninvånare är uppfyllt. 

Tekniska nämnden fortsätter upprustning av lekplats och parkytor. 

Tekniska kontoret kommer inte att nå målet med att behålla nivån på befintlig asfaltsytor. 

Målet med att klara informationsflödet till allmänheten och företagarna i kommunen blir bättre och 

bättre. Måluppfyllelsen är inte uppnådd. 

 

Ekonomiskt resultat 
Kommentarer, ekonomisk uppföljning per 2015-08-31 och helårsprognos 

Vid genomgång av ekonomin per sista augusti är att prognosen för helåret ger ett nollresultat för de 

taxefinansierade verksamheterna, va och renhållning. Sammanlagt förväntas ca 2 100 tkr lägre kostnader 

än intäkter inom va. Detta regleras till nollresultat med hjälp av resultatutjämningsfond. 

När det gäller den skattefinansierade delen så har kostnad för vinterväghållning hittills varit ungefär som 

normalår. Delprogram vinterväghållning beräknas hamna inom budgetram. Intäkter av såld flis från skötsel 

av tätortsnära skogar har blivit betydligt lägre än beräknat varför hela parkverksamheten förväntas göra 

ett underskott. 

Driftbudget 

Riktpunkt för perioden ligger på 66,7%. 

Intäkter för den skattefinansierade delen inom tekniska nämnden hamnar på 53% (55% år 2014). Utfall 

under riktpunkt gäller för samtliga huvudprogram inom den skattefinansierade verksamheten. Vad gäller 

Internt så är intäkten lägre än förväntat till största delen beroende på eftersläpning i intern och extern 

fakturering. När det gäller Park/Skog/Osa så förväntas intäkter för flis komma med ytterligare ca 300 tkr 

innan sista december, vilket är lägre än budgeterat och samtidigt något högre kostnader inom 

parkprogrammet än förväntat. Intäkterna för att administrera kalkningsverksamheten betalas i sin helhet i 

slutet av året. 

Kostnaderna för den skattefinansierade delen ligger på 60% efter augusti (63% 2014). Inom program 

väghållning är 54% av budgeten utnyttjad vilket är lägre än föregående år (66%), delvis på grund av att 

vägbidragen regleras först i december. Prognos för helåret inom den skattefinansierade verksamheten 

bedöms vara att lagd kommunfullmäktigebudget håller. 

Intäkter för den taxefinansierade delen. Utfall under riktpunkt 66,7% beror till viss del på att intäkterna för 

va och renhållningen debiteras var tredje månad. 

Kostnadsutfallet på den taxefinansierade sidan ligger under riktpunkten efter augusti. Detta beror på att va-

verksamheten dragit in på reinvesteringar kraftigt för att klara budgeterade kostnader och underskottet 

från förra året. Med utnyttjande av resultatutjämningsfonden blir prognos för helåret inom den 

taxefinansierade verksamheten ett nollresultat. 

Personalkostnaderna för den skattefinansierade delen av den tekniska verksamheten ligger totalt på 65% av 

budgeten jämfört med förra året då 74% var förbrukat. Förklaringen till skillnaden gentemot föregående 

år är en vakans inom tekniska staben och två vakanser på yrkesarbetarsidan. Prognosen för 

personalkostnaderna pekar på ett plusresultat. 
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Personalkostnader för den taxefinansierade delen ligger på 65% (föregående år 66%) och förväntas hamna på 

budgeterat värde när året är slut. 

Kapitalkostnader ligger per 31 augusti 2015 på 62% förbrukat. Utfallet är lägre än riktpunkt men högre än 

föregående år (57%). 

Kapitalkostnader för Skattefinansierade delen ligger på 66% och prognosen på helår pekar på att 

kapitalkostnadsbudgeten hålls. 

Kapitalkostnader för Taxefinansierade delen ligger på 59% och prognosen på helår pekar på ett nollresultat . 

  

Investeringsuppföljning 

Till och med augusti har tekniska nämnden främst haft kostnader för va Tokarp/Stjärnehult i Anderstorp, 

va Törås i Anderstorp, gc-vägsutbyggnad, gata och va Torggatan i Smålandsstenar samt va vattentäkt 

Gislaved. 

Nettokostnaden totalt för tekniska förvaltningens investeringar är 9 603 tkr i perioden, vilket motsvarar 

35% av investeringsbudgeten (27 401 tkr). För helåret beräknas utfallet bli 22 000 tkr, vilket skulle 

motsvara att 81% av investeringsbudgeten är utnyttjat vid årets slut. 

Tekniska kontoret ser att vissa projekt inte kommer att utföras enligt planering. Projekt så som 

vattentäkt i Gislaved, Tokarp/Fryebo, Stjärnehult Etapp III i Anderstorp och Malmbäcken i Gislaved 

kommer inte bli klara under året. Vattentäkten är ett projekt som går över åren medan Malmbäcken inte 

är klar pga den upphandlade kostnaden är högre än budgeterade medel. 

  

 

Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 

Barns lärande 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera ett 
väl fungerande 
kultur- och 
fritidsutbud för 
barn och 
ungdomar 

Utveckla 
möjligheten att 
cykla i 
Gislaveds 
kommun 

Att följa 
antagen plan 
och handlings-
program för 
utbyggnad av 
gång- och 
cykelvägar 
angående 
utbyggnads-
takten. 

800 840 105% 
  

Att informera 
allmänheten 
angående 
vikten av att 
cykla och 
cykla säkert. 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Prioritera 
förebyggande 
verksamhet för 

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 

Verksamheten 
ska ta hand 
om ungdomar 

6 6 100% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

barn och 
ungdomar (ex. 
projekt såsom 
Navigator-
centrum, 
familjecentral, 
elevhälsa) 

arbetsmarkna
den 

via 
feriepraktik. 

Vara delaktiga 
i arbets-
marknads-
åtgärden när 
det gäller 
ungdomar 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 
utveckling av 
e-samhället 

Infrastrukturen 
i samhället ska 
förvaltas och 
utvecklas för 
att uppnå 
medborgarens 
behov. 

Vid 
investerings 
projekt ska 
tomrör grävas 
ner om det 
finns behov. 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Fortsatt 
prioritering av 
marknads-
föringen av 
kommunen 

Nämnden ska 
öka 
informationen 
till 
allmänheten. 

Varje 
investerings-
projekt som 
utförs av 
tekniska 
kontoret ska 
informeras på 
kommunens 
hemsida. 

100% 60% 60% 
  

För att 
bibehålla och 
förstärka 
kvalitén i 
verksamheten 
ska lokal-
reduceringar 
göras. Kan 
också 
innebära lägre 
ambitionsnivå 
på lokaler till 
förmån för 
innehållet i 
verksamheten 

För att 
bibehålla och 
förstärka 
kvalitén i 
verksamheten 
ska lokal-
reduceringar 
göras. Kan 
också 
innebära lägre 
ambitionsnivå 
på lokaler till 
förmån för 
innehållet i 
verksamheten 

Ingen utökad 
verksamhets-
yta 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Alla nämnder 
ska utbilda sin 
personal i 
FN:s barn-
konvention 

Nämnden 
arbetar efter 
de beslut som 
berör barn och 
ungdomar 
skall utgå från 
ett barn och 
ungdomspersp
ektiv relaterat 
till FN:s barn-
konvention 

Varje år ska 
verksamheten
s personal gå 
en utbildning i 
FN:s barn-
konvention. 

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

Vid hel 
reinvestering 
av lekplatser 
kontaktas 
barn/ung-
domar för 
dialog 
angående 
behov och val 
av utrustning. 

Uppnått Ej uppnått 0% 
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Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

Nämnden ska 
öka 
informationen 
till 
allmänheten. 

Informera 
allmänheten 
angående de 
regler som 
finns inom 
verksamheten 
typ taxor. 

100% 25% 25% 
  

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

Att behålla 
nuvarande 
asfaltsnivå 
angående 
topp-
beläggning i 
kommunen 
gällande 
genomfarts- 
och 
industrigator. 

Beläggnings-
intervall 
genomfarts-
gata 

10 000 8 300 83% 
  

Beläggnings-
intervall 
uppsamlings-
gata 

2 000 0 0% 
  

Beläggnings-
intervall 
industrigata 

6 000 0 0% 
  

Beläggnings-
intervall 
lokalgata 

2 000 7 000 350% 
  

Beläggning-
intervall 
cykelbanor 

4 800 100 2,08% 
  



 DELÅRSBOKSLUT 2015-08-31 
 

 

   38 

 

 

 

9 Bygg- och miljönämnden 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Niclas Palmgren M   
Förvaltningschef Susanne Norberg    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Bruttokostnad 13 766 14 682 21 647 22 998 22 968 30 
./. Intäkter -7 604 -8 854 -10 766 -11 730 -12 530 800 

Nettokostnad 6 162 5 828 10 881 11 268 10 438 830 
       
Nettoinvesteringar 781 0 925 66 66 0 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Nämnd 228 341 354 489 529 -40 
Administration 2 334 2 455 3 570 4 039 3 919 120 
Bygg- och 
planenheten 

511 569 571 665 315 350 

Kart- och 
mätenheten 

542 347 1 021 1 004 1 004 0 

Miljöenheten 737 924 2 128 2 638 2 488 150 
Bostadsanpassning 1 810 1 192 3 237 2 433 2 183 250 

Totalt 6 162 5 828 10 881 11 268 10 438 830 

From 2015 ingår Alkoholtillsyn i programområde Administration, tidigare hos Socialnämnden 

Måluppfyllelse 
Servicen till allmänhet, myndigheter och politiker bedöms ha varit bra. På förvaltningen finns inga 

begränsningar i telefon- eller expeditionstider. Informationsmaterial finns skriftligt och bra information 

om verksamheten finns på hemsidan. Där finns Bygglovsguiden som förklarar och vägleder besökaren 

genom ovana begrepp, fackutryck och blanketter 24 timmar om dygnet. Inför sammanträden har 

nämndens ledamöter fått omfattande material om aktuella ärenden. Målen har nåtts vad gäller rådgivning, 

tillgänglighet och handläggning. 

Byggnation i strandnära lägen styrs ”hårt” av gällande lagstiftning och bygg- och miljönämnden upplevs 

redan ha en tillåtande attityd. Nämnden upplever att man har ökade möjligheter att ge dispenser med 

hänvisning till kommunens LIS-plan. Kvaliteten på nämndens beslut kan försämras om lagstiftningens mål 

tolkas utifrån begrepp som t ex ” en mer tillåtande attityd.” Att bygga i andra attraktiva lägen, inkl sjönära 
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utanför strandskyddsområde, medför normalt inga problem under förutsättning att bl a va- frågan kan 

lösas på ett tillfredsställande sätt. I andra ”attraktiva lägen” (ej strandnära) är också kommunens attityd 

tillåtande. 

Ekonomiskt resultat 
Nämndens sammanträden och vidareutbildningar mm beräknas överstiga budgeterad nivå med ca 40 tkr. 

Bygg- och planenhetens intäkter för bygglov och detaljplaner beräknas ge ett överskott samtidigt som 

kostnaderna beräknas bli något högre än budget. Totalt för bygg- och planenheten beräknas ett positivt 

utfall på 350 tkr, kostnaderna för energirådgivningen täcks inte fullt ut av det statliga 

energirådgivningsbidraget. 

Bostadsanpassning beräknas klara budget under förutsättning att inget stort nytt ärende inkommer. 

Totalt beräknas bostadsanpassningen uppvisa ett överskott på 250 tkr. Antalet ärenden har även i år ökat 

och men under året har de riktigt stora ärendena uteblivit. 

Kart- och mätenheten beräknas uppvisa ett resultat helt enligt budget. 

Miljöenheten prognostiseras till ett överskott på ca 150 tkr. Intäkterna förväntas bli något över 

budgeterad nivå samt kostnaderna beräknas bli något lägre . 

Nämnden helårsprognosen pekar mot ett överskott på 830 tkr. 

 

Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 
Barns lärande 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
förebyggande 
verksamhet för 
barn och 
ungdomar (ex. 
projekt såsom 
Navigator-
centrum, 
familjecentral, 
elevhälsa) 

Starta upp och 
bedriva 
egeninitierad 
tillsyn inom 
hälsoskydd 
(skola, 
barnomsorg, 
simhallar etc). 

Antal 
hälsoskydds 
besök i 
verksam-
heterna 

   
  

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 
utveckling av 
e-samhället 

Lansera ett 
antal e-tjänster 
inom 
verksamhets-
området 

antalet e-
tjänster 

   
  

Fortsatt 
prioritering av 
marknads-
föringen av 
kommunen 

Tillgänglighet i 
offentlig miljö 

      

Ökat pro-aktivt 
arbete 

Antal 
informations-
möten om 
bygg- och 
miljönämnden
s uppdrag 

   
  

Öka antalet nya e-    
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

informationen 
på hemsidan 
och utforma 
fler e-tjänster 

tjänster 

För att 
bibehålla och 
förstärka 
kvalitén i 
verksamheten 
ska lokal-
reduceringar 
göras. Kan 
också 
innebära lägre 
ambitionsnivå 
på lokaler till 
förmån för 
innehållet i 
verksamheten 

       

Alla nämnder 
ska utbilda sin 
personal i 
FN:s barn-
konvention 

Minst 25 % av 
personalen 
skall årligen 
utbildas i FN:s 
barn-
konvention. 

Antal personer 
som utbildats 

   
  

Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

Ökad 
information 
och service 
riktad till 
näringslivet 
skall i ökad 
omfattning 
finnas 
tillgängligt 
digitalt 

      

Information 
och blanketter 
ska utvecklas 
för uppnå 
medborgarnas 
behov 

      

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

Under punkten 
myndighets-
utövning rätts-
tillämpning ha 
förbättrat 
rankingen 
minst 10 
placeringar. 
(2014 är 
rankingen 85) 
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10 Socialnämnden 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  37 procent 

Ordförande Maria Gullberg M   
Förvaltningschef Carina Helgesson-

Björk 
   

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Bruttokostnad 428 123 450 675 659 707 664 240 697 603 -33 363 
./. Intäkter -66 488 -77 523 -102 399 -104 150 -113 893 9 743 

Nettokostnad 361 635 373 152 557 308 560 090 583 710 -23 620 
       
Nettoinvesteringar 625 847 3 554 6 817 4 191 2 626 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Stab/Gemensam 
adm. 

11 571 10 154 17 900 18 108 16 515 1 593 

Individ och 
familjeomsorg 

72 681 70 303 112 059 108 542 120 037 -11 495 

Vård och omsorg 203 421 208 457 313 392 320 529 324 321 -3 792 
Funktionshinder och 
Stöd 

73 962 84 238 113 957 112 911 122 837 -9 926 

Totalt 361 635 373 152 557 308 560 090 583 710 -23 620 

 

Måluppfyllelse 
Arbete pågår med att utifrån de av fullmäktige och socialnämnden fastställda målen nå måluppfyllelse. 

Vissa av målen kommer inte att kunna uppfyllas på grund av tidsförskjutningar, vissa är redan uppfyllda 

och för den största andelen pågår arbetet i riktning mot målen. För en del av målen kan inte uppföljning 

göras på delårsnivå. 

Utifrån rådande omständigheter anser socialnämnden sig uppfylla kravet på god ekonomiskt hushållning. 

   

Ekonomiskt resultat 
Socialnämnden redovisar ett prognosticerat underskott på 23 620 tkr där individ- och familjeomsorgen 

står för ett underskott på 11 495 tkr, funktionshinder och stöd för 9 962 tkr och vård och omsorg för 

3 792 tkr. För staben inklusive gemensam administration och nämnd prognosticeras ett överskott på 
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1 593 tkr. 

Överskottet för staben beror i huvudsak på vakanser på tjänster i form av socialchef, 

programområdeschef och utvecklingsledare. Socialchef och utvecklingsledare är tillsatt medan rekrytering 

pågår för programområdeschef för individ- och familjeomsorgen. Underskott beräknas för nämnden och 

chef i beredskap. 

För individ- och familjeomsorgen gäller fortsatt höga kostnader för institutionsvård för vuxna 

missbrukare. Familjehemskostnader samt familjefridskostnader utgör de största förklaringarna till 

avvikelsen. Fler placeringar framförallt enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) tvångsvård 

samt betydligt ökade kostnader för familjefrid medför en prognos på ett underskott på 7,6 miljoner kr. 

Detta är en något bättre prognos än i april 2015, vilket visar att de åtgärder som är framtagna har gett en 

viss effekt. Även placeringskostnader för unga redovisar ett underskott på 1,2 mnkr, vilket är en 

försämring från föregående uppföljning. Försörjningsstödet ökar som en följd av ett stort antal nyanlända 

under året. Prognosen för försörjningsstöd är -2,5 mnkr och med ökade schablonintäkter bör 

underskottet kunna täckas ur flyktingfonden vid årets slut. 

Vuxenvården i vår egen regi kommer som det ser ut i nuläget få ett positivt resultat för 2015. 

Övergången till trapphusboendet har blivit fördröjt och beräknas inte att komma igång förrän tidigast i 

oktober. Glädjande är också att kostnaderna för utslussningslägenheterna inte drar iväg utan vi verkar ha 

fått kontroll på betalningarna i samverkan med försörjningsstödet. 

Det vräkningsförebyggande samarbetet med Gislavedshus har en god effekt och de flesta avhysningarna 

kan undvikas. Initialt innebär det dock, i vissa fall, ökade kostnader för försörjningsstöd då ett flertal 

beslut beviljas med återkrav. 

AMO visar ett prognostiserat överskott på 86 tkr. Det beror på vakanser och sjukskrivna där vi inte 

tillsatt vikarier, samt att det kommer att vara något färre KUL-anställda i år. Även anvisningar från 

Arbetsförmedlingen till OSA-programmet har varit lägre under året. Lokalkostnaderna är högre och det 

beror på ökade elkostnader som inte finns med i budget. Tolkservice visar ett överskott p.g.a. ökade 

volymer och personalstyrkan har ökat med en årsarbetare. Under året har en tjänst som handledare 

minskats. Detta för att klara anpassningskrav i samband med att Svar- Kultur flyttas samt starten av 

Snickeriet. 

Ensamkommande barn har en prognos på ett nollresultat. 

Enheten för psykisk ohälsa redovisar ett negativt resultat för 2015 på 754 tkr. Det ekonomiska resultatet 

påverkas framförallt av två externa placeringar. 

För programområdet vård och omsorg beräknas ett prognostiserat underskott med 3 792 tkr. 6 av 11 

områden med vårdboende/gruppboende redovisar ett prognostiserat underskott, två av dessa är av 

betydande slag. 

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på 1 877 tkr. Antalet utförda timmar hos brukare förväntas 

minska med ca 3 700 timmar för 2015 jämfört med prognos 1 (per 2015-03-31). Anpassningar av 

verksamheten sker. Under hösten kommer hemtjänsten tillsammans med flera andra kommuner i länet 

att delta i ett projekt om "planering av hemtjänsten inför kommande vecka". Ett projekt som går ut på att 

underlätta planerandet och öka effektiviteten. 
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Sjuksköterskeorganisationen redovisar ett underskott med 493 tkr. Detta med anledning av 

omorganisation på administrationen som medförde dubbla och även högre kostnader än budgeterat i 

början av året. Även verksamheten avseende sjuksköterskor natt beräknas göra ett underskott. 

Rehabenheten förväntas göra ett underskott med 100 tkr, beroende på osäkerheten kring utfallet för 

hjälpmedelscentralen samt hyreskostnader. 

De centrala medlen under Vård och omsorg redovisar ett överskott med 1 886 tkr, beroende på 

vakanser på områdeschefstjänster. 

För programområde Funktionshinder och stöd beräknas ett underskott, trots förslag till åtgärder, på 

9926 tkr för 2015. 

Programområdet är i en pågående omorganisation som bl.a. innebär förstärkning av områdeschefer. En 

viss överanställning har varit nödvändig under året för att klara situationen. Programområdet fick 

dessutom ett sparbeting motsvarande 2500 tkr, vilket man inte lyckats lösa. 

Inom gruppbostäderna har fler platser blivit belagda ,vilket lett till att något mer personal har behövt 

anställas. En särskild situation på en av gruppbostäderna har även lett till att en särskild nattjänst har 

behövt tillsättas. Beräknat underskott är knappt 900 tkr. 

Inom personlig assistans och korttidsboende LSS fortsätter behoven att öka ,vilket gör att man har svårt 

att klara sin budget 2015. Några ärenden som tidigare varit beslut enligt Socialförsäkringsbalken (tidigare 

LASS) och där kommunen fått ersättning från Försäkringskassan har omprövats och blivit LSS-beslut 

,vilket innebär att ingen ersättning alls erhålls från FK. Beräknat underskott är ca 900 tkr. 

Antalet brukare, som väljer annan hemtjänstutförare än den kommunala har också ökat. Prognosen är 

beräknad till -1800 tkr. 

Kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade rusade i slutet av förra året. Tendensen höll i sig i början av 

2015, men har nu stabiliserats och prognosen visar ett underskott på 200 tkr. 

Kostnadsutvecklingen inom LSS, både vad avser köpta platser och ersättning till annan utförare är 

oroväckande. Nya ärenden ger en prognos på -980 tkr avseende annan utförare. Köpta platser, främst i 

södra kommundelen beräknas ge ett underskott på 2400 tkr. Åtgärder som hemtagning av brukare och 

nedförhandling av dygnspriser har begränsat underskottet i viss mån. 

 

Investeringsuppföljning  
Socialnämnden har ett investeringsutrymme på totalt 6 817 tkr under 2015. Prognosen visar ett 

överskott på 2 626 tkr, vilket beror på senareläggning av vissa verksamhetsförändringar. Det är 

demenscentrum Söder i Smålandsstenar och familjecentralen i Smålandsstenar. Under hösten kommer 

det att göras investeringar i s.k. nyckelfri hantering (digitala nycklar), som kommer att fortgå under 2016 

och 2017 (medel har begärts i investeringsbudgeten för dessa år). 
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Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 
Barns lärande 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
förebyggande 
verksamhet för 
barn och 
ungdomar (ex. 
projekt såsom 
Navigatorcentr
um, 
familjecentral, 
elevhälsa) 

En första 
linjens barn- 
och 
ungdomshälsa
mottagning 
ska, genom 
samverkan 
mellan GGVV-
kommunerna 
och 
landstinget, 
starta i GGVV. 

En första 
linjens barn 
barn- och 
ungdomshälso
mottagning 
har öppnats. 

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

Skolans 
pedagogiska 
insatser och 
socialtjänstens 
stödinsatser, 
för barn och 
unga i behov 
av extra stöd, 
ska vara 
samordnade 
för att på så 
vis förbättra 
elevernas 
möjligheter att 
nå de 
nationella 
målen i 
skolan. 

Samverkansm
öten med 
skolan minst 
en gång per 
termin. 

1 1 100% 
  

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 
utveckling av 
e-samhället 

Teknikutveckli
ngen utifrån 
arbetet med 
eHälsa, enligt 
konceptet 
”trygghet, 
service och 
delaktighet i 
hemmet 
genom digital 
teknik”, ska 
innebära ökad 
valfrihet för 
kommunens 
invånare. 

Andel införda 
digitala 
trygghetslarm, 
minst hälften 
av 
trygghetslarme
n ska vara 
digitala. 

50% 50% 100% 
  

Fortsatt 
prioritering av 
marknadsförin
gen av 
kommunen 

Social-
nämndens 
ansvars-
områden ska 
med fokus på 

Uppföljning av 
hemsidan och 
samtliga 
verksamheters 
"egna sidor". 

28   
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

utbud och 
kvalitet vara 
tydliggjorda på 
kommunens 
hemsida. 

Resultatet i 
SKL:s 
granskning 
"Information till 
alla", 
äldreomsorg i 
förhållande till 
2014 års 
resultat. 

100%   
  

Resultatet i 
SKL:s 
granskning 
"information till 
alla", individ- 
och 
familjeomsorg 
i förhållande 
till 2014 års 
resultat . 

100%   
  

Resultatet i 
SKL:s 
granskning 
"information till 
alla", 
handikappoms
org i 
förhållande till 
2014 års 
resultat. 

100%   
  

Förbättrad 
attraktivitet 
bland social-
nämndens 
bristyrkesgrup
per genom 
deltagande i 
det kommun-
övergripande 
projektet 
Attraktiv 
arbetsgivare. 

Deltagande i 
det kommun-
övergripande 
projektet 
Attraktiv 
arbetsgivare. 

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

För att 
bibehålla och 
förstärka 
kvalitén i 
verksamheten 
ska lokal-
reduceringar 
göras. Kan 
också 
innebära lägre 
ambitionsnivå 
på lokaler till 
förmån för 
innehållet i 
verksamheten 

Effektivitet, 
kvalitet samt 
säker 
verksamhet 
och 
arbetsmiljö 
ska vara i 
fokus vid 
utformningen 
av lokaler 
inom 
nämndens 
verksamheter. 

Samtliga 
lokaler som 
förvaltningens 
verksamheter 
flyttar in i ska 
uppfylla 
målets fyra 
kriterier: 
Effektivitet, 
kvalitet samt 
säker 
verksamhet 
och 
arbetsmiljö. 

100% 100% 100% 
  

Alla nämnder 
ska utbilda sin 

Minst 25 
procent av 

Andelen 
personal som 

25% 0% 0% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

personal i 
FN:s barn-
konvention 

socialförvalt-
ningens 
medarbetare 
ska under året 
ha deltagit i 
utbildning om 
FN:s barn-
konvention. 

har deltagit i 
utbildningen. 

 Medborgar-
dialog som 
arbetssätt ska 
vara 
implementerat 
i social-
nämndens 
verksamheter. 

Nämndsbeslut 
angående 
planering och 
prioritering för 
medborgar-
dialog. 

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

 Social-
nämndens 
verksamheter 
ska leverera 
en fungerande 
vardag för 
individen. I det 
arbetet är 
samverkan 
med andra 
aktörer en 
viktig 
utgångspunkt. 

Nöjdhet med 
hemtjänsten 
enligt 
resultatet i 
Social-
styrelsens 
brukarenkät i 
förhållande till 
2014 års 
resultat. 

86%   
  

Nöjdhet med 
särskilda 
boenden enligt 
resultaten i 
Social-
styrelsens 
brukarenkät i 
förhållande till 
2014 års 
resultat. 

89%   
  

Ytterligare 
minst en 
brukarundersö
kning ska vara 
genomförd i 
indvivid- och 
familjeomsorg
ens 
verksamheter. 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Väntetiden i 
snitt för att få 
plats på ett 
särskilt 
boende, Fran 
ansökan till 
erbjudande 
om plats 
(KKiK). I 
förhållande till 
2014 års 
resultat. 

52   
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Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

Information 
och service 
riktad till 
näringslivet 
ska i utökad 
omfattning 
finnas 
tillgänglig 
digitalt 

Ansökningsmö
jlighet om att 
utföra LOV 
ska finnas på 
hemsidan. 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

Information 
och service 
riktad till 
näringslivet 
ska i utökad 
omfattning 
finnas 
tillgänglig 
digitalt 

Ansökningsmö
jlighet för 
LOV-utförare 
ska finnas på 
hemsidan. 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
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11 Fritidsnämnden 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Tommy Stensson S   
Förvaltningschef Anna Gamlén    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Bruttokostnad 31 420 32 131 48 179 49 793 50 591 -798 
./. Intäkter -8 646 -8 390 -13 007 -12 198 -12 766 568 

Nettokostnad 22 774 23 741 35 172 37 595 37 825 -230 
       
Nettoinvesteringar 1 446 3 771 3 311 5 461 4 786 675 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Nämnd 184 286 293 364 444 -80 
Fritidsverksamhet 17 960 18 890 27 230 28 844 29 044 -200 
Föreningsstöd 4 630 4 565 7 649 8 387 8 337 50 

Totalt 22 774 23 741 35 172 37 595 37 825 -230 

 

Måluppfyllelse 
Fritidsnämnden följer ett antal styrmått över tid för att se tendenser inom verksamhetsområdena och 

eventuella behov samt måluppfyllelse i verksamheten. Fritidsnämnden arbetar kontinuerligt med 

förutsättningar för att måluppfyllelsen ska bli bättre och effektivare. 

Vad gäller lokalnyttjandegraden når vi inte upp till uppsatta mål. Här kan konstateras att insamling av 

statistik och beräkningar troligen har gjorts på annat sätt i år än tidigare år på grund av ny 

förvaltningschef. Därför kan det vara missvisande att jämföra siffrorna. 

När det gäller simhallsverksamheten kan det konstateras att antal bad har minskat. Gislebadet ligger nära 

sina mål medan simhallarna i Anderstorp och Smålandsstenar ligger under sina mål. Simkunnigheten 

sjunker och ligger fortfarande under målet. Hittills har mätningen gjorts efter simundervisning i årskurs 2. 

Fritidsförvaltningen har samarbetat med ett par skolor och erbjudit extra simskolor vid skollov med 

lyckade resultat. Vad gäller simkunnigheten kommer ett helhetsgrepp att tas inför förändringen av 

simhallsverksamheten 2016. 

De styrmått som finns för Hörsjöbadet och Hörsjöns camping vad gäller antal bad och antal gästnätter är 

positiva och utfallet ligger högre än målet. 
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Ekonomiskt resultat 
Hörsjöns camping förväntades inte drivas i kommunal regi inför sommarsäsongen 2015, men har gjort så. 

Det har inneburit både intäkter och kostnader som syns i delårsbokslutet. Dessutom sjunker intäkterna 

generellt inom fritidsnämndens verksamhetsområden. 

Fritidsnämnden har ett eget programområde som kallas "nämnd". Prognosen visar att detta område 

förväntas avvika med minus 80 tkr mot budget. Orsaken anses vara att ledamöterna är nya, arvodena har 

ökat samt att flera möten har ägt rum kring förändringen av simhallsverksamheten 2016. 

Gislaveds sportklubb försattes i konkurs i juni månad. Konkursen innebär att fritidsnämnden inte får 

intäkter för flera år som påverkar nämndens resultat negativt i år. Fritidsnämnden godkände en ny 

hockeyklubb - Gislaveds skridskoklubb i augusti. Föreningen är hittills försiktig med bokning av tider i 

Gislerinken. 

En besiktning av Gislerinken medförde en renovering av sargen utifrån säkerhetsansvar under sommaren. 

Kostnaden påverkar nämndens resultat. 

På fritidskontoret har personalomsättning ägt rum och kostnader för två förvaltningschefslöner har 

försämrat resultatet. 

När det gäller fritidsnämndens övriga verksamhetsdelar följer de i stort uppgjord planering. 

Fritidsnämnden räknar med att prognosen för hela året blir ett underskott med 200 tkr. 

På investeringssidan har skateanläggningen i Smålandsstenar invigts och nyttjas redan väl av barn och 

ungdomar. Summering av verksamheten på skateanläggningen kommer att göras i oktober för att  se vad 

som har fungerat bra och mindre bra. En ny spontan/näridrottsplats har färdigställts i Anderstorp i år. 

Även denna tilltalar många barn och ungdomar. 

Arbetet med att successivt byta ut de ålderdomliga armaturerna på de belysta motionsspåren har börjats. 

Under 2015 har byte ägt rum på motionsspåren i Anderstorp samt i Hestra. 

Planerade investeringar såsom bassängtäckning till Hörsjön, bottensug och uppgradering av 

fritidsnämndens administrativa system "Booking" skjuts på framtiden. 

Nyckeltal 
 Utfall Budget Utfall 

 2014-08-31 2015 2015-08-31 

Nyttjandegrad sporthall 83 % 85 % 79 % 
Nyttjandegrad ishall 83 % 95 % 67 % 
Antal bad totalt 70 333 145 000 68 069 
Gästnätter Hörsjöns camping  5 000 5 432 
Nyttj.grad obem. hallar 42 % 50 % 34 % 
Simkunnighet åk 2 82 % 90 % 76 % 

Bem. sporthallar: GSC: AB 87%, D 64%, E 64%, Anderstorp A 77%, Smålandsstenar A74%. Obem.idrottshallar: Johanorre 40%, Gyllenfors 

32%, Gullvivan 12%, Åtterås 31%, Sörgården 24% Törås 65%. Antal bad: Anderstorp 18 502, Gislaved 40 401, Smålandsstenar 9166.  Ishall: Ny 

förening med färre lag.  

Bokningsgrad beräknas på vecka 1-18 med genomsnittligt 48 vtr potentiell hyrestid. 

Investeringsuppföljning  
Skateanläggningen har färdigställts och invigts. Projektet höll inte riktigt budget då en geologisk 
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undersökning krävdes vid byggandet samt att man fann en rikskabel som man var tvungen att flytta. Ett 

erfarenhetsmöte kring anläggningen och dess verksamhet kommer att hållas i höst. 

Spontan/Näridrottsplatsen i Anderstorp är klar och har följt uppgjord budget. 

Arbetet med att byta ut föråldrade armaturer på de belysta motionsspåren har påbörjats. I år har 

armaturer på motionsspåren i Anderstorp samt i Hestra bytts ut. Projekten har varit lycksamma och 

följer uppgjord budget. 

Övriga mindre investeringar följer uppgjord budget. 

Investeringar i bassängtäckning till Hörsjöbadet, bottensug och uppgradering av administrativt system 

"Booking" skjuts till 2016. 

Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 
Barns lärande 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera ett 
väl fungerande 
kultur- och 
fritidsutbud för 
barn och 
ungdomar 

Prioritera ett 
väl fungerande 
kultur- och 
fritidsutbud för 
barn och 
ungdomar 

      

Skapa 
möjligheter för 
fysiska 
aktiviteter, 
rekreation, 
evenemang 
och verka för 
en bra 
fritidsverksam
het som leder 
till att fler 
kommun-
invånare har 
god hälsa. 

Antal bad, 
simhallarna 

145 000 68 069 46,94% 
  

Bokningsgrad 
bemannade 
hallar 

85% 79% 92,94% 
  

Bokningsgrad, 
ishallen 

95% 67% 70,53% 
  

Antal spelade 
serier, 
bowlinghallen 

55 000   
  

Bokningsgrad, 
gymnastik-
salar 

50% 34% 68% 
  

Antal bad, 
Hörsjöbadet 

10 000 11 606 116,06% 
  

Antal 
gästnätter, 
Hörsjöns 
Camping 

5 000 5 432 108,64% 
  

Prioritera 
förebyggande 
verksamhet för 
barn och 
ungdomar (ex. 
projekt såsom 
Navigatorcentr
um, 
familjecentral, 
elevhälsa) 

Skapa 
förutsättningar 
för god 
simkunnighet. 

Simkunnighet. 90% 76% 84,44% 
  

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 

Ge snabb och 
bra service till 

Fungerande 
passage-

Uppnått Delvis uppnått 50% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

utveckling av 
e-samhället 

föreningar och 
allmänhet 
samt 
informera och 
marknadsföra 
förvaltningens 
verksamheter 
både inom och 
utom 
kommunen. 

system 

Fungerande 
digitalt 
bidragssystem 

Uppnått   
  

Fortsatt 
prioritering av 
marknadsförin
gen av 
kommunen 

Tillsammans 
med 
föreningar 
arbeta för att 
locka läger/ 
cuper/ 
tävlingar till 
kommunen. 

Antal 
följeslagare på 
facebook 

500 554 110,8% 
  

För att 
bibehålla och 
förstärka 
kvalitén i 
verksamheten 
ska 
lokalreducerin
gar göras. Kan 
också 
innebära lägre 
ambitionsnivå 
på lokaler till 
förmån för 
innehållet i 
verksamheten 

För att 
bibehålla och 
förstärka 
kvalitén i 
verksamheten 
ska 
lokalreducerin
gar göras. Kan 
också 
innebära lägre 
ambitionsnivå 
på lokaler till 
förmån för 
innehållet i 
verksamheten 

Ändra 
befintliga 
lokaler vid 
behov 

Uppnått   
  

Alla nämnder 
ska utbilda sin 
personal i 
FN:s barn-
konvention 

Alla nämnder 
ska utbilda sin 
personal i 
FN:s barn-
konvention 

      

Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

      

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 
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12 Barn- och utbildningsnämnden 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Bo Kärreskog S   
Förvaltningschef Mats Spånberg    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Bruttokostnad 507 978 534 135 780 839 800 288 815 138 -14 850 
./. Intäkter -51 130 -54 870 -84 533 -73 483 -84 133 10 650 

Nettokostnad 456 848 479 265 696 306 726 805 731 005 -4 200 
       
Nettoinvesteringar 9 917 5 118 16 771 13 314 13 314 0 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 
Barn- och 
utbildnings-
nämnden 

2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem 
och förskoleklass 

126 962 137 155 194 930 204 835 210 491 -5 656 

Grundskola 190 079 199 991 288 816 300 735 301 504 -769 
Grundsärskola 7 311 7 581 11 289 12 293 12 278 15 
Fritidsgårdar 1 854 2 083 2 753 2 964 2 708 256 
Gymnasieskola 85 475 88 674 128 375 130 013 131 980 -1 967 
Gymnasiesärskola 2 927 2 930 3 908 5 294 4 265 1 029 
Vuxenutbildning 9 116 9 367 13 306 15 003 13 250 1 753 
Högskolan på 
hemmaplan 

684 569 1 115 901 829 72 

Musikskolan 9 273 9 241 13 857 14 609 14 234 375 
Nämnd och 
administration 

6 503 6 993 10 153 10 360 10 520 -160 

Gemensamma 
verksamheter 

16 664 14 681 27 804 29 798 28 946 852 

Totalt 456 848 479 265 696 306 726 805 731 005 -4 200 

 

Måluppfyllelse 
Redovisningen av måluppfyllelse i delårsrapporten begränsas till viss del av att verksamhetsresultaten 

delvis omfattar olika tidsperioder. En mer fullödig redovisning kan således ske först i årsredovisningen. 

Resultat som delvis är relevanta för perioden och är av särskilt intresse redovisas nedan. 
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Positiv utveckling 

 Minskning av andelen elever i åk 8 med över 10 % ogiltig frånvaro från 4,6 % till 2,6 %. 

 Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät gällande ”Skolans attityder till 

företagande” från 55 till 22 plats i landet, samtidigt som kommunens totala rankingsiffra sjunkit. 

 Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram har ökat från 78,3 % till 81,1 %. 
Målet är dock minst 90 %. 

Negativ utveckling 

 Ökning av andelen elever i åk 9 med 10 % ogiltig frånvaro har ökat från 5,6 % till 5,9 %. 

 Andelen avgångselever på nationellt program med gymnasieexamen har minskat från 73,7 % till 

71,9 %. Målvärdet är 85 %. 

 Andelen avgångselever på högskoleförberedande nationella program med högskolebehörighet 
har minskat från 81,7 % till 74,9 %. Målvärdet är 95 %. 

 

Ekonomiskt resultat 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en prognos för 2015 med -4 200 tkr. Prognosen visar att 

verksamheterna kommer att ha 60 fler barn i förskolan, 115 fler elever inskrivna i fritidshemmen, 10 fler 

i förskoleklass samt 82 fler i grundskolan än budgeterat antal. Detta innebär med samma tilldelning i 

grundresurs ett underskott med drygt -11 500 tkr. 

Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklass 

 Programmet redovisar en negativ prognos på drygt -5 650 tkr. 

 Områdena redovisar tillsammans med teamen en positiv prognos på drygt 800 tkr. 

 På nämndsnivån redovisar programmet ett underskott med nästan -6 500 tkr. Fler barn och 

elever i den kommunala verksamheten står för nästan -8 000 tkr. Även prognosen för de privata 

förskolorna visar på ett underskott med -850 tkr. Dessa underskott möts av högre intäkter för 

barnomsorgsavgifter med 700 tkr samt ett överskott för interkommunala intäkter och kostnader 

med drygt 550 tkr, samlade medel för familjecentral 300 tkr samt överskott på "Sommarkul", 

öppen fritidsverksamhet på kvällstid, medel för kompetensutveckling samt vissa mindre poster på 
tillsammans 750 tkr. 

Grundskola 

 Programmet redovisar en negativ prognos på knappt -800 tkr. 

 Områdena tillsammans med teamen redovisar en positiv prognos med 1 500 tkr. 

 På nämndsnivån redovisar programmet ett underskott med drygt -2 250 tkr. Fler elever i 

grundskolan ger ett underskott med drygt -3 500 tkr. Detta möts av överskott såsom medel för 

inflationstäckning, medel för kompetensutveckling samt överskott på externa placeringar. 

Grundsärskolan 

 Programmet redovisar en prognos som ligger i fas med budget. 

Fritidsgårdar 

 Programmet redovisar en positiv prognos med drygt 250 tkr. 
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Gymnasieskola 

 Gymnasieskolans program redovisar en negativ prognos med nästan -2 000 tkr. 

 Gislaveds Gymnasium redovisar en negativ prognos med drygt -1 300 tkr. Lägre interkommunala 

intäkter med -1 200 tkr bidrar med stora delar till underskottet. 

 De interkommunala kostnaderna visar på ett underskott med -825 tkr. Detta möts av ett 
överskott på kvalitetsutvecklingspengar med 100 tkr. 

Gymnasiesärskola 

 Gymnasiesärskolan redovisar en positiv prognos med drygt 1 000 tkr. 

 Överskottet består dels av högre interkommunala intäkter med 200 tkr samt lägre 

personalkostnader med 800 tkr. Lägre personalkostnader beror på något färre mottagna elever 
under höstterminen. 

Vuxenutbildningen 

 Vuxenutbildningen redovisar ett överskott i prognosen med drygt 1 750 tkr. 

 Överskottet består till stora delar av högre statsbidrag. 

Högskolan på hemmaplan 

 Högskolan på hemmaplan redovisar en positiv prognos med 72 tkr. 

Musikskolan 

 Musikskolan redovisar en positiv prognos med 375 tkr. 

 Överskottet består i sin helhet av lägre personalkostnader. 

Nämnd och administration 

 Den gemensamma administrationen tillsammans med nämnden gör ett underskott i prognosen 

med -160 tkr. 

 Nämnden redovisar ett underskott med -400 tkr. 

 Administrationen redovisar ett överskott med 240 tkr. 

Gemensamma verksamheter 

 För programmet gemensamma verksamheter redovisas en positiv prognos med drygt 850 tkr. 

 Överskottet består av ett överskott på poolens verksamhet med 200 tkr, ej fördelade 

fastighetsåtgärder 500 tkr samt diverse mindre poster. 

 

Måluppfyllelse 
Barns lärande 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Prioritera ett 
väl fungerande 
kultur- och 
fritidsutbud för 
barn och 
ungdomar 

Delta aktivt i 
arbetet med 
utveckling av 
mötesplats 
Gisle 

Delta aktivt i 
arbetet med 
utveckling av 
mötesplats 
Gisle 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Fritidsverksam
het efter 
skoltid 

Öppen 
fritidsverksam
het efter 
skoltid har 
bedrivits 

Uppnått Uppnått 100% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Öka 
besökarnas 
delaktighet i 
fritidsgårdens 
aktivitetsplane
ring. 

Ungdomarnas 
deltaktighet i 
fritidsgårdens 
planering har 
ökat. 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Prioritera 
förebyggande 
verksamhet för 
barn och 
ungdomar (ex. 
projekt såsom 
Navigator-
centrum, 
familjecentral, 
elevhälsa) 

Medverka till 
etablerande av 
familje-
centraler 

Besöks-
frekvens i 
öppen förskola 
i förhållande 
till inskrivna i 
barnhälsovård
en (BHV) 

   
  

Medverka vid 
etablerande av 
familjecentral i 
Smålands-
stenar 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Genomföra 
COPE-
utbildningar för 
vårdnads-
havare 

Antal 
vårdnads-
havare som 
deltagit i 
COPE-
utbildningar 

40 0 0% 
  

Medverka vid 
etablerande av 
gemensam 
Barn- och 
ungdomshälsa 
6-18 år i 
GGVV 

Medverkat vid 
etablerande av 
gemensam 
Barn- och 
ungdomshälsa 
6-18 år i 
GGVV 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Skolans 
pedagogiska 
insatser med 
socialtjänstens 
stödinsatser, 
för barn och 
unga i behov 
av extra stöd, 
ska vara 
samordnade 
för att på så 
vis förbättra 
elevernas 
möjligheter att 
nå de 
nationella 
målen i skolan 

Genomföra 
gemensamma 
utbildningar 
och aktiviteter 
tillsammans 
med 
socialtjänsten 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Fler 
pedagoger 
och/eller 
vuxna i skolan. 

Andelen 
behöriga 
elever till 
nationellt 
gymnasie-
program ska 
öka 

Andel elever i 
åk 9 som är 
behöriga till 
nationellt 
gymnasie-
program 
(minst 90 %) 

90 81,1 90,11 
  

Övergripande 
insatser för att 
utveckla 

Andel lärare 
som deltagit i 
matematik-

100 96 96% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

undervisning-
en genom 
undervisnings
metoder, 
kompetens-
utveckling 
genom 
matematik-
lyftet och 
förstelärare 

lyftet i 
förhållande till 
antal lärare 
som blivit 
erbjudna att 
delta 

Antalet 
anställda 
förstelärare 
under läsåret 
2014/2015 

 26  
  

Arbeta 
systematiskt 
och i 
samarbete 
med social-
nämnden för 
att minska den 
ogiltiga 
frånvaron i åk 
8 och 9 

Andel elever i 
åk 8 med > 
10 % ogiltig 
frånvaro 

2 2,6 76,92 
  

Andel elever i 
åk 9 med > 
10 % ogiltig 
frånvaro 

3 5,9 50,85 
  

Effektivare 
nyttjande av 
personalens 
kompetens 

Kartläggning 
av 
personalens 
kompetens 
påbörjas 

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

Minska 
avhoppen från 
gymnasie-
studier och 
öka andelen 
elever som 
avslutar sina 
gymnasie-
studier efter 3 
år med 
godkända 
betyg 

Andel (%) 
elever på 
nationella 
program som 
avbröt 
studierna 
under årskurs 
1 ska vara 
högst 2 % 

2% 2,8% 60% 
  

Andel 
avgångselever 
på nationella 
program med 
gymnasieexa
men 
(yrkesexamen 
eller högskole-
förberedande 
examen) ska 
vara minst 
85 % 

85% 71,9% 84,59% 
  

Andel 
avgångselever 
på högskole-
förberedande 
nationella 
program med 
högskole-
behörighet 

95% 74,9% 78,84% 
  

 Alla ska ha 
digital 
kompetens 

Genomföra 
kompetensutv
ecklingsdag 

Uppnått Uppnått 100% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

för personal 
(t.ex. 
gettmässa) 

 Ge vårdnads-
havare 
möjlighet till 
inflytande och 
delaktighet 
genom 
relevant 
information om 
verksamheten 

Minst 80 % av 
vårdnadshavar
na ska 
uppleva att de 
har möjlighet 
till inflytande 

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

 Entreprenör-
iellt lärande 
ska 
genomsyra 
alla 
verksamheter 

Antal enheter 
som deltar i 
kompetensutv
eckling kring 
entreprenö-
riellt lärande 

 6  
  

 Måltiden ska 
ses som en 
resurs i alla 
verksamheter 

Strategi för 
barn- och 
utbildningsnä
mndens 
verksamheter 
implementeras 
i verksam-
heterna 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 
utveckling av 
e-samhället 

Medverka i 
utvecklandet 
av e-samhället 

Andel elever 
och vårdnads-
havare som 
använder e-
tjänster ska 
öka 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Fortsatt 
prioritering av 
marknadsförin
gen av 
kommunen 

Verksam-
heterna ska 
präglas av en 
god kvalitet 
och gott 
medarbetar-
skap 

Mäts i 
kommunens 
Medarbetar-
enkät 
(frågeområde 
Kommunen 
som 
arbetsgivare: 
Synen på 
kommunen 
som 
arbetsgivare 
och Hur talar 
medarbetarna 
om 
kommunen) 

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

För att 
bibehålla och 
förstärka 
kvalitén i 
verksamheten 
ska lokal-
reduceringar 

Öka 
integrationen i 
Gislaveds 
tätort 

Utreda olika 
möjligheter 
inom barn- 
och 
utbildnings-
förvaltningens 
verksamheter 

Uppnått Ej uppnått 0% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

göras. Kan 
också 
innebära lägre 
ambitionsnivå 
på lokaler till 
förmån för 
innehållet i 
verksamheten 

för att främja 
ökad 
integration i 
Gislaveds 
tätort 

Effektivare 
lokal-
utnyttjande 

Fortsätta 
arbetet med 
lokal- och 
organisationsu
tveckling 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Alla nämnder 
ska utbilda sin 
personal i 
FN:s barn-
konvention 

De beslut som 
berör barn och 
ungdomar ska 
utgå från ett 
barn- och 
ungdoms-
perspektiv 
relaterat till 
FN:s barn-
konvention 

De beslut som 
berör barn och 
ungdomar har 
utgått från ett 
barn- och 
ungdoms-
perspektiv 
relaterat till 
FN:s barn-
konvention 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

Tillhandahålla 
en god 
tillgänglighet 
till förskola och 
fritidshem 

Väntetiden 
efter önskat 
placeringsdatu
m ska inte öka 
(mäts i KKiK) 

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

Arbeta för 
kompetenshöj
ning bland 
anställda inom 
näringsliv och 
kommunen. 

Verka för att 
universitets-
/högskolekurs
er och -
utbildningar 
förläggs till 
kommunen 

Antalet 
deltagare i 
kurser inom 
Högskolan på 
hemmaplan 
under året 

   
  

Öka 
kompetensen 
genom 
utbildning av 
vuxna i 
samverkan 
mellan 
näringsliv, 
skola och 
yrkeshögskola 

Antalet 
komvuxelever 
omräknat till 
heltidsplatser 
under året 

   
  

Antalet 
grundvux-
elever 
omräknat till 
heltidsplatser 
under året 

   
  

Antalet sfi-
elever under 
året 

   
  

Antalet 
studerande 
från vår 
kommun som 
deltagit i lokalt 
anordnade 
yrkeshögskole
kurser under 
året 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Ökad 
samverkan 
mellan skola 
och arbetsliv 

Arbetsplan för 
studie- och 
yrkesväg-
ledning 
implementeras 
i verksam-
heterna 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Utveckla 
yrkesvux och 
YH-
utbildningar 
samt fjärde 
året på 
teknikprogram
met för att öka 
anställningsba
rheten genom 
att matcha 
behov och 
kompetens 

Delta aktivt i 
pågående 
arbete inom 
GGV med 
fjärde året på 
teknikprogram
met 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Antalet 
genomförda 
YH-
utbildningar 

   
  

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

Förbättra 
resultatet i 
Svenskt 
Näringslivs 
årliga 
företagarenkät 
gällande 
"Skolans 
attityder till 
företagande" 

Förbättra 
resultatet i 
Svenskt 
Näringslivs 
årliga 
företagarenkät 
gällande 
"Skolans 
attityder till 
företagande" 

55 22 160% 
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13 Kulturnämnden 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  1,8 % 

Ordförande Ylva Samuelsson S   
Förvaltningschef Magnus Jonsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Bruttokostnad 19 322 20 129 29 486 32 648 32 519 129 
./. Intäkter -2 638 -2 685 -4 074 -4 004 -4 025 21 

Nettokostnad 16 684 17 444 25 412 28 644 28 494 150 
       
Nettoinvesteringar 574 721 2 719 1 675 1 375 300 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Nämnd 91 164 146 193 273 -80 
Kulturverksamhet 15 458 16 237 23 898 27 009 26 629 380 
Föreningsanslag 1 135 1 043 1 368 1 442 1 592 -150 

Totalt 16 684 17 444 25 412 28 644 28 494 150 

 

Måluppfyllelse 
Verksamheten som har genomförts under årets första åtta månader pekar mot måluppfyllelse för 2015, 

med anmärkningen att bibliotekslånen ser ut att minska med omkring ca 8 %. Samtidigt har det skett en 

ökning av antalet besök till kulturprogram med 4 500 besökare, vilket motsvarar en ökning med 40 %. 

Verksamheten har bedrivits med god ekonomisk hushållning. 

Kulturnämndens verksamhet och bidragsgivning ger förutsättningar för upplevelser, eget skapande och 

bildning. Biblioteken ska främja kreativitet, eget skapande och intresset för självstudier och utbildning på 

alla nivåer. Detta uppnås genom en utvecklad programverksamhet som ger möjligheter till nya möten 

mellan kommuninvånare, artister, konstnärer och föredragshållare. 

Ett annat viktigt mål är att barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva och vara delaktiga i 

kommunens kulturliv. Målet nås genom ett stort utbud av professionella kulturprogram och skapande 

verksamheter som vänder sig till att barn och ungdomar. 

Ekonomiskt resultat 
Det ekonomiska utfallet ligger inom budgetramen och pekar mot ett mindre överskott vid årets slut. 

Trots det kommer troligen två programområden av tre visa ett underskott. Det är nämnden (-80 tkr) 

och föreningsstöd (-150 tkr). Det vägs upp av ett prognostiserat överskott för programområdet 

kulturverksamheten med 380 tkr. 
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Nämndens underskott uppstår p.g.a kostnader för politikerutbildning i samband med introduktion av den 

nya nämnden efter valet 2014. Inom föreningsstödet uppstår underskottet p.g.a ett utökat bidrag till 

Gislaveds Industrimuseum, som ska täckas inom budgetramen enligt kommunfullmäktiges beslut. Inom 

kulturverksamheten pekar kapitalkostnaderna mot ett litet överskott för helåret på grund av att ett 

planerat och påbörjade konstprojekt kommer att avslutas först under 2016. IT kostnaderna visar ett 

större överskott. Den sammantagna prognosen för kulturnämnden för helåret är ett driftsöverskott på 

150 tkr. 

Arbetet med den konstnärliga utsmyckningen av offentliga miljöer sker fortlöpande enligt plan. På grund 

av att ett konstprojekt påbörjas 2015 men avslutas först 2016 kommer ett överskott uppstå 2015. Det 

överskottet kommer att begäras ombudgeterat till nästa år. Övriga investeringar, som sker inom 

biblioteksverksamheten och Kulturplatån, beräknas följa budgeten. 

Nyckeltal 
 Utfall Budget Utfall 

 2014-08-31 2015 2015-08-31 

Totalt antal besök 123 036 200 000 124 718 
Antal besök/invånare 4,3 7 4,3 
Antal lån 150 927 250 000 142 238 
Antal lån/invånare 5,25 8,7 4,9 
Antal besökare på kulturprogram 11 152 24 000 15 640 
Antal besökare/program 27 30 24 

 

Investeringsuppföljning  
Årets investeringsbudget uppgår till 1 675 tkr varav 721 tkr har förbrukats 31 augusti. 

Konstanslaget för fastigheter uppgår till 840 tkr 2015 och 410 tkr har använts fram till 31 augusti. Det 

har gått till den konstnärliga utsmyckningen i Glashuset (253 tkr) och till skulpturen Tanten på Stortorget 

i Gislaved (157 tkr). Återstår gör 430 tkr, som bl.a. annat ska användas till en ny skulptur vid 

Ölmestadskolan i Reftele. Projektet påbörjas i år och slutförs 2016, varför ett prognostiserat överskott 

på 200 tkr kommer att begäras ombudgeterat till nästa år. 

Det allmänna konstanslaget har en budget på 185 tkr. Hittills har 98 tkr använts till inköp av konst som 

bl.a. har placerats på Sörgårdsskolan i Gislaved och Åsenskolan i Anderstorp. Resterande belopp 

kommer gå till informationsskyltar till skulpturer i det offentliga rummet i Gislaved, samt ytterligare 

kompletteringar av konstsamlingen. 

Kulturplatån har en investeringsbudget på 200 tkr. Ca hälften har använts till inventarier till dramasalen 

och dess biytor. Resterande medel har använts för en beställning av inventarier till övriga 

repetitionslokaler. Detta är kompletteringar till förra årets investering. 

Biblioteket har använt 50 tkr av sin budget. Under hösten kommer nya möbler köpas in till Gislaveds 

bibliotek. Dessa ska ersätta befintliga möbler som har blivit utslitna. Prognosen pekar mot ett överskott 

på 100 tkr. 

Totalt uppskattas det uppstå ett överskott på 300 tkr på investeringsbudgeten. 
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Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 
Barns lärande 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera ett 
väl fungerande 
kultur- och 
fritidsutbud för 
barn och 
ungdomar 

Kulturplatån 
ska vara en 
plats där 
människor i 
alla åldrar tar 
del av och 
producerar 
kultur efter 
egen förmåga 

Antal 
deltagare i 
dans- och 
teatergrupper. 

230 232 100,87% 
  

Antalet 
besökare på 
program-
aktiviteter 

150 2 700 1 800% 
  

Nyttjande-
graden av 
repetitions- 
och studio-
lokalerna ska 
uppgå till 
minst 50 % 

50% 30% 60% 
  

Totalt antal 
besökare på 
Kulturplatån 

5 000 5 100 102% 
  

Kultur-
aktiviteter för 
barn och 
ungdomar ska 
särskilt 
prioriteras 
med 
utgångspunkt i 
barnkonven-
tionens artikel 
31 

Antal barn 
som besöker 
ett 
kulturprogram 

16 700 9 148 54,78% 
  

Prioritera 
förebyggande 
verksamhet för 
barn och 
ungdomar (ex. 
projekt såsom 
Navigator-
centrum, 
familjecentral, 
elevhälsa) 

Integrera 
handlings-
program för 
folkhälsa i 
kulturverksam
heten med 
särskild 
inriktning mot 
barn och unga 

      

 Biblioteken 
ska stödja och 
främja 
intressen för 
såväl 
självstudier 
som utbildning 
på alla nivåer 

Aktiviteter för 
att stödja 
självstudier 
och utbildning 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 
utveckling av 
e-samhället 

E-tjänster ska 
bidra till ökad 
tillgänglighet 
av kulturell 
service och 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

tjänster 

Fortsatt 
prioritering av 
marknadsförin
gen av 
kommunen 

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

Antal besök 200 000 124 718 62,36% 
  

Antal besök 
per invånare 

7% 4,3% 61,43% 
  

Utveckla ett 
rikt och 
inspirerande 
utbud av 
kultur-
aktiviteter och 
kreativa 
miljöer 

Media-
exponering 
och 
genomslag i 
sociala medier 

Uppnått Uppnått 100% 
  

För att 
bibehålla och 
förstärka 
kvalitén i 
verksamheten 
ska lokal-
reduceringar 
göras. Kan 
också 
innebära lägre 
ambitionsnivå 
på lokaler till 
förmån för 
innehållet i 
verksamheten 

Lokaler för 
kulturell 
verksamhet 
ska vara 
ändamåls-
enliga och ett 
medel/redskap 
för att 
möjliggöra 
önskad 
verksamhet 
och nå 
primära 
målgrupper 

      

Alla nämnder 
ska utbilda sin 
personal i 
FN:s barn-
konvention 

Kultur-
förvaltningens 
personal ska 
utbildas i barn-
konventionen. 

      

 Biblioteken 
ska stödja och 
främja 
utveckling av 
inlevelse-
förmåga, 
kreativitet och 
eget skapande 

Antalet 
deltagare i 
bibliotekens 
programverks
amhet 

14 500 7 033 48,5% 
  

 Biblioteken 
ska stödja och 
främja intresse 
för litteratur, 
teater, film, 
konst, musik, 
dans och 
andra 
konstnärliga 
uttrycksformer 

Antalet 
utlån/invånare 

8,5 4,9 57,65% 
  

Antalet 
besökare på 
biblioteken 
och 
bokbussen 

190 000 113 711 59,85% 
  

Utlånen vid 
biblioteken 

240 000 142 238 59,27% 
  

Antalet 
biblioteksbesö
k per invånare 

7 4 57,14% 
  

 Gislaveds 
konsthall ska 
stärka sin 
ställning som 
utställnings-

Antal besök på 
Gislaveds 
konsthall 

3 500 2 561 73,17% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

centrum i 
kommunen 
och öka 
intresset för 
samtids-
konsten 

 Dialog med 
brukare och 
medborgare 
ska vara en 
naturlig del 
och en 
förutsättning 
för verksam-
hetens 
planering 

Antalet 
genomförda 
dialog-
aktiviteter 

2 0 0% 
  

 Kulturplatån 
ska vara en 
plats där 
människor i 
alla åldrar tar 
del av och 
producerar 
kultur efter 
egen förmåga 

      

Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

Riktad 
marknads-
föring och 
information till 
företagen om 
kulturutbudet i 
kommunen 

      

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 
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14 Fastighetsnämnden 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Lisbeth Åkestrand M   
Förvaltningschef Mikael Fröler    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Bruttokostnad 157 521 152 773 245 055 252 130 253 000 870 
./. Intäkter -162 557 -171 862 -250 /64 -252 130 -256 818 -4 688 

Nettokostnad -10 036 -18 911 -5 809 0 -3 818 -3 818 
       
Nettoinvesteringar 75 166 15 204 113 714 64 490 37 000 -27 490 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2014-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 budget 

Administration 7 387 6 718 11 327 10 819 10 871 52 
Hantverkare 93 -131 -128 -425 -343 82 
Fastigheter -16 316 -21 983 -13 245 -7 366 -10 100 -2 734 
Städning -2 206 -2 720 -3 385 -2 946 -3 540 -594 
Tvätt 144 -108 -9 -100 3 103 
Fordonsservice 852 -541 99 168 -725 -893 
Transporter 10 150 -468 -150 16 166 
Service åt 
hyresgäster 

 -296  0 0 0 

Totalt -10 036 -18 911 -5 809 0 -3 818 -3 818 

 

Måluppfyllelse 
Fastighetsnämnden anser att måluppfyllelsen är tillfredställande. 

Driftsbudgeten kommer att ge ett överskott. Under 2015 genomförs inte så stora investeringar som de 

senaste åren men projektering och upphandling av Kastanjens förskola vid Åsenskolan genomförs under 

året. Ombyggnationen av AMO för svar-kultur är genomförd och vid Isabergsskolan är ny ventilation 

installerad i hus C. Ombyggnaden av stationshuset i Smålandsstenar kommer att genomföras under 4 kv. 

Huvudparten av de konkretiserade målen, som fastighetsnämnden kan påverka, kommer sannolikt att 

uppnås. 

Av de konkritiserade målen i övrigt beror måluppfyllelsen på samverkan med andra nämnder. 

Fastighetsnämnden uppfattar sin roll att biträda de övriga nämnderna med fastighetsuppgifter i 

utredningar och konsekvensbeskrivningar. 
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Ekonomiskt resultat 
Det ekonomiska utfallet varierar mellan programmen och totalt räknar fastighetsnämnden med ett 

överskott på 3,8 mnkr. 

Det finns många anledningar till det positiva resultatet. De externa intäkterna blir högre på grund av 

försäkringsersättning för skadegörelse och vattenskador från 2014. Dessutom beräknas externa 

hyresintäkterna också att bli högre. 

Kapitalkostnaderna och energikostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat och det planerade 

underhållet kommer sannolikt inte upp i budgeterad nivå. Personalkostnaderna, kostnader för inhyrda 

lokaler och rivningskostnader kommer sannolikt att bli dyrare än budgeterat. 

Av verksamheterna beräknas fastigheter, städning och fordonsservice ge ett överskott medan 

transporter och tvätt ger ett underskott i förhållande till budget. 

Investeringsuppföljning - nämnden 
Till och med augusti har fastighetsnämndens investeringar uppgått till ca 15,7 mnkr. Huvuddelen ligger på 

Nordinskolan, Glashuset och Isabergsskolans ventilation. 

Projekteringen av Kastanjens förskola i hus C Åsenskolan pågår och upphandling av entreprenaden 

kommer att ske under hösten. Rivning av den gamla Nordinskolan kommer också att genomföras i höst. 

 

Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 
Barns lärande 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
förebyggande 
verksamhet för 
barn och 
ungdomar (ex. 
projekt såsom 
Navigator-
centrum, 
familjecentral, 
elevhälsa) 

Bra lokaler 
och 
utomhusmiljö 

      

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 
utveckling av 
e-samhället 

Installera 
datanät i 
vårdfastigheter 

      

Fortsatt 
prioritering av 
marknads-
föringen av 
kommunen 

Marknads-
föring 

      

För att 
bibehålla och 
förstärka 
kvalitén i 

Optimalt lokal-
utnyttjande 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

verksamheten 
ska lokal-
reduceringar 
göras. Kan 
också 
innebära lägre 
ambitionsnivå 
på lokaler till 
förmån för 
innehållet i 
verksamheten 

Alla nämnder 
ska utbilda sin 
personal i 
FN:s barn-
konvention 

All personal 
ges utbildning 
i barn-
konventionen 

      

Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

Fastighetsnäm
nden ska alltid 
bemöta 
entreprenörer 
och 
leverantörer 
korrekt och 
likvärdigt. 

      

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

Fastighetsnäm
ndens 
verksamhet 
påverkar inte 
kommunens 
ranking. 

      

Interna processer 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

 Bedriva en 
effektiv och 
kvalitativ 
lokalvård för 
Gislaveds 
kommun 

Genomsnittlig 
städkostnad 
inklusive 
konsumtionsv
aror och 
fönsterputs 
ska vara högst 
232 kr/kvm. 

232   
  

 Minska 
energianvänd
ningen med 
15 % till 2020 
jämfört med 
2008 

Minskning av 
energiförbrukn
ing kWh/kvm 

   
  

Investera i en 
solvärmeanläg
gning under 
2015 

1 0 0% 
  

Ansluta 1 
fastighet till 
fjärrvärmen 
under 2015 

1 1 100% 
  

 Köksavfall Bygga om ett 1 0 0% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

kök per år för 
att 
omhänderta 
biologiskt 
avfall 

 Effektiv 
fastighetsförva
ltning, nyckel 
bättre än 
jämförbara 
kommuner 

Total 
fastighetskost
nad kr per kvm 
egna 
fastigheter ska 
understiga 
737:45 

737,45   
  

 Andelen nöjda 
hyresgäster i 
den 
regelbundet 
åter-
kommande 
attitydsunder-
sökningen ska 
öka 

Vid mätningen 
2014 var nöjd 
kund index 
6,46 

6,47 6,44 99,54% 
  

 Lokaleffektivis
ering 

Andelen 
tomma lokaler. 
Max 2 % 
tomma lokaler 
av hela 
beståndet 

2% 0,84% 1% 
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15 Sammanställd redovisning 
 

 
 
Gislaveds kommunkoncern består förutom kom-

munen av fem aktiebolag och tre stiftelser med 

skiftande verksamhet. För att ingå i koncernen krävs 

det att kommunen bestämmer över, eller har ett 

väsentlig inflytande över bolaget/stiftelsen. I bolagen 

definieras detta som lägst 20 % av aktiernas 

röstvärde. 

 

 

Gislaved Energi AB har två dotterbolag, Gislaved 

Energiring AB för elhandel och bildar därmed en 

underkoncern. Till Gislaved Energiring AB finns 

knutet dotterbolaget Gislaved Energi Vindkraft AB. 
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AB Gislavedshus  
 
Ordförande: Inga-Lill Svanberg Stiftare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Stanley Guldmyr   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 115 160 171 900 162 824 Anläggningstillgångar 488 314 482 664

Rörelsens kostnader -94 769 -149 569 -121 919 Omsättningstillgångar 40 320 38 599

Rörelseresultat 20 391 22 331 40 905 Summa tillgångar 528 634 521 263

Finansiella intäkter 18 190 1 300

Finansiella kostnader -6 110 -9 200 -10 252 Eget kapital 158 953 144 870

Resultat före skatt 14 299 13 321 31 953 Obeskattade reserver 12 155 12 155

Bokslutsdispositioner 0 -1 130 -1 000 Avsättningar 6 842 6 842

Skatt 0 -2 682 -6 845 Långfristiga skulder 322 548 326 825

Årets resultat 14 299 9 509 24 108 Kortfristiga skulder 28 136 30 571
Summa eget kapital och 

skulder 528 634 521 263

Investeringar, tkr 18 880 44 180 10 751

Nettoomsättning, tkr 115 160 171 900 162 824 Ställda säkerheter

Soliditet, % 31,9 32,5 29,6 Ansvarsförbindelser

Antal lägenheter 2 571 2 571 2 571

Antal lokaler 137 137 137

Vakansgrad 3,50% 3,10% 6,60%

 
 

 

Verksamhet 

1 januari 2015 fanns det 74 tomma lägenheter, 

den 1 september hade det minskat till en. 

Förändringen har varit väldigt snabb, den 1 

september 2014 fanns det 102 tomma 

lägenheter. Hyresbortfallet är 3,9 Mkr lägre än 

motsvarande period 2014. 

Den 1 april 2015 höjdes lägenhetshyrorna 

med 1,35%. Någon förhandling gällande 2016 

års hyror har inte genomförts. 
 

 
Ekonomi 

Omsättningen har ökat med 6,4 Mkr. Främst 

beroende på minskat hyresbortfall, men även 

på extra engångs intäkter. Räntekostnaderna 

är 1,1 Mkr lägre jämfört med samma period 

2014. Lån har amorterats med 4,3 Mkr. 

Den stora skillnaden i rörelsens kostnader 

mellan prognos 2015 och utfall 2014 beror till 

största delen av en återläggning 2014 av 

tidigare gjorda nedskrivningar. 

 

Personal 
 2015-08-31 2014-12-31 

Personalkostnader, tkr 14 219 20 698 

Tillsvidareanställda  37 37 

Omräknat till heltidstjänster 36,25 36,25 

Sjukfrånvaro % 1,72 1,75 

 
 
 
 
 
 

Framtid 

Bolaget har påbörjat en nybyggnation i 

Gislaveds centrum. Inflyttning i Etapp 1 är 

flyttad till den 1 april 2016 efter viss försening 

i startskedet. Etapp 2 beräknas vara klart för 

inflyttning på försommaren 2017. Totalt 

omfattar byggnationen 26 lägenheter och 

några kommersiella lokaler. Bolaget tittar på 

fler byggnationer då uthyrningsläget 

förändrats. 
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Gislaved Energi AB  

Ordförande: Bengt-Anders Johansson Ägare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Joacim Cederwall   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 28 877 42 822 43 052 Anläggningstillgångar 59 431 61 043

Rörelsens kostnader -25 117 -37 230 -37 253 Omsättningstillgångar 96 264 91 245

Rörelseresultat 3 760 5 592 5 799 Summa tillgångar 155 695 152 288

Finansiella intäkter 746 1 749 1 610

Finansiella kostnader -760 -1 744 -1 631 Eget kapital 30 989 27 243

Resultat före skatt 3 746 5 597 5 778 Obeskattade reserver 42 093 42 093

Bokslutsdispositioner 0 0 -5 686 Avsättningar 220 220

Skatt 0 0 -25 Långfristiga skulder 77 000 77 000

Årets resultat 3 746 5 597 67 Kortfristiga skulder 5 393 5 732
Summa eget kapital och 

skulder 155 695 152 288

Investeringar, tkr 2 421

Nettoomsättning, tkr 27 806 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 41,0% Ansvarsförbindelser Inga Inga

 
 

Verksamhet 

Bolagets NKI-mätningar visar att de allra flesta 

av våra kunder är mycket nöjda, eller nöjda 

med Gislaved Energi som energileverantörer. 

Vårt interna förbättringsarbete med ledorden 

Närmare Enklare Snabbare har fortsatt under 

2015 och förväntas leda till fortsatt goda 

resultat och ytterligare ökad kundnöjdhet. 

 

Bolaget har under perioden fortsatt investera 

för god leveranssäkerhet i elnätet, även för 

morgondagens elanvändare. 

 

Koncernen är miljöcertifierad enligt ISO 

14001. 
 
 

Ekonomi 

Rörelsens intäkter var 28 877 tkr (28 132) för 

jan-aug 2015, en ökning med 2,6 % jämfört 

med 2014. 

 

Rörelseresultat efter finansiella poster blev 3 

746 tkr (3 431). 

 

Helårsprognosen 2015 för moderbolaget 

Gislaved Energi AB ligger över budget, bl.a. på 

grund av flera nyanslutningar i elnätet. 

Rörelseresultat efter finansiella poster bedöms 

bli 5 597 tkr. Motsvarande resultat i budgeten 

bedömdes bli 5 027 tkr. 
 

Personal 
 2015-08-31 2014-12-31 

Personalkostnader, tkr   

Tillsvidareanställda  18 17 

Omräknat till heltidstjänster 16,6 16,3 

Visstidsanställda 13 14 

Omräknat till heltidstjänster 0,41 0,58 

Sjukfrånvaro % 1,86 3,34 

 
Det råder fortsatt god trivsel och engagemang 
bland bolagets medarbetare. Antal anställda har 
ökat från 17 till 18 medarbetare och under hösten 
2015 ökar antalet medarbetare till 19. 

 

Framtid 

Bolaget kommer fortsätta förbättringsarbetet 

inom kundservice och bemötande. 

 

Sista delen i arbetet med att modernisera och 

driftsäkra elnätet enligt den tioårsplan som 

gjordes efter stormarna Gudrun och Per 

slutförs under 2015 och 2016. Arbetet 

fortsätter också med att planera för och 

genomföra de investeringar i elnätet som 

kommer att behövas för att möjliggöra en 

större andel förnybar elproduktion och andra 

energilösningar i det framtida energisystemet. 

Energimarknadsinspektionen har beviljat 

bolagets ansökan om intäktsram för åren 

2016-2019. 
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Olika lösningar för att främja användning av 

elfordon kommer att utvecklas och elnätet 

kompletteras för att bl.a. möjliggöra mätning 

med högre upplösning (kortare tidsenheter) 

och flexibla öppna lösningar för olika tjänster 

inom betalningssätt, visualisering, tidbokningar 

mm. 
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Gislaved Energiring AB  

Ordförande: Bengt-Anders Johansson Ägare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Joacim Cederwall    

 

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 52 785 82 425 72 580 Anläggningstillgångar 151 370 149 237

Rörelsens kostnader -51 022 -77 661 -68 075 Omsättningstillgångar 8 331 17 444

Rörelseresultat 1 763 4 764 4 505 Summa tillgångar 159 701 166 681

Finansiella intäkter 1 73 20

Finansiella kostnader -707 -1 694 -1 562 Eget kapital 10 740 9 683

Resultat före skatt 1 057 3 143 2 963 Obeskattade reserver 63 584 63 584

Bokslutsdispositioner 0 0 -2 916 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 -10 Långfristiga skulder 0 1 869

Årets resultat 1 057 3 143 37 Kortfristiga skulder 85 377 91 545
Summa eget kapital och 

skulder 159 701 166 681

Investeringar, tkr 3 118

Nettoomsättning, tkr 52 194 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 38,1 Ansvarsförbindelser Inga Inga

 

Verksamhet 

Vårt interna förbättringsarbete med ledorden 

Närmare Enklare Snabbare har fortsatt under 

2015. Ett samarbete med Svensk 

Vindkraftkooperativ Ek. För. (SVEF) inleddes i 

januari 2015. SVEF är Sveriges största 

vindkraftkooperativa förening och bolaget 

sköter med hjälp av en samarbetspartner 

balansansvar, försäljning av el, elcertifikat och 

ursprungsgarantier. Samarbetet innebär också 

att föreningsmedlemmarnas elhandel och 

medlemsadministration sköts av Gislaved 

Energiring. 

  

Bolaget har under perioden fortsatt att 

investera i utbyggnaden av fjärrvärmenätet i 

Gislaved. En anläggning för 

rökgaskondensering vid pannanläggningen i 

Mossarp har upphandlats och byggnationen 

startar under hösten 2015. Investeringen höjer 

effekten på pannanläggningen samt gör att mer 

energi kan produceras med oförändrad 

bränsleförbrukning. Ett hållbart värmesystem 

med närproducerade skogsbränslen är en 

viktig målsättning för bolagets 

fjärrvärmeinvesteringar. En betydande 

minskning av årliga CO2-utsläpp i Gislaved har 

uppnåtts.  

 

Bolaget har tillsammans med en 

samarbetspartner utvecklat solpanelslösningar 

med inriktning mot s.k. mikroproduktion för 

bolagets kunder som är intresserade av att 

bidra till att andelen förnybar elproduktion i 

energisystemet ökar. 

 

Under perioden har intressebolaget Klämman 

Vind AB upphandlat och påbörjat byggnation 

av två vindkraftverk vid Klämman, nordost om 

Reftele. Driftstart beräknas ske före årsskiftet 

2015/2016. 

 

Ekonomi 

Rörelsens intäkter var 52 785 tkr (44 771) för 

jan-aug 2015, en ökning med 17,9 %. 

Rörelseresultat efter finansiella poster blev 1 

516 tkr (1 246).  

 

Prognosen för helårsresultatet 2015 ligger 

under budget. Rörelseresultat efter finansiella 

poster bedöms bli 3 143 tkr och motsvarande 

resultat i budgeten bedömdes bli 3 931 tkr. 
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Flera av bolagets verksamheter påverkas till 

stor del av vädret vilket gör att 

helårsresultatet kan bli såväl bättre som sämre 

än prognosen. 

 
 

Personal  

Bolaget hyr medarbetare från Gislaved Energi 

AB. 

 

Framtid 

Bolaget kommer fortsätta förbättringsarbetet 

inom kundservice och bemötande. 

 

Arbetet med att vidareutveckla 

värmeverksamheten i Gislaved till en 

långsiktigt hållbar helhetslösning för 

uppvärmning av fastigheter kommer att 

fortsätta och samtidigt ökar möjligheterna att 

ytterligare kunna ta tillvara spillvärme från 

näringslivet. Under 2015 och 2016 planeras 

förtätningar inom Gislaveds fjärrvärmenät. I 

ett senare skede räknar bolaget med att även 

Anderstorp ska kunna anslutas. Även i 

Smålandsstenar finns goda förutsättningar för 

en hållbar värmelösning. När dessa 

värmesatsningar genomförts kommer flera av 

målen i Gislaveds kommuns klimatstrategi att 

uppnås. 

 

En fortsatt satsning på energitjänster ska leda 

till en effektivare energianvändning för våra 

kunder, bl.a. genom ökad insikt om hur 

energianvändningen ser ut idag och hur den 

kan styras på ett sätt som gör att 

energiläckage i onödan minimeras med 

bibehållen eller förbättrad upplevd komfort. 
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Stiftelsen 

Isabergstoppen  

 

Ordförande: Bo Kärreskog Stiftare: Gislaveds kommun 90,74% 
Antal ledamöter: 11  Gnosjö kommun 9,26% 
Verkställande direktör:  Louise Söderlund   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 33 632 40 521 31 088 Anläggningstillgångar 61 871 65 162

Rörelsens kostnader -26 376 -39 213 -34 204 Omsättningstillgångar 12 027 5 571

Rörelseresultat 7 256 1 308 -3 116 Summa tillgångar 73 898 70 733

Finansiella intäkter 40 25 143

Finansiella kostnader -168 -350 -686 Eget kapital 43 194 36 066

Resultat före skatt 7 128 983 -3 659 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 24 350 25 400

Årets resultat 7 128 983 -3 659 Kortfristiga skulder 6 354 9 267
Summa eget kapital och 

skulder 73 898 70 733

Investeringar, tkr 1 178 1 027 5 341

Nettoomsättning, tkr 33 632 40 521 31 088 Ställda säkerheter 17 000 17 000

Soliditet, % 58,5 51,0 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Antal gästnätter 70 816 86 000 81 137

  
Verksamhet 

Isaberg Mountain Resort är en sport och 

fritidsanläggning som erbjuder utomhus-

upplevelser året runt. Unikiteten ligger i den 

vackra utomhusupplevelsen i vårt natur-

reservat i form av roliga aktiviteter som 

tillfredsställer en bred målgrupp. Vi erbjuder 

bla vandring, MTBcykling, kanot och 

kajakpaddling och höghöjdsbana. Vi erbjuder 

också guidade aktiviteter, hotellboende, 

camping, restaurang, älgpark och 

fastighetsuthyrning. Den kommunala 

ekonomin ska inte belastas utan stiftelsens 

kostnader skulle täckas genom hyror och 

avgifter. Stiftelsens eventuella vinst ska 

återinvesteras för utveckling av anläggningen. 

Isaberg har under de senaste två åren blivit en 

mer gäst och serviceinriktad anläggning med 

stor fokus på målgruppen barnfamiljer. Vi skall 

vara jordnära, innovativa och ge gästen 

berikande naturupplevelser och möten året 

runt. 

 

 

 

 

Ekonomi 

Intäkterna och resultatet är en återspegling av 

den tyvärr korta vintersäsong  vi återigen 

upplevde (den andra i följd). Skidanläggningen 

var öppen 31 dec -12 mars och hade ca 71 

000 besökare (130 000 besökare år 2012-13).  

Satsningarna på sommarhalvåret har slagit väl 

ut och vi har ökat beläggningen med ca 10 %. 

Fastän vädret inte varit det bästa så har 

gästerna i gengäld aktiverat sig och bl a gjort 

höghöjdsbana, cyklat MTB, besökt älgpark etc. 

Påsklovspaketen sålde bra och Äventyrspaket 

ännu bättre, dessutom ser prognoserna bra ut 

på Höstlovspaketen. Vår egen 

lägerverksamhet ökar samtidigt som både 

skolor och föreningar som vill lägga ett par 

dagar hos oss för friluftsliv eller träning ökar. 

Älgparken har fått ett större visningshägn och 

med fler älgar har även besöksantalet åter 

stigit. Samarbetet med restaurangen har 

fungerat väl. SM i MTB i juli gick bra och hade 

ca 2 500 besökare. Ca 30 % av gästerna under 

vår, sommar och höst kommer från utlandet; 

främst danskar, tyskar, holländare och 

fransmän. Vintertid är 50 % danska gäster. 

Under året har det bla gjorts investeringar i en 
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ny busshållsplats, skidanläggningen, campingen 

med nya elstolpar och VA, samt renoverar 10-

tal Ekorrenstugor etc.   
 

Personal 
 2015-08-31 2014-12-31 

Personalkostnader, tkr 10 320 11 152 

Tillsvidareanställda  16 16 

Omräknat till heltidstjänster 16 16 

Sjukfrånvaro % 2,3 1,09 

 

Framtid 

Vårt mål är att renovera klart alla 25 Ekorre-

stugorna under våren 2016 och samtidigt 

börja projektera Sportcentret. Detta skall 

påbörjas så snart vi vet att vi en god vinter 

bakom oss. Under tiden kommer vi bygga till 

det befintliga sportcentret. Ny XCbana, 

förbättrade leder och nya aktiviteter väntar i 

planen för närmaste framtiden. 
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Stiftelsen Torghuset  

Ordförande: Ylva Samuelsson Stiftare: Gislaveds kommun 75% 
Antal ledamöter: 7  Föreningar/privatpersoner 25% 
Verkställande direktör:  Anette Josefsson   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 3 352 5 804 5 620 Anläggningstillgångar 5 473 5 447

Rörelsens kostnader -2 739 -5 674 -5 089 Omsättningstillgångar 1 158 1 500

Rörelseresultat 613 130 531 Summa tillgångar 6 631 6 947

Finansiella intäkter 0 0 5

Finansiella kostnader -112 -130 -258 Eget kapital -5 769 -5 769

Resultat före skatt 501 0 278 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 10 500 11 500

Årets resultat 501 0 278 Kortfristiga skulder 1 400 1 216
Summa eget kapital och 

skulder 6 131 6 947

Investeringar, tkr 0

Nettoomsättning, tkr 2 019 3 620 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % neg Ansvarsförbindelser Inga Inga

Likviditet, % 123

 

Verksamhet 

Uthyrning sker till fasta hyresgäster och 

tillfälliga arrangemang.  

Under året har lokalerna fyllts av studiecirklar, 

konferenser, föreningsmöten, mässor, 

teaterföreställningar, konserter, föreläsningar, 

utställningar, barn- och ungdomsaktiviteter, 

filmvisning, opera och e-sport. Turistbyrån har 

varit öppen 10 veckor.  

 

Ekonomi 

Som helhet hålls budgeten väl. 

Något mindre intäkter än budgeterat men 

även kostnaderna är något mindre. 

 

Vi har skrivit om ett av lånen och därmed fått 

lägre ränta. Lånet har även amorterats med 1 

miljon. Under hösten har vi ytterligare ett lån 

som ska skrivas om och vi hoppas även här 

kunna få bättre ränta. 

  

Inga stora investeringar har gjorts. Dock 

planerar vi att investera i en hiss för 

handikappade nere i Stora Salen och vi 

kommer också att ev. byta ut vår filmduk.  

För oss är en investering inte bara en kostnad 

i kronor utan även i tid. Därför händer det att 

våra investeringar läggs på is för att något 

annat kommer emellan. Vi försöker dock 

tänka klokt och att använda sunt förnuft. 

 

Vattenskadan i Stora Salen är nu reglerad och 

golvet är utbytt. 

 
 
 

Personal 
 2015-08-31 2014-12-31 

Personalkostnader, tkr 1347 2 063 

Tillsvidareanställda  15 15 

Omräknat till heltidstjänster 4 4 

 
Det är en stor utmaning att få verksamheten 

att fungera med lite fast personal. Tror att vi i 

framtiden måste hitta nya lösningar på detta 

om vi ska hänga med i vår snabbt föränderliga 

värld. Vi har anstället då en person gått i 

pension.  

 

Framtid 

Vi fortsätter på vår satsning på biografen. 

Börjar kännas naturligt att det visas film, 

konserter, opera och teater på biografen. Vi 

har även visat e-sport för första gången. 

 

Vi fortsätter vårt samarbete med 

föreningslivet och försöker ge dem goda 

förutsättningar för att kunna genomföra sina 

evenemang. Även för våra företagare försöker 
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vi underlätta genom att få dem att utnyttja 

huset när de ska ha t.ex. utbildningar, 

kundträffar osv. 

 

En del av våra egna evenemang som 

Ungdomsfestivalen är väldigt uppskattade 

men..för att vi ska få dessa arrangemang att 

fungera krävs både ekonomisk sponsring och 

en del ideellt arbete från t.ex. föräldrar. Båda 

dessa saker blir allt svårare för varje år.  

 

Marknadsföringen blir allt viktigare och allt 

svårare och mer tidskrävande. I dagens 

mediebrus är det inte enkelt att synas. 

Personliga samtal och möten är utan tvekan 

det som ger bäst effekt men det tar tid som vi 

inte har, tyvärr.  

 

Fortfarande gillar vi på Torghuset de två orden 

samarbete och service. Det kommer vi att 

fortsätta jobba med och vi tror fortfarande att 

däri ligger vår framtid. 

 



 DELÅRSBOKSLUT 2015-08-31 
 

 

   89 

 

Gislaved Näringsliv AB 

Ordförande: Morgan Ryhman Ägare:  Gislaveds kommun 50% 
Antal ledamöter: 7            Gislaveds Näringslivsråd 50% 
Verkställande direktör:  Leif Österlind    

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 9 568 10 373 9 055 Anläggningstillgångar 0 0

Rörelsens kostnader -8 411 -10 457 -9 041 Omsättningstillgångar 2 660 4 075

Rörelseresultat 1 157 -84 14 Summa tillgångar 2 660 4 075

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 -6 Eget kapital 677 437

Resultat före skatt 1 157 -84 8 Obeskattade reserver 60 60

Bokslutsdispositioner 0 0 9 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 -15 Långfristiga skulder 0 0

Årets resultat 1 157 -84 2 Kortfristiga skulder 1 923 3 578
Summa eget kapital och 

skulder 2 660 4 075

Investeringar, tkr 0

Nettoomsättning, tkr 9 055 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 11,9 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Likviditet, % 113,9

 
 

Verksamhet 

Syftet med bolagets verksamhet är att verka 

för näringslivets och handelns utveckling inom 

Gislaveds kommun och för kommunens 

arbete med näringslivs-befrämjande åtgärder. 

GNAB samverkar med Business Gnosjö 

Region AB som är en nybildad plattform för 

att öka regionens konkurrenskraft. I 

verksamheten ingår även affärscoachning enligt 

Science Park programmet. Bolaget skall därvid 

verka för kompetensutveckling samt 

genomföra projekt vars syfte är att utveckla 

infrastruktur, tillgänglighet och attraktivitet för 

befintliga och tillkommande företag 

 

Ekonomi 

Omsättningsmässigt kommer verksamheten 

att öka med 1 miljon mot föregående år. 

Totalt beräknas bolaget omsätta 10 mnkr. I för 

GNABs lämnade uppgifter ingår även BGR.  

Projekt Affärsracet genererade ett negativt 

resultat vilket är den bidragande orsaken till 

den prognostiserade förlusten. 

Kostnadsmässigt har året präglats av 

återhållsamhet. Inga större investeringar har 

gjorts utöver normal verksamhet. Årets 

resultat beräknas bli negativt – 84 tkr. 

 
 

 

Personal 
 2015-08-31 2014-12-31 

Personalkostnader, tkr 3059 4 349 

Tillsvidareanställda  7 12 

Omräknat till heltidstjänster 6 7 

Visstidsanställda 2 0 

Omräknat till heltidstjänster 1 0 

Sjukfrånvaro % 0,67 0,26 

 

Framtid 

Näringslivet står inför stora utmaningar. 

Genom en ökad dialog och ett aktivt 

samarbete med fokus på näringslivets behov 

kan GNAB göra en positiv skillnad lokalt. 

Genom samverkan med näringslivet i Business 

Gnosjö Region ser vi positiva effekter inom de 

fokusområden som vi gemensamt engagerar 

oss i. Prioriterade områden för att stärka 

konkurrenskraften är kompetensförsörjning, 

internationalisering och marknad, 

omvärldsbevakning och attraktivitet. 

Viktiga frågor är infrastruktur, bostäder, 

personalbehov och framtidstro. Beredskap på 

omställningar mot en ökande tjänstesektor, 

ökad integration och lyhördhet mot nya 

affärsområden. Handeln har ett ökat fokus. Ett 

attraktivt utbud inom handel, kultur, 

restauranger och mötesplatser är viktiga 

komponenter för trivsel och tillväxt. E-handel 

är ett nytt område som håller på att utvecklas.  

 

Från det lokala näringslivet skickas tydliga 

signaler att det behövs konkreta åtgärder för 
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att höja kommunens attraktivitet och att 

genomföra investeringar för samhällenas 

utveckling. Genom offensiva satsningar kan 

man vända en negativ trend och skapa nya 

arbetstillfällen och nya etableringar. För att 

klara detta krävs samordning av resurser.  

 

Näringsliv och samhälle kan var bara utvecklas 

tillsammans och det krävs lyhördhet, 

handlingskraft och framtidstro. Att investera i 

samhällsutveckling bidrar till ett starkare 

näringsliv och ökad attraktivitet. Området 

inom attraktivitet som infrastruktur, boende, 

skolor måste samverka med näringslivets 

behov av nya marknader, kompetenser, 

produkter och omvärldsbevakning  

 

Det fortsatta arbetet för 2015 och framåt bör 

ha följande fokus:  

Lokalt 

 Närvaro och dialog med näringslivet 

 Översätta behov till kommunen 

 Förmåga att genomföra  

 Marknadsföra teknik mot skolelever 

 Nyföretagane och UF företag 

 Utbildningsbehov och 

kompetensförsörjning 

 HR nätverk 

 

Kommunöverskridande 

 Tillgodose näringslivet kompetens 

behov 

 Stödja utveckling av nya marknader 

 Utveckla koncept för omvärldanalys 

 Infrastruktur 

 Automationsprojekt 

Kommun 

 Utveckling av attraktivitet i form av 

skolor, boende, mötesplatser, 

infrastrukturer samt kollektivtrafik. 

 Svenskt Näringsliv ranking 2015  
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Stiftelsen Gisleparken  

Ordförande: Staffan Sjöblom Stiftare: Gislaveds kommun 
Antal ledamöter: 7  Föreningen Folkets Park Folkets hus 
Verkställande direktör:  Lars Villefrance Damgaard   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 1 755 2 633 7 040 Anläggningstillgångar 1 533 1 815

Rörelsens kostnader -5 389 -8 083 -7 017 Omsättningstillgångar 8 391 4 575

Rörelseresultat -3 634 -5 450 23 Summa tillgångar 9 924 6 390

Finansiella intäkter 1

Finansiella kostnader -10 -15 -32 Eget kapital -2 743 -1

Resultat före skatt -3 644 -5 465 -8 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 13 118 0

Årets resultat -3 644 -5 465 -8 Kortfristiga skulder 451 6 391
Summa eget kapital och 

skulder 10 826 6 390

Investeringar, tkr 545

Nettoomsättning, tkr 3 661 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 0,0 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Likviditet, % 68

 
 

Verksamhet 

Gislaveds Kommuns styrande politiker 

beslutade 

i kommunfullmäktige 2015-06-22 att Stiftelsen  

Gisleparken i huvudsak ska ägna sig åt 

evenemangssamordning, bowling och 

logiuthyrning. Verksamheten ska bedrivas i 

nära samarbete med Gislaveds kommun och 

lokala entreprenörer för att säkerhetsställa ett 

fullgott utbud av nöjes- och fritidsverksamhet i 

kommunen. 

 

Besökare vid nöjesevenemang: 550 (0) 

Konferenser: 150 (0) 

Stugnätter 650 (936) 

 

 

Ekonomi 

Då Stiftelsen inte fått ägna sig åt den primära 

verksamheten i väntan på politiska beslut och 

även en utredning som gjorts/görs av 

Konkurrensverket har det inte varit möjligt att 

driva nöjesverksamheten så som tidigare 

gjorts.  

 

Personal 
 2015-08-31 2014-12-31 

Personalkostnader, tkr 2103 2 844 

Tillsvidareanställda  6  

Omräknat till heltidstjänster 5,4 8 

 
 

 

 

 

 

Framtid 

Med utgångspunkt från beslutet som 

fattats i kommunfullmäktige har 

Stiftelsen Gisleparken presenterat en 

organisation och verksamhetsplan för 

kommunstyrelsen. En arbetsgrupp med 

politiker jobbar nu vidare på förslaget. När 

politikerna har fattat det definitiva beslutet om 

Gisleparken kommer det förhoppningsvis dras 

igång ett intensivt arbete för att stärka 

varumärket och att fylla lokalerna med 

verksamhet. 
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A-ringen AB  

Ordförande: Niclas Palmgren Ägare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Anders Simfors    

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 66 110 294 Anläggningstillgångar 10 252 10 252

Rörelsens kostnader -223 70 -435 Omsättningstillgångar 830 835

Rörelseresultat -157 180 -141 Summa tillgångar 11 082 11 087

Finansiella intäkter 0 0 11

Finansiella kostnader 0 0 -129 Eget kapital 2 364 2 438

Resultat före skatt -157 180 -259 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 8 102 8 102

Årets resultat -157 180 -259 Kortfristiga skulder 616 547
Summa eget kapital och 

skulder 11 082 11 087

Investeringar, tkr 0

Nettoomsättning, tkr 292 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 22,0 Ansvarsförbindelser INga Inga

Likviditet, % 151

 

 

Verksamhet 

Det under 2014 påbörjade arbetet med att 

hitta ny arrendator för motorbanan 

resulterade i att den förra 

verksamhetsutövaren, AMAB, frånträdde sitt 

arrende 10 mån i förtid samtidigt som ny 

arrendator, Anderstorp Racing Club 

tillsammans med sitt bolag SRW Anderstorp 

AB, tillträdde den 1/3 2015. Detta tillsammans 

med att kommunens fastighetsbolag, Gislaved 

Industrilokaler AB, förvärvat den depåbyggnad 

och de övernattningsstugor som AMAB 

uppfört inom området gör att verksamheten 

på motorbanan nu har en mycket stark lokal 

förankring. 

 

I samband med arrendeskiftet har de nya 

verksamhetsutövarna tagit tag i 

bullerproblematiken och bl a investerat i ny 

ljudmätningsutrustning. Samtidigt har man 

begärt att det tillstånd som styrt i vilken 

omfattning man kan bedriva bullrande 

verksamhet på banan, ska upphävas för att 

ersättas av något för verksamheten mer 

”generösa” föreskrifter. 

 

Under första halvåret har avtal om 

detaljplanearbete, som tidigare beslutats, 

tecknats med Bygg- och miljönämnden. 

Arbetet är i sin linda men avsikten är att 

detaljplanen ska styra den framtida 

användningen av motorbaneområdet men inte 

reglera området norr och väster om denna.  

 

Ekonomi 

Merparten av kostnaderna som uppkommit 

under första halvan av 2015 avser kostnader i 

samband byte av arrendator. Upplupna 

kostnader som ännu inte redovisats har 

periodiserats och avser lönekostnader för vd 

(ca 50 tkr) samt avskrivningar (ca 40 tkr).  

 

Kostnaderna för detaljplanearbetet uppskattas 

till ca 320 tkr + utgifter för externa 

utredningar och upprättande av t e x 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Under året 

har ca 50 tkr erlagts till Bygg- och miljö-

nämnden medan resterande belopp beräknas 

bli utbetalt under 2016. Eftersom utgifterna 

ses som en investering i mark kommer dessa 

inte att bli föremål för avskrivning. 

   

I prognosen för 2015 års kostnader ingår en 

återföring av medel som tidigare reserverats 

för erläggande av ränta till bolagets ägare, 

kommunen. Eftersom motsvarande 
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reservering inte gjorts i kommunens 

redovisning beslöts i samband med senaste 

bokslut och efter förslag från bolagets revisor 

att dessa medel, 383 tkr, ska återföras i 

räkning. Eftersom beloppet tidigare belastat 

bolagets resultat negativt får motsvarande 

positiv påverkan nu. Då beloppet är större än 

årets övriga beräknade kostnader blir summan 

av prognosticerade kostnader positiva liksom 

årets resultat. 

 

Personal 
 2015-08-31 2014-12-31 

Personalkostnader, tkr 48 75 

Tillsvidareanställda  1 1 

 

 

Framtid 

Genom den planerade fusionen mellan A-

Ringen AB och Gislaveds Industrilokaler AB 

kommer ett och samma bolag att vara ägare 

till hela fastigheten och de byggnader som inte 

ägs av Anderstorp Racing Club. Sedan 

tillträdet som ny arrendator den 1 mars har 

ARC intensifierat arbetet med att kunna hyra 

ut banan för olika typer av verksamheter och 

evenemang inom miljötillståndets villkor.   

 

Eftersom bullervillkoren begränsar 

möjligheterna till en ekonomiskt bärkraftig 

omfattning av verksamhet och dessutom anses 

svåra att kontrollera har klubben begärt att 

tillståndet ska upphävas, vilket Mil-

jöprövningsdelegationen också beslutat om 

under september 2015. Klubben har i 

samband med detta anmält verksamheten till 

kommunens Bygg- och miljönämnd och 

kommunen svarar nu för definierandet av 

lämpliga försiktighetsmått. På sikt kan det bli 

fråga om nytt tillstånd där villkoren omprövats 

från grunden.  
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Gislaveds Industrilokaler AB  

Ordförande: Niclas Palmgren Ägare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Mikael Fröler   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 2014

Rörelsens intäkter 3 231 4 700 2 764 Anläggningstillgångar 2 029

Rörelsens kostnader -2 007 -3 230 -1 955 Omsättningstillgångar 11 964

Rörelseresultat 1 224 1 470 809 Summa tillgångar 13 993

Finansiella intäkter 0 30 121

Finansiella kostnader 0 0 0 Eget kapital 10 631

Resultat före skatt 1 224 1 500 930 Obeskattade reserver 2 386

Bokslutsdispositioner 0 0 -30 Avsättningar 0

Skatt 0 0 -221 Långfristiga skulder 0

Årets resultat 1 224 1 500 679 Kortfristiga skulder 976
Summa eget kapital och 

skulder 13 993

Investeringar, tkr 0

Nettoomsättning, tkr 2 764 Ställda säkerheter Inga

Soliditet, % 88,3 Ansvarsförbindelser Inga

Likviditet, %  
 

Verksamhet 

Bolagets syfte är att främja lokalförsörjningen 

för industrier och hantverk, servicenäringar 

och offentliga behov inom Gislaveds kommun.  

Gislaveds Industrilokaler äger fastigheten 

Munin 19 som är bebyggd med 6 637 kvm 

BRA(bruksarea) och innehåller 17 olika 

lokaler. 

 

 

Under året har nyckelsystemet bytts ut för att 

modernisera och skapa ett enhetligt system 

för hela fastigheten Munin 19. 

 

 

 

 

Ekonomi 

Resultatet efter augusti visar en omsättning 

om 3 231 tkr och ett resultat före 

dispositioner inklusive avskrivningar på 1 224 

tkr. 

 

Resultatet för 2015 bedöms bli ca 1 500 tkr 

före dispositioner och skatt.  

 

 

Framtid 

Fusionen med A-ringen AB löper enligt planen 

och är sannolikt genomförd före årsskiftet. 

 

Under hösten kommer gymnasiets lokal för 

plåt och svets att iordningsställas för träteknik. 

Dessutom ska den vakanta lokalen rustas upp. 
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16 Redovisningsprinciper 

Externa redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av 

inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har 

gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. 

 

Förändrade redovisningsprinciper 

Från och med 2013 tillämpas RKR 18 Redovisning av intäkter. Rekommendationen innebär att 

statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över respektive 

anläggningstillgångens nyttjandeperiod. 

Omklassificeringen av statsbidrag innebär att anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar samt 

ackumulerade avskrivningar ökat och att en motsvarande skuld redovisas bland långfristiga skulder. 

 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 mnkr. 

Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster. 

 

Intäkter 

Skatteintäkter  

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på SKL:s augustiprognos i enlighet med 

rekommendation RKR4.2. 

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag tas fr. o.m 2013 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga 

skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de 

reducerade det bokförda värdet. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp periodiseras fr om 2014 

på samma sätt. 
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Kostnader 

Löner mm 

Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende augusti men som utbetalas i september 

har inte periodiserats. Ej uttagen semester tillsammans med övertid har periodiserats. 

 

Tillgångar och skulder 

Investeringar  

Exploateringstillgångar är bokförd som materiella anläggningstillgångar. Detta beroende på 

svårigheten at bedöma tidpunkten för avyttring, enligt rekommendation ska exploatering hanteras 

som omsättningstillgång. 

Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde. 

Avskrivningstider  

Avskrivningstider t om 2014:         Avskrivningar investeringar fr o m 2014: 

Konst 0 år   Mark, fjärrvärmeanslutning, konst 0 år 

Mark och saneringsfastigheter 0 år Mark, byggnad o tekniska anläggningar 10-60 år  

Inventarier 3-10 år  Maskiner 3-20 år  

Transportmedel 5-10 år                             Transportmedel 5-20 år 

Fastighetsinventarier 10-20 år Inventarier 3-20 år 

Byggnader 20-50 år  Byggnadsinventarier 3-20 år 

Affärsfastigheter 20-33 år  Affärsfastigheter 20-33 år  

Vattenledningar 33 år  Vattenledningar 33 år 

 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivning tillämpas på samtliga tillgångar. Fr o m 2012 sker avskrivningen från den tidpunkt 

tillgången tas i bruk tidigare påbörjades avskrivningarna första januari oavsett ianspråktagande. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till ett halvt basbelopp. 

Under 2014 gjordes en översyn av anläggningsregistret. De fastighetsanläggningarna som tidigare inte 

har haft markvärde har nu fått det. Rutinerna för komponentavskrivningar har diskuterats och det har 

tagits fram fler komponenter för fastighetsanläggningar. Reglerna har tillämpats på de 

fastighetsinvesteringar som avslutats under 2014. Under 2015 görs en utredning om reglerna för hur 

komponentavskrivningar ska tillämpas på fastighetsinvesteringar gjorda före 2014. Under året 

kommer det även tas fram komponenter för anläggningarna inom vatten, avfall och gata. 

Förråd 

Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde. 

Kortfristig skuld 

Överskott för Va-verksamheten redovisas som kortfristig skuld. 
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Pensioner 

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

Avsättningar 

Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendationen om att nuvärdesberäknas. 

Kostnaden för att återställa deponi är så osäker i sig att därtill att nuvärdesberäkna den med en 

osäker ränta. 

Leasingavtal  

Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell leasing. Avtalen avser främst leasing av bilar 

och maskiner. Avtalstiderna är mellan 3-5 år. Det pågår en inventering av fastighets hyresavtal. 

 

Interna redovisningsprinciper 

Personalkostnader 

Arbetsgivaravgifter mm har interndebiterats förvaltningarna i samband löneredovisningen. Den 

överensstämmer med Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation. Det tas även ut ett 

påslag på lönesumman från förvaltningarna för att täcka gemensamma kostnader som tex 

Kommunhälsan, Facklig verksamhet. 

 

Kapitalkostnader 

Räntan beräknas med nominell metod 2,5 % på bokfört värde vid årets början. På årets investeringar 

har ränta tillgodoräknats fr om anskaffningsmånaden. 

 

Sammanställd redovisning 

Vid delårsbokslutet upprättas igen sammanställd redovisningen som skulle omfattat kommunen, AB 

Gislavedshus, Gislaved Energi AB och Stiftelsen Isabergstoppen. Utan samtliga kommunala bolag och 

stiftelser redovisas med resultaträkning, balansräkning och prognos för helåret. Inga förändringar har 

skett under året i kommunkoncernens sammansättning. 



 DELÅRSBOKSLUT 2015-08-31 
 

 

   98 

 

 

17 Ordlista 
Anläggningskapital Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar. 

Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella (mark, 

byggnader, maskiner mm) eller finansiella (aktier, andelar mm) 

Avskrivningar Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad 

ekonomisk livslängd. 

Eget kapital Visar hur stor del av tillgångarna som ej finansierats med skulder 

Kortfristiga skulder/fordringar sådant som förfaller inom ett år 

Likviditet Ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. Visar omsättningstillgångar i relation 

till kortfristiga skulder. 

Nettoinvesteringar Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 

Omsättningstillgångar Tillgångar som är anläggningstillgångar. Tex förråd, fordringar, kortfristiga 

placeringar, kassa och bank. 

Rörelsekapital Den del av eget kapital som med kort varsel kan användas. Omsättningstillgångar 

minus kortfristiga skulder 

Soliditet Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Andelen eget kapital av totala tillgångarna. 

Kapitalkostnader Består av två delar, avskrivningar och intern ränta 

Finansiella intäkter Intäkter som kommer från placerade medel, tex. ränta på bankkonto. 

Finansiella kostnader Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader för 

pensionsförvaltningen. 

Avsättningar Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik till sin 

förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt den skall infrias. 



 DELÅRSBOKSLUT 2015-08-31 
 

 

   99 

 

18 Läsanvisningar av tabellerna med mål i 

delårsbokslutsdokumentet 
Förklaringar: 

Konkretiserade mål= De konkretiserade målen (inriktningen) är förväntningar eller krav på hur nämndernas 

tilldelade resurser ska riktas. De är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna, visionen, 
kommunstyrelsens ledningsidé och de finansiella och personalpolitiska målen. 
Styrmått: Mättal som är till för att se i vilken riktning vi är på väg. 

Mål= Vilken målsättning  har nämnden för styrmåttet 

Utfall= Vilket utfall har man per 31/8- 2013 

Måluppfyllnad= % uppyllnad 

 = trendpil, bättre, sämre eller lika med föregående mätning 

= målet med måttet är inte uppfyllt 

 målet med måttet är delvis uppfyllt 

 målet med måttet är uppfyllt 

 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Målupp-
fyllnad 

  

Utveckla och 
samordna 
mötesplats 
GISLE. 

Utveckla och 
samordna 
mötesplats 
GISLE. 

Delta i 
utvecklingen 
och 
samordningen 

Uppnås Uppnås delvis 50% 
  

 Biblioteken 
ska stödja och 
främja 
utveckling av 
inlevelseförmå
ga, kreativitet 
och eget 
skapande. 

Antalet 
deltagare i 
bibliotekens 
programverks
amhet ska 
vara 
oförändrat 
eller öka. 

7 000 5 566 79,51% 
  

 Biblioteken 
ska stödja och 
främja intresse 
för litteratur, 
teater, film, 
konst, musik, 
dans och 
andra 
konstnärliga 
uttrycksformer 

Antalet 
utlån/invånare 
ska öka 

4,3 4,4 102,33% 
  

Antalet 
besökare på 
biblioteken 
och 
bokbussen 
ska vara 
oförändrat 
eller öka. 

102 200 94 558 92,52% 
  

Utlånen vid 
biblioteken ska 
vara 
oförändrade 
eller öka. 

126 200 126 231 100,02% 
  

Antalet 
biblioteksbesö
k per invånare 
ska vara 
oförändrat 
eller öka. 

3,5 3,3 94,29% 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §331 Dnr: KS.2015.148

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar anger att syftet med
planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för att
bostadsförsörjning förbereds och genomförs.

Lagen säger att kommunens riktlinjer minst ska innehålla:
- Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
- Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål och
- hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program som har betydelse för bostadsförsörjningen.

Riktlinjerna ska vara ett underlag till översiktplanen.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har under året tagit fram underlag samt
förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 2015-2030 i Gislaveds kommun.
Förslaget innehåller mål och strategier. När riktlinjerna antagits ska en
handlingsplan arbetas fram.

Materialet har varit utsänt för samråd till ett 60-tal olika föreningar,
myndigheter, byggherrar m. fl. 15 remissvar har inkommit. Utskottet har efter
samrådet gjort förändringar i förslaget och beslutat översända det för
antagande.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2015-2030 Gislaveds kommun, Underlag till
ÖP 16 daterade 2015 09
Underlag till bostadsförsörjningsriktlinjerna ÖP16, daterat 2015 04 22
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2015

Yrkande
Gunnel Augustsson (S) för S, M och MP med instämmande av Lennart Kastberg
(KD) och Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Riktlinjer för bostadsförsörjning 2015-2030 Gislaveds kommun,
daterade den 29 september 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Inledning
Boendeplanering handlar om att analysera och be-
döma behovet av förändringar i bostadsbeståndet. 
Utgångspunkten är de sammanlagda kraven och öns-
kemålen från olika delar av befolkningen och hur de 
utvecklas. Kommunen har det övergripande ansvaret 
att se till att det finns goda bostäder för alla i kom-
munen. Bostadsförsörjning handlar alltså inte bara om 
att undersöka behovet av nya bostäder utan också 
hur man hanterar det befintliga beståndet. Det är det 
befintliga beståndet som utgör det stora utbudet. Nya 
bostäder underlättar, å sin sida, rörligheten på bo-
stadsmarknaden, vilket leder till att fler kan hitta den 
bostad som är rätt för dem.

En bra bostadsförsörjning med tillgång till attraktivt 
boende är en av nyckelfrågorna för ett
expanderande näringsliv. Gislaveds kommun har ett 
starkt näringsliv och stor inpendling. Därför är det 
viktigt att kunna erbjuda attraktiva bostäder till poten-
tiella inflyttare.

En god boendemiljö handlar inte bara om själva bo-
staden utan också i stor utsträckning om miljön runt 
omkring. Det ska finnas goda boendemiljöer för alla, 
oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund eller 
funktionsnedsättning. Barns behov av fysisk aktivitet 
ska också beaktas i samhällsbyggandet. Klimatföränd-
ringarna ställer dessutom allt större krav på att ett 
hållbart samhällsbyggande skapas.

Strategisk markpolitik och god planberedskap kom-
munens nycklar för att uppnå en god bostadspolitik.

Kommunens roll
Kommunens roll är att planera utifrån individens 
behov, att arbeta i nätverk, att arbeta med ett hållbart 
byggande samt att utveckla och värna om de kultur-
historiska kvaliteterna i det byggnadsbestånd som 
finns i kommunen.

Riktlinjernas syfte
H Riktlinjerna är ett gemensamt underlag för kom-
munen och bygg- och bostadsbranschens parter där 
kommunen skapar förutsättningarna och marknaden 
svarar för bostadsbyggandet.

H  Riktlinjerna är ett styrdokument för kommunens 
verksamheter. Det utgör underlag för markköp, plan-
läggning, infrastrukturfrågor och planering av trafik, 
kommunikationer, parker och grönområden.

H  De bostadspolitiska riktlinjerna kopplas till
 översiktsplanen.

Vision för Gislaveds kommun
Gislaveds kommun är platsen man gärna iden-
tifierar	sig	med	och	har	en	god	relation	till.
Prioriterade områden är: Barns lärande, Staden Gislaveds 
kommun, Företagsklimat och näringslivssamverkan.

Huvudmålen i visionen som har bäring på bostadsför-
sörjningen är:
- Staden Gislaveds kommun upplevs – och används – 

som en attraktiv mötesplats av invånare och besökare. 
Konceptet Staden Gislaveds kommun upplevs och stöder 
hela kommunens attraktivitet.

- I Gislaveds kommun har vi det bästa företagsklimatet.
- Näringslivssamverkan sker naturligt baserat på efterfrå-

gan från kommun eller företag.

Attraktivitet
Attraktivitet när det gäller boende är när det finns en 
valfrihet av olika bostadsformer, olika lägenhetsstor-
lekar, olika storlek på villatomter och en mångfald i 
lägen för bebyggelse.

Utvecklingen i kommunen
Befolkningen i kommunen har under fler år minskat 
men har det senaste året stabiliserats.  Andelen av be-
folkningen som är 65 år och äldre ökar. Arbetslöshe-
ten är för närvarande  ca 8 % men har en minskande 
trend.

I kommunen finns ca 13 500 bostäder. Ca 58 % är 
privata villor och 32 % är hyresrätter. 359 lägenhe-
ter finns i vård- och omsorgsboenden för äldre och 
138 lägenheter har definierats som trygghetsboende 
(Gislavedsmodell se definition seniorboende 70+). 
Bedömningen är att det inte behövs byggas fler rena 
vård- och omsorgsboenden men däremot behöver 
det tillkomma trygghetsbostäder och specialbostäder 
för olika grupper.
I kommunen finns totalt 56 gruppbostäder enligt 
Definition LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). 
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Kommunens mål för bo-
stadsbyggande och utveck-
ling av bostadsbeståndet

Mål	1.	Det	befintliga	bostadsbeståndet	
ska	förvaltas	och	förädlas.

Mål	2.		Planeringen	för	bostadsbyggandet	
ska ske ur ett hållbarhetsperspek-
tiv såväl ur ekonomiska, ekologiska 
som	sociala	aspekter.

Mål	3.	Kommunen	ska	innehålla	bostä-
der med olika upplåtelseformer, 
storlekar och typer av boenden för 
människor	med	olika	behov.

Mål	4.	Tillgängligheten	i	bostadsbestån-
det och utemiljön ska öka för att 
stimulera	kvarboende.

Mål	5.	400	nya	bostäder	ska	tillkomma	
under	perioden	2015-2030.	

Mål	6.	100	av	de	400	bostäderna	ska	till-
komma i form av 

		 seniorboende	70+.

Mål	7.	 Stimulerande	utemiljö	i	anslutning	
till bostäder ska ha hög prioritet 
för	att	stärka	attraktiviteten.

Kommunens strategi för 
att uppnå målen

H Kommunen ska med framförhållning med mark-
innehav och genom planläggning medverka till att 
efterfrågan på byggklara tomter i de åtta tätorterna 
tillgodoses. (Mål 5)

Genom att:
-  bevaka fastigheter som kommer ut till försäljning och 

som finns med som framtida exploateringsområden i 
översiktsplanerna.

-  planera för nya bostadsområden innan efterfrågade 
tomter tagit slut.

H Kommunen ska stimulera och ge förutsättningar 
för en varierad bostadsmarknad.
(Mål 1, 3, 5)

Genom att:
- ha en aktiv dialog med bostadsmarknadens aktörer.
- styra det kommunala bostadsbolaget genom ägardirek-

tiven.
- tillhandahålla tomter för olika bostadstyper.
- ha en positiv attityd till byggande på landsbygden och 

omvandling av fritidshus till permanentboenden.
- medverka till ändring av befintliga detaljplaner.

H Kommunen ska verka för att fler fastighetsägare 
ska teckna bostadssociala avtal. (Mål 5,6)

Genom att:
- ha en aktiv dialog med bostadsmarknadens aktörer.

H Vid ny- och ombyggnation ska särskilt tillgäng-
lighets-, trygghets-, säkerhets- och folkhälsoaspekter 
liksom åtgärder som främjar integration beaktas. (Mål 
2,3,4)

Genom att:
- ge rådgivning till bygglovssökanden.
- delta i inventering av tillgänglighetsaspekter.
- tillse att alla kompetenser inom kommunen deltar i 

planering av den fysiska miljön.
- vid ombyggnader av befintliga bostäder till trygghets/se-

niorbostäder 70+ ska brandsäkerhet likställas med den 
i nybyggnation.
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H Behovet av grönytor och platser för rekreation 
ska alltid beaktas. Mötesplatser för kulturella och 
fysiska aktiviteter ska stimuleras. (Mål 1,2,3,5,7)

Genom att:
- i samband med bygglov aktivt ge råd om utemiljöns 

betydelse.
- i detaljplaner alltid bevaka de ”gröna frågorna”
- ha dialog med föreningslivet

H Vid all byggnation ska miljömässigt hållbara och 
resurssnåla lösningar sökas aktivt. (Mål 2)

Genom att:
- omvärldsbevaka och sprida goda exempel.
- informera om ny teknik.
- kommunen ska främja användandet av så mycket trä 

som möjligt.

H Kommunen ska verka för energieffektivitet och 
miljömässigt hållbar uppvärmning i befintligt bostads-
bestånd och nyproduktion. (Mål 3)

Genom att:
- sprida information via kommunens energirådgivning.

H Planering och genomförande ska ske på ett re-
surseffektivt sätt när det gäller att utnyttja befintliga 
tekniska system, service och gator mm. (Mål 2)

Genom att:
-  i översiktsplanering, detaljplanering och projektering i 

första läge se till befintlig infrastruktur i form av led-
ningar, gator m. m.

- kommunen underlättar ändringar av befintliga detaljpla-
ner.

H I tätorternas centrala delar ska ges möjlighet att 
bygga små enheter med lägenheter eller småhus. (Mål 
1,2,3,4,5,6)

Genom att:
- kommunen underlättar ändringar av befintliga detaljpla-

ner.

H Kommunen ska erbjuda byggherrar och bostadsfö-
retag en god service och möjlighet till samverkan. (Mål 
1,5)

Genom att:
-  kommunen är en arena och ordnar möten för olika 

aktörer.
-  minst en gång per år bjuda in bostadsmarknadens 

aktörer till diskussion.

 - ha korta handläggningstider.
- erbjuda lättförståelig information till t ex lovsökande 

på kommunens hemsida, vilket gör att rätt handlingar 
lämnas direkt.

- effektivisera handläggningen genom klara rutiner.

H Kommunen ska tillhandahålla information till byg-
gare och bostadssökande. (Mål 3)

Genom att:
- ha uppdaterad information om lediga tomter, taxor mm 

på kommunens hemsida.
- informera om de bostadsföretag som finns i kommunen 

genom olika kommunala kanaler.

H Byggbranschen ska stimuleras till nytänkande. (Mål 
2,4,6)

Genom att:
- ordna föreläsningar, hearingar och workshops.

H Planer ska präglas av enkelhet. (Mål 1,5)

Genom att: 
- planinnehållet begränsas till det som planen syftar att 

lösa.

H Ansvaret för ett attraktiv stadsbild breddas.
(Mål 1,2)

Genom att:
- kulturhistoriskt och arkitektoniskt intressant bebyggelse 

och miljöer värnas.
- att stimulera att konst tillkommer i utemiljön på kommu-

nala, privata samt Gislavedshus fastigheter.
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Hänsyn till nationella och 
regionala mål, planer och 
program
Gislaveds kommuns bostadsförsörjnings riktlinjer är 
relaterade till det nationella målet för samhällsplane-
ring, bostadsmarknad och byggande samt målen för 
bostadspolitiken. 

De av riksdagen fastlagda miljökvalitetsmålet God be-
byggd miljö är grunden för kommunens riktlinjer. När 
det gäller Vision Sverige 25 kan punkterna ”Skapa en 
hållbar livsmiljö i och kring staden”, Utveckla småor-
ter och glesbygd hållbart” samt ”Bygg hållbart” anses 
ha bäring i Gislaveds kommuns planering. Riktlinjerna 
stämmer väl överens med regionala utvecklingspro-
grammet –RUP (Regionalt utvecklingsprogram för 
Jönköpings län) och RUS (Regional utvecklingsstrategi)
Även länsstyrelsens analyser har använts som underlag. 
Samordning med grannkommunerna har inte skett.
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Definitioner
Mål
Avsett resultat av verksamhet. (Def NE)

Strategi
Långsiktigt avergripande tillvägagångsätt. (Def. NE)

Riktlinjer
Huvuddragen av viss verksamhet och hur den ska gå 
till. (Def.NE)

LSS
Lagen om stöd och service till vissa funktionshidrade.

SOL
Socialtjänstlagen.

PBL
Plan- och bygglagen.

Ägardirektiv
Kommunägda bostadsföretag spelar en viktig roll för 
bostadsförsörjningen i de flesta kommuner. 
För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på 
ett bra sätt bör kommunen i ett ägardirektiv tydligt 
klargöra vad man vill med bolaget; vilken nytta det 
förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt 
ramar och villkor för verksamheten.

Seniorboende 70+ (tidigare ”Trygghetsboende 
Gislavedsmodell”)
Kriterier för Gislaveds kommuns och AB Gislavedshus 
seniorboende 70+ för äldre och funktionsnedsatta 
personer samt tillämpningsregler.
- Lägenheterna är avsedda för personer som är över 

70 år (minst en i hushållet) och för personer med 
biståndsbedömd funktionsnedsättning i mån av lediga 
lägenheter.

- Lägenheterna ska ha god tillgänglighet i yttre och 
inre miljö.

- Det ska vara lätt att ta sig till träffpunkter och ge-
mensamhetslokaler där det finns aktiviteter och där 
man kan få närhet och trygghet.

- Personalen på träffpunkterna ska medverka till so-
ciala kontakter, samvaro och gemensamma måltider.

- ”För enklare sysslor” hänvisas till Fixartjänsten.
- Hyreslagens villkor gäller.
- Om det inte finns personer i kö för lägenheterna 

enligt första punkten kan ledig lägenhet erbjudas an-
dra bostadssökande, dock efter en särskild prövning 
i det enskilda fallet och varvid hänsyn ska tas till den 
sökandes ålder.

- Hantering av bostadskö, tillämpningsregler mm ska 
samordnas mellan AB Gislavedshus och fastighets-
nämnden och vid behov i samråd med socialnämn-
den och kommunstyrelsen.

Seniorboende
Seniorbostad är en bostad som riktar sig till dem som 
är i övre medelåldern eller äldre och boendet omfat-
tar någon form av service utöver den som man får i 
en vanlig hyres- eller bostadsrätt.

Trygghetsboende
Boverkets definition 
Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och 
utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby 
och rekreation och där det finns personal dagligen 
som på olika sätt kan stödja de boende under vissa 
angivna tider. Trygghetsbostäder kan upplåtas med 
hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. 
Ytterligare ett krav är att bostäderna ska innehas av 
personer som fyllt 70 år.

Investeringsstödets krav på en trygghetsbostad 
Följande villkor ska vara uppfyllda för att ett trygg-

hetsboende ska kunna komma ifråga för statligt 
investeringsstöd:

• trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, koo-
perativ hyresrätt eller bostadsrätt

• bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. 
När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det 
att en av personerna har flytt 70 år

• det ska finnas utrymmen för samvaro, måltider och 
hobbyverksamhet

• alla boende ska få ett trygghetslarm
• trygghetsboende ska bemannas med personal vissa 

tider varje dag för kontakt och för att ordna med 
gemensamma måltider och med sociala och kultu-
rella aktiviteter

• trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är 
möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsätt-
ning som kräver hjälpmedel vid förflyttning

• dimensionerande mått för den fysiska tillgängligheten 
är förhöjd nivå enligt Svensk Standard nr 91 42 21. 
Detta motsvarar mått för en elrullstol.

Vård och omsorgsboende
I särskilt boende har kommunen ansvar för hälso- 
och sjukvårdsinsatserna. Kommunen står alltså för 
sjuksköterskeinsatser, insatser från sjukgymnast och 
arbetsterapeut, kostnader för inkontinenshjälpmedel, 
arbetstekniska hjälpmedel, sjukvårdsmaterial osv. I 
ett särskilt boende är man "skriven" på den adressen. 
Som särskilt boende räknas vårdbostad, korttidsplats 
och avlastningsplats. Alla dessa kräver biståndsbeslut.
(Brukaren av korttidsplats är skriven på sin vanliga 
hemadress.)
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Serviceboende (LSS)
En servicebostad består av ett antal lägenheter 
med tillgång till gemensam service och fast anställd 
personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den 
enskildes behov och ligger samlade i samma hus eller 
kringliggande hus. Serviceboende är en mellanform 
mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och 
en lägenhet i en gruppbostad. Inom denna mellanform 
kan flera typer av boende rymmas. 
Det som gäller för samtliga är att:
• Lägenheterna ska vara fullvärdiga
• Dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten ska 
  erbjudas utifrån den enskildes behov.
• Gemensamma utrymmen för service och ge-

menskap ska finnas.
• Antalet boende kan vara fler än i en gruppbo-

stad, men begränsas för att underlätta integra-
tion i bostadsområdet och undvika en institutio-
nell boendemiljö.

• Samlokalisering med andra bostäder med sär-
skild service undviks.

Stödboende
Socialstyrelsens definition
Stödboende är (inom socialtjänsten:) boende som 
tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för 
personer som behöver insatser i form av tillsyn och 
stöd men inte vård eller behandling.

Skyddat boende
Socialstyrelsens definition
Skyddat boende är ett (inom socialtjänsten:) bo-
ende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse 
avsedda för personer som behöver insatser i form av 
skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans 
med andra relevanta insatser.

Utslussningslägenhet
Självständigt boende med stöd och som syftar till 
övergång till eget bostadskontrakt.

Bostadssociala avtal
Kommunens socialförvaltning tecknar avtal med  fast-
ighetsägare om  utslussningslägenheter.

Flyktingboenden
Migrationsverket ansvarar för anläggningar med två 
olika möjligheter för boende; dels lägenhetsboende 
och dels ABT-boende.
ABT-boende är en anläggning för tillfälligt flykting-
boende där det inte är möjligt till självhushåll och 
boende tiden inte ska vara mer än 3 månader.

Vårdbostad - är en lägenhet i ett äldreboende, bi-
ståndsbedömt behov enl. SoL, helinackordering, dvs. 
att allt ingår (boende, omvårdnad och övrig service).

Korttidsplats
Här ingår platser för en kortare tids vistelse. Man är 
"skriven" på den adress där man har sin ordinarie 
bostad. Biståndsbedömt behov.

Avlastningsplats
Det kan vara så att make/maka behöver avlastning för 
att orka, eller att den enskilde själv behöver korttids-
vistelse pga fysiska eller sociala behov t ex. Vistelsen 
kan ske med jämna tidsintervall (ofta kallad växelvård), 
eller när något särskilt inträffat.

Palliativ vård  
Den sista tiden i livet kan behov finnas att komma 
till en korttidsplats för att få kvalificerad omvårdnad 
dygnet om.

Trygghetsplats
När något akut inträffar, kan man få vistas några dagar 
på en trygghetsplats. Det kan t ex om en närstående 
hastigt går bort och man inte orkar vara ensam de 
första nätterna, eller vid en brand el vattenläcka i 
bostaden - och när andra möjligheter är uttömda. 
Biståndsbedömning krävs inte för att få en plats, men 
vistelsen är under en begränsad tid. 

Gruppboende (LSS)
Gruppbostaden är ett alternativ för personer med 
ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att 
mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är 
nödvändig. Utformningen av en gruppbostad anges i 
de allmänna råden enligt följande:
• De enskilda lägenheterna ska vara fullvärdiga
• Institutionell prägel ska undvikas genom att grupp-

bostäder inte samlokaliseras med varandra och med 
andra bostäder som inte är ordinära och som regel 
inte heller medlokaler för daglig verksamhet

• Gruppbostaden bör i regel vara avsedd för tre till 
fem personer. Ytterligare någon kan accepteras om 
samtliga boende tillförsäkras goda levnadsvillkor

• Gruppbostadens gemensamhetslokaler är ett kom-
plement till de egna lägenheterna. De bör:

- ligga i nära eller direkt anslutning till de enskilda 
lägenheterna

- vara lätta att nå
- vara till för dem som bor i gruppbostaden och 

tjänstgörande personal, och
- endast kunna nyttjas av andra på de boendes villkor
Gemensamma utrymmen är en förutsättning för 
gruppbostaden. Annars är det ingen gruppbostad.
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Hyreslägenhet 
Hyresrätt kallas upplåtelseform av en bostad som 
hyresgästen inte äger själv men hyr av en hyresvärd.

Bostadsrätt
Bostadsrätt är en upplåtelseform där man äger rätten 
att nyttja en bostadslägenhet för obegränsad tid. 
Bostadsrättsinnehavaren äger inte fastigheten men 
däremot en andel i bostadsrättsföreningen som i sin 
tur äger fastigheten.

Kooperativ hyresrätt
Kooperativ hyresrätt är en mellanform mellan vanlig 
hyres- och bostadsrätt. Boendeformen är ägnad att ge 
förutsättningar för en bättre boendemiljö med större 
inslag av boendedemokrati och självförvaltning än van-
lig hyresrätt. Den kooperativa hyresrättsföreningen är 
ett särskilt slag av ekonomisk förening. Viktig skillnad 
mellan den kooperativa hyresrätten och bostadsrät-
ten är till exempel att det är föreningen som hyr eller 
äger huset där medlemmarna bor. Det finns alltså 
ingen fast koppling mellan andelsrätten i föreningen, 
som man vinner genom att betala sin medlemsinsats, 
och nyttjanderätten till en specifik lägenhet. Upplåtel-
seformen ska vara spekulationsfri.  
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Boendeplanering handlar om att analysera och be-
döma behovet av förändringar i bostadsbeståndet 
utgångspunkten är de sammanlagda kraven och öns-
kemålen från olika delar av befolkningen och hur de 
utvecklas. Kommunen har det övergripande ansvaret 
att	se	till	att	det	finns	goda	bostäder	för	alla	i	kom-
munen.
Bostadsförsörjning handlar alltså inte bara om att un-
dersöka behovet av nya bostäder utan också hur man 
hanterar	det	befintliga	beståndet.	Det	är	det	befintliga	
beståndet som utgör det stora utbudet. Nya bostäder 
underlättar, å sin sida, rörligheten på bostadsmarkna-
den,	vilket	leder	till	att	fler	kan	hitta	den	bostad	som	
är rätt för dem.

En bra bostadsförsörjning med tillgång till attraktivt 
boende är en av nyckelfrågorna för ett expanderande 
näringsliv. Gislaveds kommun har ett starkt näringsliv 
och	stor	inpendling.	Därför	är	det	viktigt	att	kunna	
erbjuda	attraktiva	bostäder	till	potentiella	inflyttare.	
En god boendemiljö handlar inte bara om själva bo-
staden utan också i stor utsträckning om miljön runt 
omkring.	Det	ska	finnas	goda	boendemiljöer	för	alla,	
oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund eller 
funktionsnedsättning.

Barns behov av fysisk aktivitet ska också beaktas i 
samhällsbyggandet. Klimatförändringarna ställer dess-
utom allt större krav på att ett hållbart samhällsbyg-
gande skapas.

LAGSTIFTNING
Lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar
Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsätt-
ningar for alla i kommunen att leva i goda bostäder 
och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjning förbereds och genomförs.
Kommunens riktlinjer ska minst innehålla följande 
uppgifter:
• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveck-

ling av bostadsbeståndet
• Kommunens planerade insatser för att nå upp-

satta mål och
• Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta natio-

nella och regionala mål, planer och program som 
är av betydelse för bostadsförsörjningen.

SYFTE
Syftet med kommunens riktlinjer för bostadsförsörj-
ning är att ange riktlinjer för framtida bostadsplane-
ring och byggande samt att klargöra kommunens an-
svar och roll. Bakgrundsmaterialet utgör en grund för 
riktlinjerna och visar på vilka förutsättningar kommu-
nen har i form av utbud och efterfrågan på bostäder. 

INLEDNING
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Allmänt
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjnings-
ansvar ska alla kommuner planera för goda bostäder 
åt alla. Kommunfullmäktige ska anta riktlinjerna varje 
mandatperiod. Kommunen har också ansvar enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och 
service vissa funktionshindrade (LSS) att tillgodose 
behovet av bostäder för utsatta grupper.

Planmonopolet (PBL)
Kommunen har det samlade ansvaret för översikts- 
och detaljplanering som styr mark- och vattenan-
vändning i kommunen. I översiktsplanen och dess 
fördjupningar anges kommunens utvecklingsstrategier 
och	viljeinriktningar.	Detaljplanen	är	ett	juridiskt	doku-
ment som reglerar bebyggelsens volym, struktur och 
byggrätter.

Bygglovgivning (PBL)
Kommunen kan i bygglovgivningen påverka utform-
ning och utseende vilket också har betydelse för hur 
bebyggelsen passar in i samhällsbilden.

Markreserv
Ett kommunalt markinnehav är ett viktigt verktyg för 
att kommunen ska kunna påverka bostadsbyggandet. 
Inköpet av mark bör koncentreras till de mest strate-
giska områdena som pekats ut i översiktsplanen.

Det kommunala bostadsbolaget
Kommunen kan genom ägardirektiv till AB Gislaveds-
hus ställa krav och ge uppdrag som påverkar både 
bostadsproduktion		och	förvaltning	av	det	befintliga	
bostadsbeståndet.

Taxor
De	kommunala	avgifterna	och	taxorna	har	förmodli-
gen liten påverkan produktionskostnaderna på större 
hyreshusprojekt, men kan kanske vara en avgörande 
faktor vid valet mellan att bygga en ny villa eller köpa 
en begagnad.

I Gislaveds kommun kostar i genomsnitt ett bygglov 
för	ett	enbostadshus	ca	40	000	kronor.	Därtill	kom-
mer va-anslutningsavgift med ca 70 000 kronor. (2014)

KOMMUNENS ANSVAR OCH VERKTYG
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Antal bostäder
Allmänt
I kommunen fanns år 2013 ca 13 500 bostäder. Av 
dessa var ca 9 250 småhus (därav är ca 930 fritidshus). 
Ca	4	250	lägenheter	finns		i	flerbostadshus.	Lägenhe-
terna fördelar sig med 10%  bostadsrätter och 32 % 
hyresrätter och 58% privata småhus. 
2007 beviljades 21 bygglov för enbostadshus men 
2013 endast 8, var av 5 utom plan.

Den	största	hyresvärden	är	det	kommunala	bostads-
bolaget Gislavedshus AB med 2575 lägenheter. Lägen-
hetsstorlekarna fördelar sig enligt följande: 1:or – 18 
%, 2:or – 43 %, 3:or – 31 %, 4:or - 7 % och 5:or - 1 %.
Cirka 15 % av kommunens befolkning bor i 
AB Gislavedshus lägenheter.

Övriga större hyresvärdar är HSB, GWG-fastigheter, 
Bofast,	US-byggen	samt	Tage	och	söner.	Där	utöver	
finns	ett	stort	antal	mindre	fastighetsägare	som	hyr	ut	
lägenheter.	De	privata	hyresvärdarna	står	för	ca	1	700	
lägenheter. 

Lägenheter i vård och omsorgsboenden
I	kommunen	finns	359	lägenheter	i	vård-	och	omsorg-
boende vilket innefattar korttidsvistelse och lägenhe-
ter för permanent boende. Här ingår också perma-
nent	boende	för	personer	med	demenssjukdom.	Det	
är en minskning med 30 lägenheter sen 2007. 16 av 
dessa	lägenheter	är	idag	trygghetsboende.	Det	finns	
2015 lägenheter på vård- och omsorgsboende som 
tillfälligt används som administrativa lokaler till kom-
munala hemsjukvården.

Trygghetsbostäder enligt Gislavedsmodellen
(Förslag finns på ändrad benämning)
Sedan 2007 har 128 servicelägenheter och 16 vård-
bostäder omvandlats till trygghetsbostäder. Några 
fungerar tillfälligt som administrativa lokaler till kom-
munala hemsjukvården.
Sammanlagt	finns	138	lägenheter	som	trygghetsbo-
städer.	De	ligger	i	anslutning	till		eller	nära	vård-	och	
omsorgsboende, kommunens öppna restauranger och 
träffpunkter.

Lägenheter i gruppbostäder, servicebostäder 
och korttidsplatser enl. LSS
I	kommunen	finns	32	lägenheter	i	gruppbostäder	och	
6 servicebostäder där upp till 12 personer kan bo 
samtidigt.	Detta	kompletteras	med	8	korttidsplatser	
för barn- och unga. Ett nytt gruppboende, trapp-
husmodell, planeras med ca 6 lägenheter till 2017. I 
privat	regi	finns	Solbacken	vård	och	omsorg	med	24	

lägenheter i Burseryd och Smålandsstenar vilka ägs av 
Qvarnfallet AB. Gislaveds kommun har avtal på 23 av 
dessa.

Andra bostäder inom socialförvaltningens 
verksamhetsområde
Henjahemmet är ett skyddat boende med behandlings-
inslag	för	personer	med	missbruksproblem.	Här	finna	
14 lägenheter som kompletteras med utslussningslägen-
heter	som	finns	på	olika	platser	i	kommunen.

För	personer	med	psykisk	ohälsa	finns	Moforsvillan,	
Anderstorp med 8 lägenheter som kompletteras med 
enstaka lägenheter i närområdet. Insatsen beviljas med 
stöd av LSS.
Beslut är taget om nytt trapphusboende med 12 servi-
celägenheter	i	Gislaved	och	som	ska	vara	inflyttnings-
klart hösten 2015.

I	Smålandsstenar	finns	det	boende	för	ensamkomman-
de	flyktingbarn.	Det	finns	15	asylplatser	samt	platser	
för ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd. 
Antalet platser för de som fått permanent upphållstill-
stånd kan varierar.

Migrationsverket	har	flyktingförläggningar	i	Burseryd,	
Hestra och Reftele med sammalagt 210 platser.  Av 
dessa är ca 110 lägenheter hos privata fastighetsägare.

Socialnämnden hyr ca 10 utslussningslägenheter av AB 
Gislavedshus.

FAKTA OM BOSTADSBESTÅNDET

Antal bostäder i Gislaveds kommun
ca 9 250 småhus (därav ca 930 fritidshus)
ca 4 250 lägenheter i flerbostadshus
359 lägenheter som vårdbostäder
138 lägenheter som trygghetsbostäder
32 lägenheter i gruppboende (LSS)
6 servicebostäder (LSS)
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Lediga lägenheter
Gislavedshus hade vid årsskiftet 2014/2015 ett 75-tal 
lediga	lägenheter.	De	första	månaderna	2015	sjönk	
antalet till ett 30-tal. Ingen ledig lägenhet fanns i Gis-
lavedshus bestånd i Gislaveds tätort i början av mars 
2015.

Bostadsmarknad
Villor
Nedanstående diagram redovisar försäljning av villor 
månadasvis 2008-2014.
1:a december 2014 fanns 60 villor till salu enligt Hem-
net.	De	flesta	fanns	i	Gislaved	(14),	Anderstorp	(13)	
och på landsbygden (15).
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Gislaveds kommun har i mars 2015 ca 160 byggklara 
kommunala	villatomter.	De	finns	i	alla	tätorterna	
samt		i	Tallberga	och	Öreryd.	Flest	lediga	tomter	finns	
i	Hestra	och	Gislaved.	Utöver	byggklara	tomter	finns	
detaljplanlagd mark för många villatomter. Se bilaga: 
Lediga tomter.

Ca 85 000 m2	detaljplanlagd	mark	finns	för	hyresbos-
täder.	Den	finns	i	Gislaved,	Broaryd,	Burseryd,	Reftele,	
Skeppshult, Smålandsstenar och Tallberga. 

PLANBEREDSKAP
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Bostadsbehov
Hur befolkningen är sammansatt har stor betydelse 
för bostadsförsörjningsplaneringen. Olika grupper har 
skilda behov och om en viss grupp ökar kan det ställa 
kravet på utbudet att anpassa sig. 
Människors	val	av	bostad	styrs	av	prisnivå	och	behov.	
Önskemålen kring bostaden varierar med ålder och 
familjesituation. Traditioner och känslan i ett område 
kan också vara avgörande.

Befolkningsutveckling
Kommunen har under en tid minskat sin befolkning, 
men har senaste året sett en liten ökning. 31 decem-
ber 2014 var invånarantalet 28 737 personer. 

Medelåldern	ökar	för	både	kvinnor	och	män	och	lig-
ger över medelåldern i riket. I Gislaveds kommun var 
2013 medelåldern 41,7 år medan 1998 var medelål-
dern 38,3 år.

Diagrammet	befolkningsutveckling	1968-2013	visar	
att me-delåldern ökat något under de senaste decen-
nierna i och med att antalet personer mellan 0 och 19 
år och befolkningen 20-64 år minskat samt 65 år och 
äldre ökat.

Invånarna i kommunen kommer från 100 olika länder 
runt om i världen och andelen med utländsk bakgrund 
är 23,5 %, vilket är högre än i riket.

De	flesta	utflyttarna	är	personer	som	nyss	avslutat	
sin	gymnasieutbildning.	Merparten	av	de	som	flyttar	in	
till kommunen är generellt sett något äldre, mellan 20 
och	30	år.	Inflyttarna	är	också	något	vanligare	i	grup-
pen yngre barn, förmodligen för att det är barnfamiljer 
som	flyttar	in.	En	intressant	iakttagelse	är	att	utflyttar-
na	är	fler	än	inflyttarna	hos	den	grupp	personer	som	
är	strax	före	och	efter	pensionsåldern.	Detta	är	en	
grupp som på sikt kommer att växa när personerna 
födda på 40-talet nu gått i pension.

ANALYS
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Arbetsmarknad
I SKLs kommungruppsindelning räknas Gislaved som 
”varuproducerande	kommun”.	De	branscher	som	do-
minerar i kommunen är skog, metall och plastvaruin-
dustri. Industrin har rationaliserat men det råder brist 
på	kvalificerad	arbetskraft.	Ett	sätt	att	underlätta	för	
företagen att få rätt anställda är att erbjuda attraktiva 
boendemiljöer.
Arbetslösheten är i Gislaveds kommun ca 8,2% febr 
2015 men har haft en sjunkande trend de senaste 
året.

Pendling
Gislaveds kommun, som så många av kommunerna i 
den industritäta närregionen, fungerar som en inpend-
lingskommun. Fler arbetar i kommunen än de som är 
bosatta här. Kommunen har dock också en relativt 
stor utpendling, framförallt mot grannkommuner som 
Värnamo,	Tranemo,	Gnosjö	och	Hylte.	De	senaste	
åren är det främst utpendlingen som ökat och inpend-
lingen ligger kvar på en relativt hög nivå. Inpendlingsö-
verskottet har därför minskat. 

Hushållsstruktur
2013 fanns totalt 12 091 hushåll i Gislaveds kommun 
med följande fördelning av hushållsstorlekar:
1 personer 3996 
2 personer 3973
3 personer 1548
4 personer 1676
5 personer 602
6 personer 174
7 personer 107

I Gislavedshus bostadsbestånd bor ca 40 %  i ensam-
hushåll och i ca 150 lägenheter bor hushåll med mer 
än 6 personer.

Att hitta bostäder till stora hushåll är svårt. För att 
lösa det innebär det ibland att man slår ihop två lägen-
heter.

Barnfamiljer väljer ofta ett villaboende. Ungdomar 
efterfrågar	små	lägenheter	med	en	låg	hyra.	De	har	
ofta svårt att hitta bostäder som de har råd med. 
Gislavedshus	erbjuder	hyresrabatter	för	ungdomar.	De	
flesta	av	dessa	lägenheter	finns	på	Trasten	i	Gislaved,	
Månsgatan	i	Anderstorp	och	Furugårdarna	i	Smålands-
stenar.	Motorsportgymnasiet	i	Anderstorp,	som	har	
riksintag, gör att lägenheter för studerande efterfrågas 
framförallt i Anderstorp.
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Bostäder för särskilda grupper inom 
socialnämndens ansvarsområde
LSS
I begreppet bostad med särskild service för vuxna in-
går både gruppbostäder och servicebostäder. Grupp-
bostäder med 5-6 lägenheter ska ha en gemensam 
del för personal. Servicebostäder kan vara insprängda 
lägenheter med tillgång till en större lägenhet i närom-
rådet och där man umgås och äter tillsammans.

Ett nytt gruppboende, trapphusmodell, planeras med 
ca 6 lägenheter till 2017.

Ägaren till det privata vårdhemmet i Burseryd/Små-
landsstenar anger att efterfrågan på lägenheter ökar.

Socialförvaltningen ser att behovet av korttidsplatser 
för barn- och ungdomar ökar. Antalet rum har utökats 
från 6 till 8 just nu motsvarar 27 barn- och ungdomars 
behov.	Det	framtida	behovet	är	svårt	att	beräkna	
eftersom	det	beror	på	in-	och	utflyttning	till	kommu-
nen och också om ungdomarna bestämmer sig för att 
studera på annan ort.

Cirka 0,4-0,5% av befolkningen mellan 18-64 år vara i 
behov av LSS-bostäder. (Ett riksgenomsnitt).

Nya bostäder, 12 lägenheter, för personer med psy-
kiska ohälsa planeras på Trasten och beräknas vara 
inflyttningsklara	hösten	2015.

Ca 0,1% av alla personer mellan 18-64 år kan behöva 
särskilt boende. (Ett riksgenomsnitt)

Äldre
Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett särskilt 
ansvar	att	se	till	att	det	finns	vård-	och	omsorgsbo-
ende för äldre med omfattande behov av service, 
vård	och	omsorg.	Det	är	i	huvudsak	i	åldrarna	över	
80 år som detta behövs. Bostäderna förmedlas efter 
biståndsbeslut av socialtjänsten. Under 2013 bodde ca 
456 personer i vård- och omsorgsboende. En ökning 
av personer i den aktuella åldersgruppen beräknas ske 
inom den närmaste tioårsperioden. Enligt befolknings-
prognosen är det framförallt i Gislavedsområdet som 
ökningen kommer att ske.

Av de över 80 år bor i snitt en man 230 dygn och en 
kvinna	271	dygn	i	vård-	och	omsorgsboende.	Det	är	
ca 40-procentig omsättning av lägenheterna per år. 
Samtidigt ökar anhörigvården där äldre make, maka 
och andra anhöriga står för stora insatser.
Detta	innebär	också	att	hemtjänstens	insatser	ökar	
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samtidigt som majoriteten av brukare av hemtjänst i 
Gislaveds kommun endast har serviceinsatser, dvs har 
man större behov bor man permanent i vård- och 
omsorgboende (enligt KPB 2013, Kostnad per bru-
kare). Enligt Socialstyrelsens beräkningar uppfyller ca 
17% av befolkningen i landet, 65 år och äldre, krite-
rierna för att tillhöra de mest sjuka äldre. Av dessa 
bodde ca 30% i vård- och omsorgsboende medan 70% 
bodde i ordinärt boende. I november 2014 fanns det 
5 800 invånare i Gislasveds kommun som var 65 år 
och äldre. Enligt Socialstyrelsens beräkningar uppfyller 
17% kriterierna för mest sjuka äldre, ca 990 perso-
ner och av dessa skulle 30% vara i behov av vård- 
och omsorgsboende ca 300 personer enligt samma 
beräkningar. År 2021 bor det 6 305 personer 65 år 
och äldre i kommunen (enligt prognos redovisad i 
Strategiskt styrdokument 2014). Beaktat att hälsa- och 
ohälsa är lika stor eller liten kommer enligt Socialsty-
relsens beräkningar ca 320 av dessa vara i behov av 
vård- och omsorgsboende.

Idag har lägenheter i vård- och omsorgsboenden tagits 
i anspråk för administration, trygghetslägenheter mm. 
Dessa	kan	återgå	till	lägenheter	för	personer	med	be-
hov av vård- och omsorgboende och utgör på så sätt 
en	första	reserv.	Detta	kan	innebära	att	nya	boende	
inte behöver byggas. Hagagården, Smålandsstenar hål-
ler på att utvecklas till demenscenter i södra kom-
mundelen med korttidsplatser och dagverksamhet.

Trygghetsboende är stort sett en vanlig lägenhet, en 
del	är	handikappanpassade,	där	det	finns	viss	service,	
träffpunkter och tillgång till matservering. Efterfrågan 
är stor och nya behöver byggas. Ca 75 personer står 
i kö för dessa.  Störst är efterfrågan i Gislaved, Små-
landsstenar och Anderstorp. Önskemålen är att de ska 
ligga centralt.
Ett genomgående önskemål som framkommit i enkät 
till 65+ är att få en centralt belägen markbostad.

Ca 730 personer har hemtjänst och bor i trygghets-
bostad, vanlig lägenhet eller villa. 

Morgondagens	äldre	kommer	förmodligen	att	ställa	
andra krav på sitt boende än de som är äldre idag. 
Det	som	efterfrågas	idag	är	så	kallade	trygghetsbostä-
der. Om denna typ av bostäder kommer till i större 
utsträckning kan det också innebära att människorna 
flyttar	tidigare	från	sina	villor	än	vad	som	är	fallet	idag.

De	äldres	val	av	bostadsform	kommer	i	framtiden	att	
ha stor betydelse för bostadsförsörjningen eftersom 
denna grupp kommmer att vara stor. I Gislaveds kom-
mun är villaboendet  omfattande och detta kan också 
ställa speciella krav på planeringen. 

Bostäder för hemlösa
Hemlösa personer är av olika skäl utestängda från den 
ordinarie bostadsmarknaden.
Begreppet	hemlös	rymmer	flera	olika	grupper	med	
skiftande	problematik:	(Boverkets	definition		av	hem-
löshet)
1. Akut hemlöshet
 En person som är hänvisad till akutboende, härbär-

ge, jourboende, skyddat boende (t ex kvinnojourer) 
eller sover utomhus eller i offentliga ytrymmen.

  
2. Institutionsvistelse och kategoriboende.
 En person som ska skrivas ut från anstalt eller 

liknande inom tre månsder, men som inte har någon 
egen bostad.

3. Boendelösningar
 En person som bor i en boendelösning som kom-

munen har ordnat på grund av att personen inte får 
tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.

4. Eget ordnat kortsiktigt boende
 En person som bor tillfälligt hos kompisar, bekanta, 

familj, släktingar eller är tillfälligt inneboende- eller 
andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra 
privatpersoner. Personen har varit i kontakt med 
socialtjänst eller annan stödgivande verksamhet av 
detta skäl.

En	handfull	hemlösa	finns	av	och	till	i	kommunen.	Soci-
alförvaltningen löser det i varje enskilt fall. 

Bostäder för flyktingar
Migrationsverket	har	ansvaret	för	att	ta	fram	boende	
till	flyktingar.	Det	har	hittills	skett	i	kommunen	genom	
kontrakt	med	privata	fastighetsägare.	Det	finns	två	
typer;	dels	flyktingboenden	i	lägenheter,	dels	tillfälligt	
boende i ABT-anläggning där det inte är möjligt med 
självhushåll och boendetiden inte ska vara mer än 3 
månader. Hestraanläggningen är ett ABT-boende.
Kommunen	har	avtal	om	mottagning	av	90	flyktingar	
per år.

Socialnämnden har ansvaret för ensamkommande 
flyktingbarn.	Det	finns	15	platser	i	Smålandsstenar	för	
asylsökande.

Asylplats används för ungdomar som placerats i kom-
munen i avvaktan på att de får beslut om sin ansökan 
om uppehållstillstånd.
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Tillgänglighet
Förutom att bygga särskilda bostäder är det viktigt 
att anpassa samhällsmiljön i stort på ett sådant sätt 
att äldre och  personer med funktionsnedsättning kan 
leva	så	självständigt	som	möjligt.	Det	gäller	till	exem-
pel den fysiska miljön, kommunikationer och kommer-
siell service. Genom att bygga moderna lägenheter 
med hiss och i relativt centrala lägen kan möjligheter 
skapas	för	fler	äldre	personer	att	bo	kvar	längre	i	
ordinära bostäder.
Ett	medel	för	att	förbättra	befintliga	bostäder	för	olika	
behov är det kommunala bostadsanpassningsbidraget. 
Bidraget används huvudsakligen till att öka tillgänglig-
heten i bostaden. 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidragen har 
ökat från 2007-1.895.000 kronor till 2013 - 3.387.000 
kronor.	Mellan	2012	och	2013	steg	kostnaderna	med	
drygt	en	miljon.	De	flesta	bidragen	går	till	förbättring-
ar hos äldre personer.

Många	av	nuvarande	trygghetsbostäder	(seniorboende	
70+) i kommunens regi är byggda på 80-talet och upp-
fyller inte dagens tillgänglighetskrav. För att kunna leva 
ett självständigt liv så länge som möjligt behöver dessa 
anpassas ytterligare.

Flyttkedjor
En	flyttkedja	beskriver	processen	som	sker	när	någon	
flyttar	från	ett	boende	till	ett	annat	och	lämnar	en	
vakans	efter	sig.	Någon	annan	flyttar	då	in	och	lämnar	
i sin tur en vakans efter sig och så vidare.

Flyttkedjan tar slut när det sista boendet fylls av någon 
som kommer in på bostadsmarknaden utifrån,
exempelvis från andrahandsmarknaden eller från ett 
föräldrahem.	Poängen	med	att	studera	flyttkedjor	är	
att även andra personer än den grupp som nyproduk-
tionen byggs för kan dra nytta av nybyggnationen i och 
med att något annat boende frigörs för dem.

I	Gislaved	gjordes	2007	en	studie	av	flyttkedjor	som	
en	C-uppsats	i	Växjö	universitet.	Det	som	framkom	då	
verkar ha relevans idag också.
Del	av	uppsatsens	sammanfattning:
Resultatet av denna uppsats visar att mer än hälften av 
de	hushåll	som	flyttar	till	nyproduktioner	lämnar	efter	
sig vakanser som ganska snabbt omsätts. Kommunen 
verkar, även om den har en minskande befolkning och 
ett	negativt	flyttningsnetto,	vara	i	behov	av	nya	bostä-
der då vakanser och nyproduktioner upptas av såväl 
den	lokala	befolkningen	som	de	som	flyttar	på	grund	
av jobb in till kommunen.
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Kommunen bör därför i framtiden satsa på att bygga 
hyreslägenheter	i	stadens	centrala	delar.	Detta	då	
vakanser inom kommunen uppstår genom att det 
byggs nya bostäder vilket i sin tur frigör bostäder 
som innehas av de i befolkningen som kommit upp 
i	åldrarna	och	vill	flytta	från	sina	fristående	villor	till	
hyreslägenheter.	Samtidigt	kan	inflyttning	till	Gislaved	
bidra till en minskade bostadsmarknadsrörlighet då 
de som mest behöver bostäder så som unga hushåll 
inte	får	någon	möjlighet	till	att	flytta.	Man	bör	därför	
tänka på att bygga bostäder som inte endast gynnar 
äldre	hushåll	och	nyinflyttade.	Det	blir	även	viktigt	att	
renovera de kommunala bostäder som blir vakanta på 
grund av nyproduktionen för att höja livskvalitén för 
alla	invånare	som	flyttar	inom	kommunen.

Allmänt om bostadsköp
Mäklarna	i	Gislaveds	kommun	ger	en	bild	av	vad	som	
efterfrågas när det gäller att sälja bostäder. Bostadsrät-
ter är lättsålda och villor från 80-90 talet som är väl-
renoverade är de mest efterfrågade. 50-60-talsvillor är 
svårsålda.	Medelpriset	är	1-	1,2	miljoner.	Det	har	blivit	
stagnation när det gäller att sälja stora villor i Anders-
torp.	Marklägenheter	och	enplanshus	är	eftertraktade.	
Bankerna har blivit mer restriktiva till utlåning och 
15	%	av	köpesumman	krävs	som	egen	insats.	Detta	
påverkar	försäljningen.	För	inflyttare	som	har	bank-
kontakter i städer kan det vara svårt att få lån efter-
som villorna i Gislaveds kommun anses för billiga.

Förändrade villkor
Allmänt
Förutsättningar för att bygga hyresrätter har föränd-
rats när investeringsstöd och räntebidrag tagits bort.
De	allmännyttiga	bostadsbolagen	fick	2011	ändrade	
förutsättningar som syftade till att göra kommunala 
och	privata	bostadsföretag	likvärdiga.	De	kommunala	
bostadsföretagen ska drivas efter affärsmässiga princi-
per.

Behov av renovering i hyreshus
GislavedsHus har cirka 1.100 lägenheter byggda före 
1972.	Av	dessa	har	cirka	400	renoverats.	700	finns	
kvar att åtgärda och med en takt på 30 om året tar 
det	drygt	20	år.	Då	kommer	det	att	vara	dags	att	börja	
renovera 80-talsbyggnaderna som då blivit cirka 50 år.
250 000 kronor per lgh kostar en stamrenovering.  
GislavedsHus budgeterar 7,5 miljoner varje år till 
detta.

Hur behovet av renoveringar i det privata beståndet 
ser	ut	finns	inte	kunskap	om.
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Allmänt
Målet	för	samhällsplanering,	bostadsmarknad,	byg-
gande och lantmäteriverksamhet är att ge alla männis-
kor i alla delar av landet en från social synpunkt god 
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med natur-
resurser och energi främjas samt där bostadsbyggande 
och ekonomisk utveckling underlättas.

Bostadsmarknadspolitiken
Målet	för	bostadsmarknadspolitiken	är:
Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där kon-
sumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder 
som svarar mot behoven.

Miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan be-
byggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utfor-
mas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas.

Vision Sverige 2025
Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden
De	svenska	städerna	förtätas	på	ett	planerat	sätt.	Bil-
trafiken	har	minskat	i	innerstäderna	och	man	har	gjort	
plats för gång, cykel och mötesplatser. En utveckling av 
bostadsbeståndet i de större städerna samt i stations-
samhällena och deras omland, har gett alla möjlighet 
att välja ett boende och en bostadsort som passar 
deras behov.

Utveckla småorter och glesbygd hållbart
Befolkningen i småorter och i glesbygden utanför 
pendlingsstråken minskar fortfarande. Genom samver-
kan mellan kommuner, byar, mindre samhällen och den 
omgivande glesbygden har många områden kunnat 
öka sin attraktivitet och få en mer positiv utveckling. 
Alla orter utvecklas dock inte. Avvecklingen av dessa 
hanteras på ett planerat sätt.

Bygg hållbart
Allt byggande sker med fokus på människors behov 
av livskvalitet, god hälsa och hushållning med resurser. 
Energianvändningen vid framställning, transport och 
användning har minskat. Nybebyggelsen är anpass-
ningsbar för människors ändrade behov och för olika 
ändamål.	Material	återvinns	oftast.	De	arkitektoniska,	
estetiska och kulturhistoriska värdena är en självklar-
het vid allt byggande.

Jönköping

Halmstad

Göteborg

Gislaveds
kommun

Malmö

Kalmar

Hylte kommun

Värnamo 
kommun

Gnosjö
kommun

Vaggeryds 
kommun

Jönköpings kommun

Tranemo
kommun

Falkenbergs 
kommun

Svenljunga 
kommun

Ljungby
kommun

NATIONELLA SAMBAND
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RUP Regionalt utvecklingsprogram  
med sikte på 2020
Bostäder och boendemiljöer är ett verktyg för att 
göra en ort, kommun eller region attraktiv även ur 
ett näringslivsperspektiv och främjar på så sätt den 
ekonomiska utvecklingen. Bostadens ökande bety-
delse	för	den	enskildes	välbefinnande	bedöms	vara	av	
växande vikt för företags val av lokalisering och för 
en fortsattutveckling av verksamheter på olika platser. 
Med	en	god	tillgång	till	bostäder	ökar	rörligheten	och	
boendeintegrationen, vilket också stärker ekonomin 
och	den	sociala	hållbarheten.	Det	är	även	viktigt	att	
ny	bebyggelse	anpassas	till	befintlig	byggnation	och	
rådande förutsättningar i landskapet samt samverkar 
med kommunikationer, arbetsplatser och rekreations-
möjligheter.

Bra boende för alla
Angelägna åtgärder
Verka för 
•  En god tillgång på bostäder såväl i tätorter som på 

landsbygden.
•  Utveckla blandade boendeformer som tar hänsyn 

till äldres, funktionshindrades, ungdomars och 
barns behov

•  Utvidga möjligheterna till sjönära boende med 
hänsyn tagen till djur- och växtliv, allemansrätt och 
översvämningsrisk

•  Planera boendemiljöer så att de samverkar med 
kommunikationer, arbetsplatser och rekreations-
möjligheter	samt	anpassas	till	befintlig	byggnation

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har i de regionala miljömålen använt 
analysen av bostadsmarkandsenkäten som en del i 
miljömålsutvärderingen. 

Länsstyrelsen har i sin ”Analys av situationen på 
bostadsmarknaden i Jönköpings län” dragit följande 
slutsatser:
Det	finns	ett	stort	behov	av	att	bygga	lägenheter	i	
Jönköpings län. Behoven rör främst

•  Attraktiva lägenheter för personer som säljer 
sin villa eller behöver ett mindre och tillgängligt 
boende.

• Små lägenheter för ungdomar och studenter och 
nyanlända invandrare utan familj samt

• Stora lägenheter för nyanlända invandrarfamiljer.

Grannkommuner
Gisalveds kommun har inget upparbetat samarbete 
med grannkommunerna i fråga om bostadsförsörjning.

REGIONALA SAMBAND
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Vision
Kommunfullmäktige beslutade 2014.01.20 att anta 
Vision för Gislaveds kommun:
Gislaveds kommun är platsen man gärna iden-
tifierar sig med och har en god relation till.
Prioriterade områden är: Barns lärande, Sta-
den Gislaved , Företagsklimat och näringslivs-
samverkan.

Huvudmålen som har bäring på bostadsförsörjningen är:
- Staden Gislaved upplevs – och används – som en 
attraktiv mötesplats av invånare och besökare. 
Konceptet Staden Gislaved upplevs och stöder hela 
kommunens attraktivitet.

- I Gislaveds kommun har vi det bästa företagsklimatet.

- Näringslivssamverkan sker naturligt baserat på efter-
frågan från kommun eller företag.

Det innebär att den kommunala organisationen ska:
-  Leverera en fungerande vardag för individen.

- Fungerar som informationssamlare, samordnare och 
bas för nätverk.

- Samverkar för en tillgänglig region och effektiv re-
sursanvändning.

- Uppmärksammar bärarna av den kulturella industri-
kommunen.

Tolkning av visionen när det gäller boende
*	Attraktivitet	när	det	gäller	boende	är	”när	det	finns	

en valfrihet av olika bostadsformer, olika lägenhets-
storlekar, olika storlek på villatomter och en mång-
fald i lägen för bebyggelse.”

*	Att	det	ska	finnas	olika	former	av	bostäder	i	hela	
kommunen.

* Att kommunens roll är att planera utifrån indivi-
dens behov, att arbeta i nätverk, att arbeta med ett 
hållbart byggande samt att värna om de kulturhisto-
riska	kvaliteterna	i	det	byggnadsbestånd	som	finns	i	
kommunen.

Antal bostäder som behövs
Faktorer som påverkar behovet av bostäder är alltså 
bland	annat	befolkningens	sammansättning,	inflyttning,	
utflyttning	och	hushållssplittring.	Flyttning	till	annan	
bostad kan ha många olika orsaker som önskan om 
ändrad storlek på bostad, viljan att få en annan stan-
dard på bostad eller hitta ett annat läge att bo. För 
att få en rörlighet i bostadsmarknaden krävs att nya 
bostäder byggs.

Med	en	minskande	befolkning	i	den	takt	som	befolk-
ningsprognosen anger med ungefär 50 personer per 
år bedöms det långsiktiga behovet av nya bostäder 
vara 10 bostäder/år under perioden. Kanske är det 
mest villor som byggs vid en vikande befolkningsut-
veckling	medan	det	krävs	fler	hyresrätter	om	befolk-
ningen ökar.

Faktorer som utöver befolkningssiffrorna som kan 
påverka behovet av bostäder:
- Förändrade kulturmönster, t ex invandrarungdomar 
flyttar	från	föräldrar	tidigare	än	vad	man	gjort	förut.

-  Hushållssplittring, t ex skiljer sig ca 50 par om året i 
Gislaveds kommun

- Förändrade ekonomiska förutsättningar – önskan 
om mindre eller större lägenhet, lyxigare eller mera 
avskalad.

- Förändring av gymnasieskolan – t ex linjer med 
riksintag.

- Förändrade levnadsmönster – lägenhet och som-
marstuga istället för villa, övernattningslägenhet för 
veckopendlare.

-	Minskning	av	befintligt	bostadsbestånd.

Sammantaget bedöms att bostadsbyggande måste ske 
oavsett befolkningsminskning eller ökning.

* Behov av bostäder för särskilda grupper
* Behov av nya villor
* Behov av små lägenheter
* Behov av stora lägenheter
* Behov av bostadsrätter
*	Omvandling	av	befintliga	bostäder

FRAMTID
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DEFINITIONER
Mål
Avsett	resultat	av	verksamhet.	(Def	NE)

Strategi
Långsiktigt	avergripande	tillvägagångsätt.	(Def.	NE)

Riktlinjer
Huvuddragen av viss verksamhet och hur den ska gå 
till.	(Def.NE)

LSS
Lagen om stöd och service till vissa funktionshidrade.

SOL
Socialtjänstlagen.

PBL
Plan- och bygglagen.

Ägardirektiv
Kommunägda bostadsföretag spelar en viktig roll för 
bostadsförsörjningen	i	de	flesta	kommuner.	
För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på 
ett bra sätt bör kommunen i ett ägardirektiv tydligt 
klargöra vad man vill med bolaget; vilken nytta det 
förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt 
ramar och villkor för verksamheten.

Seniorboende 70+ (tidigare ”Trygghetsbo-
ende Gislavedsmodell”
Kriterier för Gislaveds kommuns och AB Gislavedshus 
seniorbostäder 70+ för äldre och funktionsnedsatta 
personer samt tillämpningsregler.
- Lägenheterna är avsedda för personer som är över 

70 år (minst en i hushållet) och för personer med 
biståndsbedömd funktionsnedsättning i mån av 
lediga lägenheter.

- Lägenheterna ska ha god tillgänglighet i yttre och 
inre miljö.

-	Det	ska	vara	lätt	att	ta	sig	till	träffpunkter	och	ge-
mensamhetslokaler	där	det	finns	aktiviteter	och	där	
man kan få närhet och trygghet.

- Personalen på träffpunkterna ska medverka till so-
ciala kontakter, samvaro och gemensamma måltider.

- ”För enklare sysslor” hänvisas till Fixartjänsten.
- Hyreslagens villkor gäller.
-	Om	det	inte	finns	personer	i	kö	för	lägenheterna	

enligt första punkten kan ledig lägenhet erbjudas an-
dra bostadssökande, docki efter en särskild prövning 
i det enskilda fallet och varvid hänsyn ska tas till den 
sökandes ålder.

- Hantering av bostadskö, tillämpningsregler mm ska 
samordnas mellan AB Gislavedshus och fastighets-
nämnden och vid behov i samråd med socialnämn-
den och kommunstyrelsen.

Seniorboende
Seniorbostad är en bostad som riktar sig till dem som 
är i övre medelåldern eller äldre och boendet omfat-
tar någon form av service utöver den som man får i 
en vanlig hyres- eller bostadsrätt.

Trygghetsboende
Boverkets	definition	
Med	trygghetsbostäder	avses	bostadslägenheter	och	
utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby 
och	rekreation	och	där	det	finns	personal	dagligen	
som på olika sätt kan stödja de boende under vissa 
angivna tider. Trygghetsbostäder kan upplåtas med 
hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. 
Ytterligare ett krav är att bostäderna ska innehas av 
personer som fyllt 70 år.

Investeringsstödets krav på en trygghetsbostad 
Följande villkor ska vara uppfyllda för att ett trygg-

hetsboende ska kunna komma ifråga för statligt 
investeringsstöd:

• trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, koo-
perativ hyresrätt eller bostadsrätt

• bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. 
När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det 
att	en	av	personerna	har	flytt	70	år

•	det	ska	finnas	utrymmen	för	samvaro,	måltider	och	
hobbyverksamhet

• alla boende ska få ett trygghetslarm
• trygghetsboende ska bemannas med personal vissa 

tider varje dag för kontakt och för att ordna med 
gemensamma måltider och med sociala och kultu-
rella aktiviteter

• trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är 
möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsätt-
ning	som	kräver	hjälpmedel	vid	förflyttning

• dimensionerande mått för den fysiska tillgängligheten 
är förhöjd nivå enligt Svensk Standard nr 91 42 21. 
Detta	motsvarar	mått	för	en	elrullstol.

Vård och omsorgsboende
I särskilt boende har kommunen ansvar för hälso- 
och sjukvårdsinsatserna. Kommunen står alltså för 
sjuksköterskeinsatser, insatser från sjukgymnast och 
arbetsterapeut, kostnader för inkontinenshjälpmedel, 
arbetstekniska hjälpmedel, sjukvårdsmaterial osv. I 
ett särskilt boende är man "skriven" på den adressen. 
Som särskilt boende räknas vårdbostad, korttidsplats 
och avlastningsplats. Alla dessa kräver biståndsbeslut.
(Brukaren av korttidsplats är skriven på sin vanliga 
hemadress.)
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Serviceboende (LSS)
En servicebostad består av ett antal lägenheter 
med tillgång till gemensam service och fast anställd 
personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den 
enskildes behov och ligger samlade i samma hus eller 
kringliggande hus. Serviceboende är en mellanform 
mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och 
en lägenhet i en gruppbostad. Inom denna mellanform 
kan	flera	typer	av	boende	rymmas.	
Det	som	gäller	för	samtliga	är	att:
• Lägenheterna ska vara fullvärdiga
•	Dygnet-runt-stöd	i	den	egna	lägenheten	ska	
  erbjudas utifrån den enskildes behov.
• Gemensamma utrymmen för service och ge-
menskap	ska	finnas.
•	Antalet	boende	kan	vara	fler	än	i	en	gruppbo-

stad, men begränsas för att underlätta integra-
tion i bostadsområdet och undvika en institutio-
nell boendemiljö.

• Samlokalisering med andra bostäder med sär-
skild service undviks.

Stödboende
Socialstyrelsens	definition
Stödboende är (inom socialtjänsten:) boende som 
tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för 
personer som behöver insatser i form av tillsyn och 
stöd men inte vård eller behandling.

Skyddat boende
Socialstyrelsens	definition
Skyddat boende är ett (inom socialtjänsten:) bo-
ende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse 
avsedda för personer som behöver insatser i form av 
skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans 
med andra relevanta insatser.

Utslussningslägenhet
Självständigt boende med stöd och som syftar till 
övergång till eget bostadskontrakt.

Bostadssociala avtal
Kommunens socialförvaltning tecknar avtal med  fast-
ighetsägare om  utslussningslägenheter.

Flyktingboenden
Migrationsverket	ansvarar	för	anläggningar	med	två	
olika möjligheter för boende; dels lägenhetsboende 
och dels ABT-boende.
ABT-boende	är	en	anläggning	för	tillfälligt	flykting-
boende där det inte är möjligt till självhushåll och 
boende tiden inte ska vara mer än 3 månader.

Vårdbostad - är en lägenhet i ett äldreboende, bi-
ståndsbedömt behov enl. SoL, helinackordering, dvs. 
att allt ingår (boende, omvårdnad och övrig service).

Korttidsplats
Här	ingår	platser	för	en	kortare	tids	vistelse.	Man	är	
"skriven" på den adress där man har sin ordinarie 
bostad. Biståndsbedömt behov.

Avlastningsplats
Det	kan	vara	så	att	make/maka	behöver	avlastning	för	
att orka, eller att den enskilde själv behöver korttids-
vistelse pga fysiska eller sociala behov t ex. Vistelsen 
kan ske med jämna tidsintervall (ofta kallad växelvård), 
eller när något särskilt inträffat.

Palliativ vård  
Den	sista	tiden	i	livet	kan	behov	finnas	att	komma	
till	en	korttidsplats	för	att	få	kvalificerad	omvårdnad	
dygnet om.

Trygghetsplats
När något akut inträffar, kan man få vistas några dagar 
på	en	trygghetsplats.	Det	kan	t	ex	om	en	närstående	
hastigt går bort och man inte orkar vara ensam de 
första nätterna, eller vid en brand el vattenläcka i 
bostaden - och när andra möjligheter är uttömda. 
Biståndsbedömning krävs inte för att få en plats, men 
vistelsen är under en begränsad tid. 

Gruppboende (LSS)
Gruppbostaden är ett alternativ för personer med 
ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att 
mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är 
nödvändig. Utformningen av en gruppbostad anges i 
de allmänna råden enligt följande:
•	De	enskilda	lägenheterna	ska	vara	fullvärdiga
• Institutionell prägel ska undvikas genom att grupp-

bostäder inte samlokaliseras med varandra och med 
andra bostäder som inte är ordinära och som regel 
inte heller medlokaler för daglig verksamhet

• Gruppbostaden bör i regel vara avsedd för tre till 
fem personer. Ytterligare någon kan accepteras om 
samtliga boende tillförsäkras goda levnadsvillkor

• Gruppbostadens gemensamhetslokaler är ett kom-
plement	till	de	egna	lägenheterna.	De	bör:

- ligga i nära eller direkt anslutning till de enskilda 
lägenheterna

- vara lätta att nå
- vara till för dem som bor i gruppbostaden och 

tjänstgörande personal, och
- endast kunna nyttjas av andra på de boendes villkor
Gemensamma utrymmen är en förutsättning för 
gruppbostaden. Annars är det ingen gruppbostad.
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Hyresrätt
Hyresrätt kallas upplåtelseform av en bostad som 
hyresgästen inte äger själv men hyr av en hyresvärd.

Bostadsrätt
Bostadsrätt är en upplåtelseform där man äger rätten 
att nyttja en bostadslägenhet för obegränsad tid. 
Bostadsrättsinnehavaren äger inte fastigheten men 
däremot en andel i bostadsrättsföreningen som i sin 
tur äger fastigheten.

Kooperativ hyresrätt
Kooperativ hyresrätt är en mellanform mellan vanlig 
hyres- och bostadsrätt. Boendeformen är ägnad att 
ge förutsättningar för en bättre boendemiljö med 
större inslag av boendedemokrati och självförvaltning 
än	vanlig	hyresrätt.	Den	kooperativa	hyresrättsfören-
ingen är ett särskilt slag av ekonomisk förening. Viktig 
skillnad mellan den kooperativa hyresrätten och bo-
stadsrätten är till exempel att det är föreningen som 
hyr	eller	äger	huset	där	medlemmarna	bor.	Det	finns	
alltså ingen fast koppling mellan andelsrätten i fören-
ingen, som man vinner genom att betala sin medlems-
insats,	och	nyttjanderätten	till	en	specifik	lägenhet.	
Upplåtelseformen ska vara spekulationsfri.  
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´

Område Privat 
mark

Kommunal 
byggklar 
mark

Planlagd 
ej utbygg 
mark

Moen 5 8

Tokarp 7

Prästgården 3

Hedvägen 1

Söderåsvägen 1

Hantverksgatan 1

Dalgatan 3

Allégatan 1

Brogatan 4 1

Jonsbo 9

Lindvägen 3

Törås 1

Moen

Jonsbo

Söderåsvägen

Prästgården

Hedvägen
Brogatan

Dalgatan

Hantverksgatan

Allégatan

Lindvägen

Törås

´

Tokarp

Ågatan

Storgatan

Svaravegatan

B
rogatan

Hantverksgatan

ANDERSTORP

21
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G
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G
no
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´

Område Privat 
mark

Kommunal 
byggklar 
mark

Planlagd 
ej utbygg 
mark

Broaryd Lilla 1:2 7 18

Björkvägen 1

Ringvägen 1

Hestravägen 2 3

Hestravägen

Broaryd Lilla 1:2

Ringvägen
Östra vägen

BROARYD

153

Falkenberg

Skeppshult

Björkvägen
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´

Område Privat 
mark

Kommunal 
byggklar 
mark

Planlagd 
ej utbygg 
mark

Osäker 
exploa-
tering

Kyrkvägen 1 1

Villstadsvägen 1

Ekgatan 1

Matsgatan 4

Hult 7 17

Ågatan/Hultliden 3

Backagränd 2

Skolgången 1

BURSERYD

23

KyrkvägenEkgatan

Hult

Villstadsvägen

Backagränd

Ågatan/
Hultliden

Kyrkvägen

Villstadsvägen

Åga
tan

Matsgatan

Skolgången

St
or
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ta

n

Hestra
vägen

Kindvägen



GISLAVED

´

Område Privat 
mark

Kommunal 
byggklar 
mark

Planlagd 
ej utbygg 
mark

Osäker 
exploa-
tering

Åviksvägen/ 
N Nissastigen

3

N Nissastigen 9

Vitsippsgatan 3

Järnvägsgatan 1

Skogsbäcken m fl 7 18

Kristallen/
Korallen

 ~ 5 ha

Granaten 1

Henja 1

Mogatan 1

Torsgatan 1

Skomakargärdet 1 23

Anderstorpsvägen

Danska vägen

St
or

ga
ta

n
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Åviksvägen/ 
N Nissastigen

N Nissastigen

Vitsippsgatan

Järnvägsgatan

Skogsbäcken m fl

Granaten

Henja

Mogatan

Skomakargärdet

Kristallen/
Korallen

Torsgatan

27

26
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HESTRA

´

Område Privat 
mark

Kommunal 
byggklar 
mark

Planlagd 
ej utbygg 
mark

Osäker 
exploa-
tering

Jutabäcken 16

Myrmalmsgatan 1

Baldersgatan 1

Hyltegatan 2

Bjärsved 14

Granliden 1 1

Berguvsvägen 3

Sk
olg

ata
n

M
ogatan

25

Bjärsved

Jutabäcken
Myrmalmsgatan

Baldersgatan

Hyltegatan

Granliden

Granliden

Berguvs-
vägen

G
rim

så
s



REFTELE
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´

GärdesvägenNorra vägenStjärnstigen

Storgatan

Hagagatan

Granstigen

Skogsforsvägen

N SkedesvägenBergstigen

Järnvägsgatan

Villastigen
Lönnstigen

Område Privat 
mark

Kom-
munal 
bygg-
klar 
mark

Plan-
lagd 
ej 
ut-
bygg 
mark

Osäker 
exploa-
tering

Norra vägen 2

Gärdesvägen 4 15

Bergstigen 1

N Skedesvägen 1

Villastigen 2

Granstigen 3

Skogsforsvägen 1

Järnvägsgatan 1 1

Stjärnstigen 28

Storgatan 1

Hagagatan 2

S Bostadsområdet 8 ~39

Järnvägsgatan

Södra Bostadsområdet

Storgatan

Smålandsstenar

Värnamo

153

And
ers

tor
ps

vä
ge

n

Ölmestadsvägen



SKEPPSHULT

Område Privat 
mark

Kommunal 
byggklar 
mark

Planlagd 
ej utbygg 
mark

Osäker 
exploa-
tering 

Storgatan 2 3

Annehillsv/Lilje-
vägen

15

Karl-Johansgatan 2 2

Rhenvägen 3

Karlsrovägen ~ 22

27

´

Storgatan

Storgatan

Storgatan

Annehillsv/
Liljevägen

Karl-Johansgatan

Rhenvägen

Storgatan

Sm
ål

an
ds

st
en

ar

153

Falkenberg
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lm
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d



SMÅLANDSSTENAR

´

Område Privat 
mark

Kommunal 
byggklar 
mark

Planlagd 
ej utbygg 
mark

Osäker 
exploa-
tering

N Nissastigen 4

S Långgatan 1 1

Västergatan 1 under utr.

Ringvägen 1

Strandsnäsgatan 3

Haghult 7

Burserydsvägen 1

Bokvägen 2

Textilgatan 2 1

Tallgatan 1

Ljunggatan 4

Skolgatan 1

Hagtornsgatan 1

Bananområdet 11

N Nissastigen

Strandsnäsgatan
Ringvägen

Strandsnäsgatan

Textilgatan

VästergatanBurserydsvägen
Bokvägen

28

Bananområdet
Hagtornsgatan

Skolgatan

N Nissastigen

N Nissastigen

N Nissastigen

S Långgatan

Haghult

Västergatan

S Långgatan

Ljunggatan

Tallgatan

Burserydsvägen
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na
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en

Skruvgatan
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Orter 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S

Anderstorp 0,2 0,2 0,2 1 1

Broaryd 1

Burseryd

Gislaved 1,01 7 1 0,5 3 5 3

Hestra 1 0,3 1

Reftele 1

Skeppshult

Smålandsstenar 1 2 1 0,2

Tallberga

Öreryd

Totalt 1 0,2 0,2 1 1,01 1 7 0,5 5

Orter 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S

Anderstorp 1 2 4 0,4 1 1 2 3 1 2

Broaryd

Burseryd 1 1

Gislaved 2 4 4 0,8 4 5 2 1 0,3 2

Hestra 1 1 1 1

Reftele 1

Skeppshult

Smålandsstenar 1 0,1 1 4 3 2 2

Tallberga

Öreryd

Totalt 4 7 9 1,3 5 13 6 9 4 0,3 4 1 4

Fb= Flerbostadshus - ha
S= Småhus - antal

SÅLD TOMTMARK 1993-2014
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Risk-och sårbarhetsanalys 

”Vad kan gå snett och vad kan vi 

göra för att hindra och mildra 

konsekvenserna av detta” 



Varför RSA? 

• Lag (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap 

 

• MSB föreskrift 2015:5 och allmänna råd om 

kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 

 

• Egenintresse för verksamheterna 

– Kontinuitetsplanering 
 

 

 



Nytt från förra RSA´n 

• Dispositionen 

– Mer anpassad efter föreskrifterna 

• Ambitionsnivå för mandatperioden 

• Ett nytt scenario – Värmebölja 

• En liten förändring i bedömningarna 



Ambition för 

mandatperioden 
• Frekventa händelser 

• Förfina arbetsmetoden  

• Kontinuitetsplanering snarare än krishantering 

• Nya allvarliga händelser måste analyseras  

• Komplexa beroendekedjor måste  identifieras och 

analyseras 

• Flera samhällsaktörer måste delta 

• Vad menas med samhällsviktig verksamhet  

• Dominoeffekter 

• Hjälp/stödbehov och vad kan vi hjälpa/stödja med 
 



Åtgärder som föreslås 

• Utreda reservkraftsbehov i samhällsviktiga kommunala 

verksamheter.  

• Lokalt samverkansarbete kring konsekvenserna av 

större el- och naturgasavbrott. (inkl tele- data) 

• Kontinuitetsplanering snarare än RSA.   

• Kartläggning av grundläggande servicenivå i de 

samhällsviktiga verksamheterna.  

• Fortsatt arbete med internt skyddsarbete och 

systematiskt säkerhetsarbete.  

• Utreda egen förmåga till översvämningsskydd.  



Åtgärder som föreslås  

• Fortsatt övnings- och utbildningsarbete inriktat mot 

generell krishanteringsförmåga.  

• POSOM/krisstöd. Målsättningen måste slås fast, 

stabilitet, kan inte enbart bygga på ”ideellt” engagemang 

• Kommunala bolag ska delta i arbetet 

 

Skyddsanalys för att utreda vilken robusthet kommunen har 

i nuläget och på sikt ska eftersträva.  

 

F-samverkan – Egenansvar - samordningsbehov 



Bedömning 

 

”Vi klarar det mesta om det inte drar ut på 

tiden eller om det händer fler saker 

samtidigt.” 

 

Mest känsliga för störningar: 

socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §316 Dnr: KS.2015.221

Risk- och sårbarhetsanalys för Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Enligt lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen varje
mandatperiod ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för kommunen. Denna
analys ska beskriva det arbete som kommunen bedriver och tänker bedriva
under kommande mandatperiod inom området krisberedskap.

Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö har i samråd med kommunens förvaltningar
tagit fram ett förslag till risk- och sårbarhetsanalys som baseras på den tidigare
risk- och sårbarhetsanalysen i kommunen. Förslaget lyfter särskilt fram
kommunens ambition för kommande mandatperiod.

Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys, daterad den 7 september 2015
Kommunstyrelsen den 22 september 2015, § 290

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta risk- och sårbarhetsanalys för Gislaveds kommun, daterad den 7
september 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



En kommufIl al/t1j 

~"()U- ~OI0- : eR y 

Sa m ma nfaUn i ng 

Den kommunala verksamheten har förändrats 

Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har sam
hället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt lik
som it-utvecklingen. Globaliseringen och EU-medlemskapet påverkar 
allt mer den kommunala verksamheten. Utvecklingen mot ett allt 
mer fragmenterat partisystem har fortgått. Allt fler kommuner och 
landsting styrs av stora koalitioner eller har ett oklart parlamenta
riskt läge. 

Omvärldsförändringar och ideologiska ställningstaganden har 
motiverat kommuner och landsting att i allt större utsträckning 
reformera sina organisationer. Reformarbetet har inneburit att mål
och resultatstyrning tillämpas i allt större utsträckning, som ett alter
nativ till den traditionella detaljstyrningen av den kommunala verk
samheten. Beställar- och utförarorganisation var under en period 
intressant. Målstyrningen har även gett upphov till en mer aktiv 
uppföljning av kommunal verksamhet. Allt mer verksamhet sköts av 
privata utförare. Den kommunala organisationen kräver i större ut
sträckning anställda med olika former av specialistkompetens. 

Kommuner och landsting har flera olika roller. De är ansvariga 
för centrala välfärdstjänster, myndighetsutövare, samhällsbyggare, 
arbetsgivare, upphandlare och demokratiska arenor för olika former 
av beslutsfattande. Kommunallagen ska bidra till att dessa olika roller 
kan hanteras på ett effektivt och rätts säkert sätt. Det kan konsta
teras att nuvarande lag reglerar mycket om rollen som demokratisk 
arena medan frågor om rättssäkerhet och arbetsgivarrollen är mera 
sparsamt reglerade. Ska kommuner och landsting fungera som attrak
tiva arbetsgivare, attrahera alla de olika professioner som behövs för 
en kommunal verksamhet och garantera en rättssäker hantering av 
ärenden behöver lagen stärkas i dessa avseenden. 
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Sammanfattning SOU 2015:24 

Bättre förutsättningar för en ändamålsenlig organisation 

Styrelsen har en särställning bland nämnderna genom att den förut
sätts ha en ledande och samordnande roll. Detta kommer till uttryck 
genom styrelsens särskilda uppgifter i berednings processen, inte 
minst när det gäller budgetbehandlingen. Styrelsen kan dock inte 
tvinga någon annan nämnd att vidta en viss åtgärd. 

U tredningen har gjort en enkät som visar att en stor grupp av 
ordförandena i kommun- och landstingstyrelserna efterfrågar mer 
rättsliga befogenheter till styrelsen. Utredningen föreslår därför att 
fullmäktige ska få rätt att föreskriva att styrelsen ska få fatta beslut 
rörande andra nämnders verksamhet. Det är fullmäktige som be
stämmer om, och i så fall, på vilka områden det ska få ske. Styrelsen 
ska dock inte kunna ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnd
ers myndighetsutövning eller ärenden som i övrigt rör enskilda. 

En rätt att delegera ärenden även till presidiet i nämnder ska också 
införas eftersom det i många fall kan finnas ett praktiskt behov av 
sådan delegation. 

U tredningen föreslår också ändringar i kommunallagen för att 
klargöra att det är möjligt att använda en beställar-utförarorganisa
tlon. 

Försöksverksamhet med majoritetsstyre 

U tredningen har efter enkäten kunnat konstatera att en betydande 
minoritet av ordförandena i kommun- respektive landstingsstyrel
serna efterfrågat en möjlighet att pröva ett system med majoritets
styre. Utredningen föreslår mot denna bakgrund en lag som ska 
möjliggöra en försöksverksamhet med majoritetsstyre under man
datperioden 2018-2022. Fullmäktiges beslut om en försöksverksam
het ska fattas aven kvalificerad majoritet senast den 31 december 
2017. Om systemet införs ska fullmäktige i ett särskilt reglemente 
ange hur oppositionen ska ges insyn i styrelsens arbete och admi
nistrativt stöd i övrigt. 
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SOU 2015:24 Sammanfattning 

Styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi 

Efter förslag i utredningens delbetänkande har en skyldighet för full
mäktige införts i kommunallagen att anta ett särskilt program med 
mål och riktlinjer för verksamhet som bedrivs av privata utförare. 
Programmet ska även ange hur uppföljning ska ske. Fullmäktige ska 
varje mandatperiod anta ett sådant program. Enligt utredningen finns 
skäl att låta programmet omfatta även verksamhet som bedrivs i 
egen regi. Om uppföljning av privata utförare exempelvis sker med 
besök med en viss frekvens bör övervägas om samma modell ska 
tillämpas för verksamhet i egen regi. Utredningen föreslår därför 
att programmet även ska omfatta egenregiverksamhet. Det är dock 
endast sådan verksamhet som skulle kunna överlåtas till privata ut
förare som omfattas av programmet. Exempelvis ska tillsyn och 
myndighetsutövning som måste utföras i egen regi inte omfattas av 
programmet. 

De anställda 

De anställda är en central del av den kommunala verksamheten. I 
kommunallagen finns endast en mycket begränsad reglering av de 
anställda. Ur ett medborgarperspektiv är det en brist att lagen inte 
tydligare reglerar hur den kommunala organisationen faktiskt funge
rar. I kommunallagen bör de anställda därför synliggöras. U tred
ningen föreslår därför att det i kommunallagen ska anges att det är 
styrelsen som utser direktören i kommunen eller landstinget. Direk
tören ska ha den ledande ställningen bland personalen och vara chef 
för den förvaltning som finns under styrelsen. Direktören ansvarar 
för att det finns ett underlag till beslut i samtliga ärenden som sty
relsen ska behandla och svarar för att styrelsens beslut verkställs. 
Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda för
valtningen under styrelsen samt direktörens övriga uppgifter. Vilka 
frågor som direktören ska ansvara för kan variera mellan kommuner 
och landsting. Detta är något som får avgöras lokalt. 
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Sammanfattning SOU 2015:24 

U tredningen har övervägt att ge de anställda en i kommunallagen 
fastslagen beslutanderätt, men bedömt att nackdelarna med en sådan 
reglering överväger fördelarna. Reglerna om delegation av beslutande
rätt till den anställde bör dock förenklas genom att det inte ska vara 
ett ovillkorligt kravatt alla beslut som fattats på delegation anmäls 
till nämnden. Beslut som inte behöver anmälas ska, om de kan över
klagas genom laglighets prövning, dokumenteras i särskilda protokoll 
som tillkännages på den kommunala anslagstavlan. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag 

Styrelsen i ett kommunalt aktiebolag består ofta av ledamöter från 
de politiska partierna. Det är möjligt att utse även ledamöter utan 
partipolitisk bakgrund men med exempelvis särskild branschkunskap. 
Ett stort antal kommuner och landsting har i dag ledamöter i sina 
bolagsstyrelser utan partipolitisk bakgrund. En förutsättning för 
att så ska vara möjligt är dock ett mycket brett partipolitiskt stöd i 
fullmäktige. Om en begränsad minoritet kräver det måste valet ske 
proportionellt. Utredningen anser att det finns ett värde i att, särskilt 
i aktiebolag som bedriver verksamhet affärsmässigt, lättare kunna 
utse ledamöter med annan än partipolitisk bakgrund. Utredningen 
föreslår därför att fullmäktige kan besluta att utseendet aven mino
ritet av styrelseledamöterna i kommunala aktiebolag ska kunna utses 
utan att lagen om proportionellt valsätt ska tillämpas. Om full
mäktige väljer att använda sig av möjligheten ska riktlinjer antas där 
fullmäktige klargör vilken kompetens och erfarenhet ledamöter i 
sådana styrelser ska ha. 

En kommunallag i bättre samklang med EU-rätten 

EU-rätten påverkar den kommunala verksamheten på ett stort antal 
områden. I exempelvis rollen som myndighetsutövare ska kommuner 
och landsting tillämpa olika former av EU-rättsliga regler. Den på
verkar främst andra lagar än kommunallagen. EU:s konkurrens- och 
statsstödsregler kan dock påverka den kommunala kompetensen 
och möjligheten att organisera sin verksamhet. 

30 



SOU 2015:24 Sammanfattning 

Organisations friheten påverkas främst av upphandlingsreglerna. 
De har setts över i särskild ordning och berörs därför inte närmare 
av utredningen. Vad gäller den kommunala kompetensen har utred
ningen analyserat statsstödreglernas påverkan i allmänhet och regler
na om s.k. tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, SGEI, i synnerhet. 
Utredningen kan konstatera att statsstödsreglerna både inskränker 
den kommunala kompetensen men också ger större möjligheter att 
lämna stöd än kommunallagen. Statsstödsreglernas betydelse bör 
därför markeras tydligare i kommunallagen. Många av de tjänster 
som kommuner och landsting utför kan vara SGEI-tjänster enligt 
EU-rätten. Enligt utredningens bedömning förfogar kommuner och 
landsting över de verktyg och kan vidta de åtgärder som behövs för 
att utnyttja reglerna om SGEI. Enligt utredningen bör det ändå tas 
in en reglering om detta i kommunallagen, dels av pedagogiska skäl, 
dels för att tydliggöra att kommuner och landsting har denna befo
genhet. I förhållande till EU markeras också kommunernas och 
landstingens betydelse för välfärdssektorn. I ett europeiskt perspek
tiv avviker Sverige nämligen från den vanligtvis rådande ordningen 
att det huvudsakligen är staten som har ansvar för välfärden. Ett 
utpekande i lagstiftning är ett förtydligande av kommunernas och 
landstingens roll för tillhandahållande av framför allt välfärdstjänster 
på det sätt som avses i artikel 36 i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna (rättighetsstadgan). Utredningen anser att den kom
mande upphandlingsmyndigheten ska ges i uppdrag att bistå med 
vägledning om SGEI-regelverket och statsstöds reglerna i övrigt. 

För att förebygga konflikter mellan kommuner och landsting och 
det privata näringslivet föreslår utredningen att det i kommunal
lagen ska föras in ett målsättningsstadgande. Enligt det ska kom
muner och landsting, när de agerar på en marknad, verka för att 
uppträda konkurrensneutralt. Detta ska gälla om inte annat följer 
av lag eller annan författning. 

Lagl ighetsprövn i ng 

Kommunala besluts laglighet, men inte lämplighet, kan överklagas 
av alla kommun- och landstings medlemmar till domstol. Enligt ut
redningens mening är ordningen för laglighetsprövning i princip till
fredsställande. Nuvarande system där endast juridiska personer som 
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äger fastigheter ges klagorätt innebär dock att flera juridiska per
soner som kan sägas ingå i den kommunala gemenskapen inte har 
talerätt. Utredningen anser därför att kretsen medlemmar bör vidgas 
till juridiska personer som bedriver näringsverksamhet från fast drift
ställe i kommunen eller landstinget. Vidare bör ideella föreningar 
som har sitt säte eller bedriver verksamhet i kommunen och lands
tinget ges talerätt. 

Utredningen föreslår också att budgetbeslut som endast kan bli 
föremål för en begränsad laglighetsprövning, t.ex. beslut att åbe
ropa synnerliga skäl för att inte balansera budgeten eller för att inte 
reglera ett negativt balanskravsresultat, ska kunna prövas fullt ut. 

Verkställighet och rättelse av kommunala beslut 

Ett kommunalt beslut som kan överklagas genom laglighetspröv
ning får verkställas innan det har fått laga kraft, även om det har 
överklagats. En individuell prövning ska dock göras och verkställig
het får inte ske om särskilda skäl talar emot det. I ett fåtal, men 
principiellt viktiga fall, har beslut verkställts på ett sätt som gjort 
det omöjligt att rätta dem. Det har bl.a. handlat om avknoppningar 
av kommunal verksamhet till underpris. För att förhindra detta anser 
utredningen att reglerna om verkställighet av beslut i kommunal
lagen ska skärpas. Att ett beslut inte kan rättas ska vara ett skäl för 
att beslutet inte ska få verkställas förrän det fått laga kraft. 

En webbaserad kommunal anslagstavla 

Kommuner och landsting är skyldiga att på en fysisk anslagstavla 
bl.a. kungöra tid och plats för fullmäktiges sammanträden och till
kännage att protokoll över beslut har justerats. Eftersom alla kom
muner och landsting använder sina webbplatser för att kommunicera 
med medborgarna bör denna ersättas med en anslagstavla på varje 
kommuns, landstings och kommunalförbunds webbplats. Dessa 
webbaserade anslagstavlor ska och får ge ytterligare information än 
vad som ges på de fysiska anslagstavlorna. Kommuner, landsting 
och kommunalförbund ska vara skyldiga att även på annat sätt göra 
innehållet på anslagstavlorna tillgängligt för dem som exempelvis 
inte har tillgång till internet. 
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En förbättrad kommunal revision 

Systemet med att de förtroendevalda revisorerna har ansvar för både 
effektivitets- och redovisningsrevision ska behållas. Deras oberoende 
och professionalitet bör stärkas ytterligare inom ramen för nuva
rande ordning. I detta syfte föreslås att ordföranden för revisionen, 
om sådan utses, ska väljas från den politiska minoriteten. Förslaget 
till revisionens budget ska vidare upprättas av fullmäktiges presidium. 
De sakkunniga ska ges rätt att yttra sig när fullmäktige behandlar 
revisionens budget. 

I övrigt föreslås vissa tekniska förändringar av systemet i syfte 
att underlätta revisionsprocessen. 

Lagteknisk översyn 

U tredningen har gjort en lagteknisk översyn av lagen och föreslår 
en helt ny omarbetad lag. Syftet med översynen har varit att utifrån 
ett medborgarperspektiv utforma en tydlig och språkligt moderni
serad lagstiftning. Lagen har fått en ny struktur och ytterligare tre 
kapitel. Särskilda kapitel föreslås för de anställda, medborgarna, 
kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägen
heter. Särregleringarna för Stockholms läns landsting och Stockholms 
kommun har i stor utsträckning mönstrats ut. 

Konsekvenser av förslagen 

Utredningen har försökt att utarbeta en lag för att stärka såväl effek
tivitet som rättssäkerhet i den kommunala verksamheten. Centralt 
har bl.a. varit att tydliggöra regelverket om ledning och styrning 
genom bestämmelser om grundläggande uppgifter och en instruk
tion för direktören. Ett särskilt kapitel om de anställda skapar ökad 
tydlighet om de anställda i kommunallagen. Genom att på detta 
sätt öka transparensen kan förslagen bidra till en professionell för
valtning och motverka risken för korruption. Utredningen föreslår 
ett särskilt kapitel om medborgarna och att kretsen som kan över
klaga kommunala beslut ska vidgas. På detta sätt stärks rättssäker
heten och kommuners och landstings roll som demokratiska arenor. 
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En tydlig EU- och it-anpassning är vidare förslag som syftar till 
att anpassa lagen till ett modernt samhälle. 

U tredningen har vissa förslag t.ex. slopade krav på annonsering i 
ortstidning, som kan bidra till minskade kostnader för kommuner 
och landsting, dessutom gör utredningen bedömningen att flera 
förslag också kan tänkas bidra till en mer effektiv verksamhet. 

Ikraftträdande 

Den nya kommunallagen föreslås 
den 1 januari 2018. 
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KS.2015.128 Finansdepartementet
Fi2015/1581 103 33 Stockholm

Yttrande över betänkandet En kommunallag för framtiden
(SOU 2015:24)

Gislaveds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande. Kommunen önskar

framföra följande särskilda synpunkter i anslutning till valda avsnitt i betänkandet.

Sammanfattning

Gislaveds kommun kan sammanfattningsvis konstatera att betänkandet ”En kommunallag för

framtiden” SOU 2015:24 framförallt är väl genomarbetat och ger en både bred och djup

sammanställning över den nuvarande kommunalrättsliga regleringen med tillhörande praxis.

Gislaveds kommun vill särskilt i sitt yttrande framhålla vikten av enklare former för samverkan

mellan kommuner. Det är en viktig förutsättning och framtidsfråga för att man bland annat ska kunna

arbeta med utvecklingen mot e-samhället och digitaliseringen. Enligt betänkandets förslag ska

samverkansfrågorna samlas i ett eget kapitel 9 i kommunallagen och där är inga större ändringar eller

utvidgning av möjligheterna till effektiv samverkan föreslagna.

Gislaveds kommun avstyrker förslaget som ger kommunfullmäktige möjlighet att besluta om att

styrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders

verksamhet.

Gislaveds kommun har inga principiella invändningar mot förslaget att underställda nämnder

utmönstras.

Gislaveds kommun tillstyrker förslaget om att fullmäktige får besluta att en nämnd inte ska anvisas

några medel.

Gislaveds kommun avstyrker förslaget som innebär att kommuner och landsting ges möjlighet att

under mandatperioden 2018-2022 införa försök med majoritetsstyre.

Gislaveds kommun delar i grunden uppfattningen att verksamheter som bedrivs i privat regi och

verksamheter som bedrivs i kommunal regi, men som kan överlåtas till privat regi ska behandlas

likvärdigt beträffande antagande av program för uppföljning av mål och riktlinjer. Gislaveds kommun

efterlyser dock ett förtydligande kring grundregleringen.

Gislaveds kommun är positiv till synliggörandet av de anställda i kommunen.

Gislaveds kommun är positiv till tydliggörande av direktörens roll och uppgifter.

Gislaveds kommun avstyrker förslag om att fullmäktige ska kunna besluta att minoriteten av
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ledamöterna i en styrelse i ett kommunalt aktiebolag ska kunna utses på annan än partipolitisk grund.

Möjligheten finns redan idag och bör lämnas oreglerad. Frågan ska hanteras av partierna.

Gislaveds kommun anser att avsnittet om kommunallagens förhållande till EU-rätten är väl belyst.

Dock efterlyser kommunen ytterligare utredning av frågan om den kommunala kompetensens

utvidgning.

Gislaveds kommun avstyrker förslaget om utvidgat medlemskap för företag som driver verksamhet

från fast driftställe i kommunen samt för ideella organisationer med verksamhet och säte i

kommunen.

Gislaveds kommun avstyrker förslaget om vidgad möjlighet till laglighetsprövning av budgetbeslut.

Gislaveds kommun ställer sig bakom utredningens förslag att reglerna om verkställighet skärps.

Gislaveds kommun tillstyrker utredningens förslag om att den fysiska anslagstavlan ersätts med en

webbaserad.

Gislaveds kommun tillstyrker förslaget om att fullmäktiges presidium ska upprätta förslaget till

budget för revisorer.

Gislaveds kommun tillstyrker förtydligandet om att revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till

fullmäktige eftersom de agerar på fullmäktiges uppdrag.

Gislaveds kommun tillstyrker att sakkunniga revisorer ges en lagstadgad yttranderätt.

Gislaveds kommun tillstyrker också förslaget om att de sakkunniga ska ha rätt till upplysningar på

samma sätt som de förtroendevalda revisorerna.

Gislaveds kommun tillstyrker förslaget om att godkännande av årsredovisningen ska ske innan

fullmäktige tar ställning till frågan om ansvarsfrihet.

Gislaveds kommun tillstyrker förslaget om att årsredovisningen och förslaget till budget ska hållas

tillgängliga för allmänheten på kommunernas webbplatser.

Särskilda synpunkter

Styrelsens befogenheter

Kap. 5.5 Bättre förutsättningar att styra kommunal verksamhet

Gislaveds kommun avstyrker förslaget som ger kommunfullmäktige möjlighet att besluta om att

styrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders

verksamhet, undantaget andra nämnders myndighetsutövning eller ärenden som i övrigt rör enskilda.

Som det ledande organet kan det för styrelsen finnas vinster i att kunna anlägga ett sådant
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helhetsperspektiv på verksamheten. Som exempel anges i utredningen att fullmäktige skulle kunna

tilldela styrelsen en överordnad roll vad gäller möjligheterna att fatta övergripande ekonomiska

beslut. Gislaveds kommun bedömer dock att risken för maktkoncentration och därmed ökad

svårighet att skapa intresse för ett uppdrag som förtroendevald i en nämnd som för stor, för att det

ska vara intressant att ta detta steg. Nämnderna har fortfarande en självständig roll gentemot

fullmäktige och därmed ett ansvar för sin egen verksamhet och det är viktigt att engagemanget för

att ta det ansvaret finns kvar. Styrelsen har redan idag en särställning bland nämnderna genom att

den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Detta kommer till uttryck genom styrelsens

särskilda uppgifter i beredningsprocessen, inte minst när det gäller budgetbehandlingen.

Med förslaget om utökade befogenheter för styrelsen kan det också finnas en risk att det ur

revisionssynpunkt är oklart vem som bär ansvaret för ett problem i en verksamhet, om inte

fullmäktige har varit tillräckligt tydlig i sin avgränsning i vad styrelsen får rätt att ta beslut om

avseende nämndens verksamhet.

Vidare är Gislaveds kommun av uppfattningen att det aktuella förslaget om att ge styrelsen ökade

befogenheter behöver analyseras ytterligare i förhållande till förslaget om försök med

majoritetsstyre. Här behöver utredas ytterligare vilka effekter ett sådant förslag kan få om en

kommun väljer att både använda möjligheten att införa majoritetsstyre och de möjligheter som

föreslås ges att utöka styrelsens befogenheter.

Kap 5.6 Bestämmelsen om underställd nämnd utmönstras

Gislaveds kommun har principiellt inget att invända mot förslaget att underställda nämnder

utmönstras. Det bör dock påpekas att förslaget innebär en viss inskränkning i organisationsfriheten

och att det för stora kommuner kan finnas vinster i att ha en organisation med underställda

nämnder.

Kap 5.7.2 Verksamhet utan anslag i budgeten

Gislaveds kommun tillstyrker förslaget om att fullmäktige får besluta att en nämnd inte ska anvisas

några medel. Det är bra att det tydliggörs i och med att det redan sker i form av interna

servicefunktioner (resultat-/balansräkningsenheter eller köp/säljförfarandet).

Kap 5.8 Försöksverksamhet med majoritetsstyre i kommuner och landsting

Gislaveds kommun avstyrker förslaget som innebär att kommuner och landsting ges möjlighet att

under mandatperioden 2018-2022 införa försök med majoritetsstyre. Det görs mot bakgrund av att

Gislaveds kommun anser att det finns stora risker med systemet som sådant. Gislaveds kommun är

av uppfattningen att en vital demokrati kräver att oppositionen finns med, får information och kan

delta i debatten på samma vis som majoriteten. Gislaveds kommun ser här vikten av att nuvarande

system borgar för ett långsiktigt perspektiv i frågor som löper över flera mandatperioder. Som

argument för majoritetsstyre brukar anföras att fullmäktige skulle få en arena för mer politisk debatt

och därmed vitaliseras. Gislaveds kommun ser dock snarare att oppositionen riskerar att försvagas
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av det faktum att man inte finns representerad i nämnder och styrelse. Därmed finns inte

möjligheter att skaffa sig god kunskap om verksamheterna och därmed får oppositionen svårare att

aktivt driva sin politiska linje.

Styrning och uppföljning av verksamhet som bedrivs i egen regi

Kap.6.3 Regler om styrning och kontroll av den egna verksamheten

Genom ett förslag i utredningens delbetänkande har det i kommunallagen införts en skyldighet för

kommunfullmäktige att anta ett särskilt program för verksamhet som bedrivs av privata utförare. Av

programmet ska framgå hur uppföljning av mål och riktlinjer ska gå till, hur föreskrifter följs samt hur

allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Gislaveds kommun har principiellt inget att invända mot att motsvarande skyldighet ska finnas för

kommunen beträffande sådan verksamhet som kommunen eller landstinget bedriver själva men som

skulle kunna bedrivas av privat utförare. Dock ska noteras att den konkreta uppföljningen kan se

olika ut. Gislaveds kommun vill här poängtera att det redan idag finns en otydlighet kring

grundregleringen som infördes i delbetänkandet och huruvida tanken är att skyldigheten ska omfatta

all upphandlad verksamhet. En reglering som omfattar all upphandlad verksamhet skulle i princip vara

omöjlig att genomföra i praktiken. Här efterlyser Gislaveds kommun ett klarläggande kring vilka

verksamheter som ska omfattas av skyldigheten. Risken finns annars att otydligheten överförs till ett

ännu större område med den föreslagna regleringen.

Förtroendevalda och anställda i en ny kommunallag

Kap 8.4 Rollfördelningen mellan de förtroendevalda och anställda bör synliggöras

Gislaveds kommun ser positivt på förslaget att de anställda ska synliggöras i den nya kommunallagen.

Det yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och beslutsfattandet har den politiska

organisationen. Idag finns dock cirka en miljon anställda i kommuner och landsting. Det innebär att

en stor del av beslutsfattandet sker på förvaltningsnivå. För att synliggöra beslutsprocessen ur ett

medborgarperspektiv anser Gislaveds kommun därför att det är positivt att de anställda och

förvaltningens roll tydliggörs i lagförslaget. Som utredningen påpekar faller sig detta naturligt i en

kommunallag som bygger på principer om representativ demokrati, professionalitet, rättssäkerhet

och effektivitet.

Kap. 8.4.1. Direktörens roll och uppgifter

Gislaveds kommun delar utredningens bedömning att alltför stor otydlighet i en informell

uppgiftsfördelning innebär att det riskerar att inte finnas tillräcklig transparens i organisationen. Det

är viktigt att det är tydligt vad som ingår i det politiska ledarskapet och vad som ingår i det

professionella mandatet att vara den ledande tjänstemannen. De förtroendevalda, de anställda,

medlemmarna och allmänheten ska kunna förstå vem som utför de olika uppgifterna i en kommun.

Styrelsen bör vara direktörens arbetsgivare. Styrelsen ska utse direktören och direktören ska ha den
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ledande ställningen bland personalen och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.

Dock ska det vara upp till varje kommun att bestämma hur organisationen ska se ut med nämnder

och förvaltningar. Enligt utredningens förslag är det direktören som är ansvarig för beslutsunderlag

som gäller styrelsen. Förvaltningscheferna är ansvariga för sina beslutsunderlag inför respektive

nämnder. Att styrelsen beslutar om en instruktion för direktören och hur vederbörande ska sköta

förvaltningen innebär en tydlig och en transparent organisation. Det ska noteras att utredaren lämnat

det till styrelsen att bestämma innehållet i instruktionen. Förslaget innebär dock enligt Gislaveds

kommun en viss inskränkning i organisationsfriheten på så vis att styrelsen ska utse en direktör som

ska vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.

8.9 Ingen utökad möjlighet för anställda att få en avvikande mening antecknad

Gislaveds kommun ställer sig bakom utredningens bedömning att det saknas skäl att utöka

möjligheten för anställda hos kommuner och landsting att i beslut eller protokoll få en avvikande

mening antecknad. Det finns redan idag möjlighet att använda tjänsteskrivelser som en självständig

produkt och på så vis tydliggöra den fullständiga processen från tjänstemannanivå till beslut.

Breddad rekrytering till kommunala bolagsstyrelser

9.11 Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag ska kunna utses på icke-partipolitisk grund

Gislaveds kommun anser att det bör lämnas oreglerat och att frågan ska hanteras av partierna. Enligt

förslaget ska fullmäktige kunna besluta att minoriteten av ledamöterna i en styrelse i ett kommunalt

aktiebolag ska kunna utses på annan än partipolitisk grund. Ett förslag som kan ge ökad makt till

majoriteten. Ett stort antal kommuner och landsting har i dag ledamöter i sina bolagsstyrelser utan

partipolitisk bakgrund, vilket är möjligt när det finns ett mycket brett partipolitiskt stöd för det i

fullmäktige.

Påverkan från EU:s konkurrensrätt

Avsnittet om påverkan från EU:s konkurrensrätt är en väl genomarbetad och belysande

sammanfattning av nuvarande lagstiftning och rättspraxis på området. En sådan sammanställning är

mycket välkommen med tanke på regleringens komplexitet. Det konstateras att EU:s konkurrensrätt

har en konkret inverkan både på kommunens och landstingens utrymme att ge olika former av stöd

till näringslivet och på möjligheterna att ekonomiskt understödja egna ekonomiska verksamheter.

Viktiga områden där EU-rättens regler idag ger större möjligheter än kommunallagens är stöd till

regionala flygplatser, näringslivsutveckling och inkubatorer. Det har inte ingått i utredningens uppdrag

att utreda eller föreslå ändringar i relationen mellan staten och den kommunala sektorn eller den

kommunala kompetensen i övrigt. Gislaveds kommun vill ändå framhålla behovet av en fortsatt

utredning kring frågan av en eventuell nationell utvidgning av den kommunala kompetensen för att

kunna möta de möjligheter som EU:s statsstödsregler ger.
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En kommunallag i bättre samklang med EU-rätten

Kap 13.1 Kommunallagen behöver närma sig EU-rätten

Kommunen delar utredningens bedömning. Utredningen ser att det finns ett behov av att tydliggöra

EU-rättens påverkan på den kommunala sektorn och att få EU-rättens regler att fungera i ett

kommunalt sammanhang. Det finns därför anledning att markera EU-rättens betydelse utan att

förändra kommunalrättsliga begrepp och principer. Kommunen delar utredningens uppfattning att en

allmän hänvisning till EU-rätten inte bör göras då EU-rätten inte påverkar hela kommunallagen.

Istället bör hänvisningar ske på de ställen i lagtexten där de är relevanta.

Kap 13.3 Ett förtydligande om tjänster av allmänt intresse

Kommunen delar utredningens bedömning. Enligt 2 kap i kommunallagen får kommunen ta hand om

angelägenheter av allmänt intresse. Allmänintresset måste dock ha en kommunal koppling.

Bestämmelsen skulle kunna anpassas så att den mer tydligt anger att kommunen får tillhandahålla

tjänster av allmänt intresse enligt EU-rätten. Som kommunen påpekat i avsnittet om påverkan från

EU:s konkurrensrätt måste frågan om en eventuell utvidgning av den kommunala kompetensen

utredas ytterligare.

13.4 Hänsyn ska tas till konkurrensneutralitet

Kommunen delar utredningens bedömning. Det är viktigt att kommunen tillämpar regelverken

korrekt för att inte konkurrera ut lokala småföretagare. Det offentliga är ofta den starkare parten.

Det skiljer sig mellan privata och offentliga aktörer i vissa avseenden och därför syftar

konkurrensneutraliteten till att uppnå så likartade villkor som möjligt. Det ska inte införas någon

rättslig princip utan en bestämmelse av målsättningskaraktär. Då läggs en grund för hur kommunen

bör agera. Den avser att vara mjukt styrande och ge utrymme för lokala bedömningar.

13.5 Nationell vägledningsfunktion för stödgivning

Gislaveds kommun delar utredningens bedömning att den kommande upphandlingsmyndigheten ska

ges uppgiften att vägleda kommuner och landsting som avser att ge stöd. Kommunen vill i

sammanhanget poängtera att det är ytterst viktigt att det uteslutande kan handla om en rådgivande

funktion. Det finns annars en risk att kommunala kompetensfrågor överlåts på en statlig myndighet.

Laglighetsprövning

14.11.5 Fler juridiska personer bör vara medlemmar

Gislaveds kommun avstyrker utredningens förslag om att medlemskapet ska utvidgas till att omfatta

även företag med fast driftställe och ideella föreningar med verksamhet och säte i kommunen.

Gislaveds kommun är av uppfattningen att grundtanken med en laglighetsprövning är att den ska vara

en slags medborgartalan som tillkommer dem som betalar skatt i kommunen, ett kollektivt

medborgarintresse. Den grundtanken rubbas om företag lämnas möjlighet att laglighetspröva
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besluten utifrån ett sakägarperspektiv. En sådan utvidgning av medlemskapet skulle kanske inte

nödvändigtvis innebära ett markant ökat antal överklagade ärenden. Dock befarar Gislaveds kommun

att processen runt laglighetsprövning skulle bli avsevärt mer utdragen och kostsam då företag i

större utsträckning har ekonomiska möjligheter att driva en process med stöd av ombud.

Utredningen har vidare endast summariskt behandlat följder av ett utvidgat medlemskap exempelvis

kopplat till de rättigheter som är kopplade till medlemskapet. Gislaveds kommun anser att detta

måste utredas vidare.

14.13 Begränsningen av laglighetsprövningen för vissa budgetbeslut tas bort

Gislaveds kommun avstyrker utredningens förslag om att det undantag som idag finns beträffande att

beslutsbefogenhet och lagenlighet i förhållande till balanskravet respektive kravet på god ekonomisk

hushållning inte kan överklagas slopas. Detsamma föreslås gälla när reglerna om

resultatutjämningsreserv utnyttjas. Gislaveds kommun ser här en stor risk att en

överklagandeprocess av sådant slag kan bli utdragen vilket innebär att kommunen riskerar att stå

utan en giltig budget under en lång period. Sett tillsammans med förslaget om att beslut som inte kan

rättas inte får verkställas förrän de vunnit laga kraft blir det oerhört ingripande i förhållande till

budgetbesluten.

15.7 Reglerna om verkställighet ska skärpas

Gislaveds kommun har inget att invända mot utredningens förslag. Problem med beslut som

verkställts innan de har vunnit laga kraft och där verkställigheten inte senare kan rättas är

begränsade. Att en laglighetsprövning i vissa fall blir skenbar på grund av att ett upphävt beslut inte

går att rätta är dock ur ett rättssäkerhetsperspektiv så allvarligt att det får anses vara befogat med

den föreslagna skärpningen.

En webbaserad kommunal anslagstavla

16.7.2 Den fysiska anslagstavlan bör ersättas med en webbaserad.

Kommunen tillstyrker utredningens förslag. Förslaget kommer att medföra en väsentligt förbättrad

tillgänglighet för allmänheten, men även minska kommunernas och landstingens pappershantering och

i förlängningen även innebära en kostnadsbesparing.

Ovanstående förslag har sin bakgrund i kapitel 3 i betänkandet som beskriver de

omvärldsförändringar som kommunerna står inför och där lyfts bland annat IT-utvecklingen fram

som ett område. Det enda förslag som ges i betänkandet och som knyter an till ökad digitalisering

och kommunernas arbete med utvecklingen mot e-samhället är förslaget om webbaserad

anslagstavla.

I Jönköpings län har sedan hösten 2011 bedrivits ett samarbete kring utvecklingen mot e-samhället.

Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län bildade då E-utvecklingsrådet i Jönköpings

län. Samverkan bedrivs genom samverkansavtal.
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E-utvecklingsrådets arbete fokuseras på:

 Att aktivt arbeta med e-förvaltningsområdet i Jönköpings-regionen med syftet att öka nyttan

för medborgare, näringsliv, föreningar samt inre effektivisering av medlemmarnas

organisationer. Genom samverkan och samfinansiering ska utvecklingen inom

e-förvaltningsområdet kunna gå snabbare och ge bättre effekter genom E-utvecklingsrådet,

för E-utvecklingsrådets medlemsorganisationer.

 Att arbeta med en gemensam strategi och lämpliga utvecklingsområden inom e-förvaltning.

 Att löpande inventera lämpliga samarbetsprojekt inom e-förvaltning i regionen samt initiera

och följa upp projekten.

 Att vara samtalspart inom e-förvaltning med SKL och andra samverkansorganisationer i syfte

att utveckla e-förvaltningsområdet och delta i projekt.

 Att aktivt arbeta med gemensam kompetensutveckling inom e-förvaltning. Detta arbete ska

vara målgruppsanpassat till exempelvis tjänstemän, teknikspecialister eller politiker.

E-utvecklingsrådet i Jönköpings län har gett ut en Guide för effektiv regional e-utveckling . Projektet

finansierades av Vinnova och en samarbetspartner var Högskolan i Jönköping. I ett kapitel beskrivs

viktiga framgångsfaktorer för e-utveckling i kommunal/regional samverkan. Här lyfts bland annat upp

behovet av översyn av regelverk för att främja interkommunal samverkan. Här framförs att

lagrummet för samverkan är komplext och att det upplevs många gånger som ett hinder för

samverkan. Både vad gäller inköp, köp och sälj mellan kommuner och de olika samverkansformernas

komplexitet och relativt stora överbyggnad. Detta är något som e-utvecklingsrådet upplevt vara ett

problem när man går från utvecklingsprojekt till en löpande samverkan och drift inom olika områden

som t.ex. e-tjänster och samarbete kring kompetenser.

Mot den bakgrunden saknar Gislaveds kommun en djupare analys av konsekvenserna av ökad

digitalisering och kommunallagen. Kommunallagen utgår från en geografisk värld och inte en

digitaliserad värld där samverkan kan se ut på ett helt annat sätt. Hur ser den kompetensrättsliga

grunden ut för en digitaliserad samverkan? Det är också viktigt att lagstiftningen är teknikneutral.

IT-miljöerna blir alltmer komplexa och här måste kommunerna kunna samarbeta för att ha rätt

kompetens och resurser. Dagens kommunallag och de kommande förändringarna som föreslås i

betänkandet ger inte förutsättningar för den sortens samverkan. Gemensam nämnd och

kommunalförbund är lösningarna idag men är inte alltid ändamålsenliga. I en kommunallag för

framtiden är det av stor vikt att man öppnar upp för enklare former för samverkan. Enligt

betänkandets förslag ska samverkansfrågorna samlas i ett eget kapitel 9 i kommunallagen och där är

inga större ändringar eller utvidgning av möjligheterna till effektiv samverkan föreslagna.
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En förbättrad kommunal revision

17.5 Revisorernas granskningsuppdrag och resurser

Gislaveds kommun tillstyrker förslaget om att fullmäktiges presidium ska upprätta förslaget till

budget för revisorer. Många kommuner har den ordningen angivna i sina reglementen för revisionen

men det är bra att det tydliggörs.

Gislaveds kommun tillstyrker förtydligandet om att revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till

fullmäktige eftersom de agerar på fullmäktiges uppdrag. Kommunen tillstyrker också att begreppet

årsbokslut ersätts med begreppet årsredovisning.

17.8 De sakkunnigas roll ska stärkas

Gislaveds kommun tillstyrker förslaget om att de sakkunniga alltid ska beredas tillfälle att yttra sig när

fullmäktige behandlar revisionsberättelsen. Det är viktigt för att opolitisk sakkunnighet ska kunna

framföras.

Gislaveds kommun tillstyrker också förslaget om att de sakkunniga ska ha rätt till upplysningar på

samma sätt som de förtroendevalda revisorerna.

17.13 Processen i fullmäktige

Gislaveds kommun tillstyrker förslaget om att godkännande av årsredovisningen ska ske innan

fullmäktige tar ställning till frågan om ansvarsfrihet. Hanteringsordningen är rimlig och det är bra med

ett förtydligande.

Lagteknisk översyn

18.4.6 Bättre insyn i årsredovisningen och i budgetförslaget

Gislaveds kommun tillstyrker förslaget om att årsredovisningen och förslaget till budget ska hållas

tillgängliga för allmänheten på kommunernas webbplatser. Det är bra att moderna och numera givna

informationsvägar tas in i lagen.

18.7.3 Föreskrifter och riktlinjer för pensionsförpliktelser

En språklig justering har gjorts där begreppet ”föreskrifter” har ändrats till ”riktlinjer”. Gislaveds

kommun tillstyrker förändringen att kravet på att föreskrifterna ska omprövas så snart det finns skäl

för det utgår. Sådan omprövning kan göras utan lagstöd och är en självklarhet.

18.8.11 11 kap. Ekonomisk förvaltning

Gislaveds kommun tillstyrker förändringen att hänvisning sker till kap. 10 2-5 och 7 §§. Denna

förändring innebär att riktlinjer för god ekonomisk hushållning även omfattar kommunalt helägda

bolag samt stiftelser/föreningar där kommunen har ett bestämmande inflytande.
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I kapitel 11 och § 18 med lydelsen – Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast till styrelsen

ska redovisa sin medelsförvaltning under föregående år – är en förändring gjord avseende

terminologin. Traditionellt används begreppet ”medelsförvaltning” för hantering av likvida medel och

detta sker i regel av kommunstyrelsen. I den nya lydelsen används begreppet också för nämnderna.

Gislaveds kommun efterlyser ett tydliggörande av vad som menas med nämndernas

medelsförvaltning.
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Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har överlämnat betänkandet, En kommunallag för
framtiden (SOU 2015:24), för yttrande till Gislaveds kommun senast den 30
oktober 2015.

Betänkandet, som består av två delar, utgör en genomlysning av hela
kommunallagen. I betänkandet framförs att man har försökt att utarbeta en lag
för att stärka såväl effektivitet som rättssäkerhet i den kommunala
verksamheten.

Betänkandet innehåller bland annat förslag om förbättrade förutsättningar för
en professionell verksamhet, som handlar att stärka styrelsens ställning,
tydliggöra de anställdas och kommundirektörens roll.

Betänkandet innehåller också förslag kring laglighetsprövning, verkställighet av
beslut, revisionen och webbaserad anslagstavla. Förslag som syftar till stärkt
rättssäkerhet och kontroll.

Betänkandet behandlar också förhållandet mellan EU-rätten och
kommunallagen.

I betänkandet föreslås även en lag som möjliggör en försöksverksamhet med
majoritetsstyre under mandatperioden 2018-2022.

Kommunstyrelsekontoret har behandlat ärendet den 30 september 2015 och
beslutade då att inarbeta de synpunkter som framkommit under sammanträdet
och överlämna ärendet till dagens möte.

Beslutsunderlag
Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
SKL:s sammanfattning av förslagen, daterat 2015-02-24
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2015
Förslag till yttrande över betänkandet - En kommunallag för framtiden, daterat
den 14 september 2015
Kommunstyrelsen den 30 september 2015, § 312
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Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.
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En kommunallag för framtiden 

Utredningen ”En kommunallag för framtiden” har överlämnat sitt slutbetänkande 

(SOU 2015:24) den 23 mars 20151.   

Betänkandet har remitterats till samtliga kommuner, landsting och regioner. 

Remisstiden utgår den 30 oktober. 

Utredaren har haft två fasta referensgrupper; den ena parlamentariskt sammansatt den 

andra bestående av företrädare för civilsamhälle och näringslivsorganisationer. Till 

utredningen har också knutits en expertgrupp om 22 personer (däribland SKL). 

Utredaren har också under arbetets gång besökt arbetsutskottet vid tre tillfällen. 

SKL har bjudit in till tre remisskonferenser; dels en den 24 juni i Stockholm (som 

också kommer att webbsändas) samt ytterligare två efter sommaren,      

den 21 augusti i Malmö respektive en den 1 september i Stockholm.  

Betänkandet – som består av två delar – omfattar drygt 1100 sidor utgör en 

genomlysning av hela kommunallagen.  

Utredningsförslaget innebär sammanfattningsvis följande:  

 

Organisationsfrågor  

1. Styrelsens ställning stärks 

Fullmäktige föreslås få besluta att styrelsen ska kunna fatta beslut om vissa frågor som rör 

andra nämnders verksamhet. Det ska dock inte kunna gälla nämndernas 

myndighetsutövning eller ärenden som i övrigt rör enskilda. 

 

2. Möjlighet till underställd nämnd tas bort 

Fullmäktige föreslås inte längre kunna besluta att en nämnd ska vara underställd en annan 

nämnd. Fullmäktige ska inte längre kunna föreskriva att en lokal nämnd eller en nämnd 

som är underställd en annan nämnd inte får väcka ärenden i fullmäktige. 

 

3. Utrymmet för beställar-utförarnämnder förtydligas 

Förtydligande som innebär att fullmäktige föreslås få besluta att en nämnd ska 

tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd. Fullmäktige föreslås också få möjlighet att 

besluta att en nämnd inte ska anvisas några medel, d.v.s. hänvisas till nettoanslag.  

                                                 
1 Arbetet omfattar också ett delbetänkande; ”Privata utförare – kontroll och insyn” 

(SOU 2013:53). Förslagen i delbetänkandet har lagts till grund för lagstiftning genom 

propositionen ”Privata utförare av kommunal verksamhet” (prop. 2013/14:118). Dessa 

ändringar har trätt i kraft per den 1 januari 2015, lag (2014:573).  
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4. Försöksverksamhet med majoritetsstyre  

En lag om försöksverksamhet med majoritetsstyre i kommuner och landsting föreslås. 

Möjligheten föreslås gälla för mandatperioden 2018–2022. Enligt förslaget ska 

fullmäktige garantera insyn för de partier som finns representerade i fullmäktige, men som 

inte har ledamöter i styrelsen genom ett reglemente. I detta ska klargöras ska att alla 

partier ska ges en god tillgång till information om styrelsens arbete, pågående ärenden och 

administrativt stöd i övrigt. 

 

5. Program om mål och riktlinjer  

En skyldighet för fullmäktige att för varje mandatperiod anta ett program för mål och 

riktlinjer för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare har införts och 

trätt i kraft.  

I slutbetänkandet föreslås programskyldigheten utvidgas till all sådan verksamhet som 

kommunen eller landstingen själv bedriver – men som också kan bedrivas av privata 

utförare.  

 

Enligt förslaget ska det i programmet också anges hur sådana mål och riktlinjer samt 

föreskrifter i lag eller annan författning ska följas upp. 

 

6. Instruktion för direktören 

Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland personalen 

och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att 

direktören ska ha en annan benämning. 

 

Direktören ska ansvara för att det finns ett underlag till beslut i samtliga ärenden som 

styrelsen ska behandla och svarar för att styrelsens beslut verkställs. 

Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under 

styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. 

 

7. Delegation 

Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 

delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om 

beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. 

 

I kommunallagen ska införas en möjlighet för nämnderna att delegera beslutanderätt till 

sina presidier. 

 

8. Bisysslor  

I kommunallagen ska det finnas en hänvisning till bestämmelsen i regeringsformen om 

skyldigheten för den som utför offentliga förvaltningsuppgifter att iaktta saklighet och 

opartiskhet. Det ska också i lagen finnas en hänvisning till bestämmelserna om bisysslor i 

lagen om offentlig anställning. 

 

9. Bemanning i bolagsstyrelser  

Fullmäktige ska kunna besluta att minoriteten av ledamöterna i en styrelse i ett 

kommunalt aktiebolag ska kunna utses på annan än partipolitisk grund. Hur ledamöter ska 

utses ska regleras i särskilda riktlinjer. 
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EU-rätt, konkurrens och marknader 

1. Förhållandet till EU-rätten förtydligas 
Det ska förtydligas att kommunernas och landstingens möjligheter att utöva sina 

befogenheter kan begränsas av EU-rätten. De gäller om inte annat följer av reglerna 

om statsstöd. 

 

2. Tjänster av allmänt intresse – i förhållande till kompetensen 
Det ska i kommunallagen anges att kommuner och landsting inom sina befogenheter 

får tillhandahålla tjänster av allmänt intresse enligt unionens fördrag. 

 

3. Betydelsen av att verka konkurrensneutralt 
I kommunallagen ska föras in ett målsättningsstadgande. Enligt det ska kommuner 

och landsting, när de agerar på en marknad, verka för att uppträda konkurrensneutralt. 

Detta ska gälla om inte annat följer av lag eller annan författning. 

 

4. Vägledningsfunktion hos upphandlingsstödet förslås  

Upphandlingsstödet ska ges uppgiften att vägleda kommuner och landsting som avser 

att ge ett stöd. Utredningen föreslår att fem miljoner kronor avsätts till den 

verksamheten fr.o.m. budgetåret 2016. 

 

Utvidgat medlemskap  

1. Ett företag med fast driftställe föreslås bli kommunmedlem 
Juridiska personer som bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i en 

kommun eller i ett landsting ska vara medlem i den kommunen eller landstinget. 

 

2. En ideell förening med verksamhet föreslås bli kommunmedlem 
Ideell förening ska vara medlem i kommun och i landsting, om föreningens styrelse 

har säte i kommunen eller i landstinget eller om föreningen bedriver verksamhet där. 

 

3. Vissa unionsmedborgare (som inte får folkbokföras) föreslås få medlemskap… 
En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen eller landstinget men enligt 

folkbokföringslagen inte ska folkbokförs där, ska också vara medlem i kommunen 

eller landstinget. Fullmäktige får besluta att en sådan unionsmedborgare också ska 

kunna lämna medborgarförslag. 

… och rösta i kommunala folkomröstningar 

Lagen om kommunala folkomröstningar ska ändras så att en unionsmedborgare som 

är bosatt i kommunen eller landstinget men inte ska folkbokföras där, också ska kunna 

delta i kommunala folkomröstningar. 
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Laglighetsprövning 

 

1. Större möjlighet till laglighetsprövning av budgetbeslut  
Enligt dagens regler går det inte – med hänvisning till att ett beslut innebär ett 

befogenhetsöverskridande eller strider mot lag – att laglighetspröva beslut med 

hänvisning till krav på god ekonomisk hushållning, balanskravet eller reglerna för 

resultatutjämningsreserver. Den begränsning i vilka prövningsgrunder som kan 

tillämpas vid laglighetsprövning för vissa budgetbeslut ska tas bort. Nuvarande 

prövningsgrunder ska behållas men förtydligas och redigeras språkligt. 

 

2. Snävare utrymme att verkställa överklagade beslut  

Reglerna om verkställighet och rättelse av beslut i kommunallagen ska skärpas. Att ett 

beslut inte kan rättas ska vara ett skäl för att beslutet inte ska få verkställas förrän det 

fått laga kraft. 

 

 

Anslagstavlan digitaliseras  

1. Det ska på en anslagstavla på respektive kommuns, landstings eller 

kommunalförbunds webbplats tillkännages att protokollet över ett beslut justerats. Där 

ska också fullmäktiges sammanträden tillkännages. Den fysiska anslagstavlan ska 

utgå. 

 

2. Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd, ska anslås 

på kommunens, landstingets eller kommunalförbundets anslagstavla. 

 

3. Föredragningslistor inkl. kallelsen till fullmäktige och nämnder får anslås på 

anslagstavlan. Den digitala anslagstavlan får användas också för annan information 

som skull meddelats på en fysisk anslagstavla.  

 

4. Kommuner, landsting och kommunalförbund ska på anslagstavlan i den utsträckning 

de bestämmer publicera justerade protokoll som förts vid ett sammanträde med 

fullmäktige eller en nämnd, om det inte finns hinder i lag eller annan författning, dvs. 

främst regler om sekretess och skydd för personuppgifter. Det ska på anslagstavlan 

upplysas om hur man överklagar beslut enligt kommunallagen. 

 

5. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på 

kommunens, landstingets eller kommunalförbundets webbplats. 

 

6. Kommuner, landsting och kommunalförbund ska i sina lokaler eller på annan plats ge 

allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan. 

 

7. Nuvarande skyldighet att lämna en kungörelse till varje ledamot och ersättare ska 

benämnas som en skyldighet att kalla var och en av dessa till sammanträde. 

 

8. Skyldigheterna att i ortstidning kungöra fullmäktiges sammanträden och tillkännage 

justering av landstingens beslutsprotokoll ska upphöra. 
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9. Regeln om att bevis om anslagsdagen ska tecknas på protokollet eller utfärdas särskilt 

ska tas bort. 

 

10. I kommunalförbund med förbundsdirektion ska det sammanträde vid vilket budgeten 

fastställs tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst en vecka före 

sammanträdesdagen. 

 

11. Lagen om vissa anslag på kommuns anslagstavla ska upphävas. 

 

12. Lagen om kommunala indelningsdelegerade ska ändras till följd av utredningens 

förslag om bl.a. anslagstavlan. Tillkännagivanden om sammanträden ska ske på de 

kommunala anslagstavlorna och inte i ortstidning. Ledamöterna ska på valfritt sätt 

kallas till sammanträdena. 

 

13. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ändras med anledning 

av utredningens förslag om webbaserad anslagstavla. Tillkännagivanden om 

samordningsförbundens sammanträden och justerade protokoll ska ske på en för 

samordningsförbundet egen webbaserad anslagstavla. I förbundsordningen ska 

regleras på vilken webbplats som samordningsförbundets anslagstavlaska finnas, dvs. 

på en egen eller på någon av de samverkande kommunernas eller landstingens. 

 

14. Bestämmelserna i PBL om tillkännagivande av beslut om att anta, ändra eller upphäva 

en regionplan ska ändras så att det ska ske på förbundets anslagstavla enligt 

bestämmelserna i kommunallagen. 

 

Revision 

1. Beredningsansvaret för revisorernas budget  
Fullmäktiges presidium föreslås uttryckligen ges ansvaret för att bereda förslaget till 

budget för revisorer. 

 

2. Obligatorisk yttranderätt för revisorernas sakkunniga 
De sakkunniga ska alltid beredas tillfälle att yttra sig när fullmäktige behandlar 

revisionsberättelsen. De ska också ha rätt till upplysningar från nämnder och 

fullmäktigeberedningar. 

 

3. Ordföranden i revisionen alltid väljas ur minoriteten 

Om en revisor utses till ordförande bland revisorerna ska denna utses från den 

politiska minoriteten. 

 

4. ”Spegling” av valbarhetshindret för revisorer  

Idag är fullmäktiges ledamöter och ersättare inte valbara som revisorer. Nu föreslås 

motsvarade valbarhetshinder också gälla omvänt. Revisorer föreslås därmed inte 

heller vara valbara som ersättare eller ledamot i fullmäktige. 

 

5. Handläggning i fullmäktige av årsredovisning och ansvarsfrihet i omvänd ordning 

Godkännande av årsredovisningen föreslås ske innan fullmäktige tar ställning till 

frågan om ansvarsfrihet. 
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6. Möjlighet att fyllnadsvälja revisor utvidgas 

Avgår en revisor som valts proportionellt idag kan fyllnadsval inte ske. Den 

inskränkningen föreslås nu tas bort.  

 

7. Begreppsjustering 

Begreppet årsbokslut ska ersättas med årsredovisning. 

 

Lagteknisk översyn   

1. En genomgripande teknisk bearbetning av kommunallag föreslås. 

Det innebär fyra nya kapitel; ett för de anställda, ett för medborgarna. Ett om 

kommunal samverkan och ett om överlämnande av kommunala angelägenheter. 

 

2. Effekten av att valbarhet upphört förslås fördröjas 

Enligt dagens regler upphör ett förtroendeuppdrag direkt när en förtroendevald inte 

längre är valbar.  Det händer exempelvis om personen folkbokförs i en annan 

kommun. Nu föreslås en uppmjukning som innebär att uppdraget ska upphöra 

automatiskt först efter det fullmäktigesammanträde som inträffar efter det att 

valbarheten upphört. Det ger fullmäktige lite längre tid att utnyttja möjligheten att 

besluta att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag för återstoden av mandattiden. 

 

3. Tidigare tillträde efter omval och extraval 

Fullmäktige föreslås få besluta att de förtroendevalda som väljs efter det att ett omval, 

ett extra val eller en förnyad sammanräkning har hållits, kan tillträda vid en tidigare 

tidpunkt än två månader efter att omvalet, extra valet eller sammanräkningen 

avslutats. De förtroendevalda vars uppdrag upphör i och med att omvalet, extra valet 

eller sammanräkningen har avslutats, upphör vid den tidpunkt de nyvalda 

förtroendevalda tillträder sina uppdrag. 

 

4. Ersättarna i en styrelse föreslås vara minst fem. 

Förslaget innebär en skärpning av dagens regel som säger att styrelsen bör bestå av 

minst fem ledamöter och lika många ersättare.  

 

5. Klargörande av att nämndberedningar kan bestå av andra än förtroendevalda 
Det ska uttryckligen framgå att nämnden till en nämndberedning får välja även andra 

än förtroendevalda. 

 

6. Mindre justeringar i reglerna om kommunalförbunds förbundsordningar föreslås  

Kraven på vad kommunalförbundens förbundsordningar ska innehålla bör ändras i 

vissa begränsade avseenden. 

 

7. Krav på att budgethandlingar och årsredovisning ska finnas på webbplatsen  

Krav på att årsredovisningen och förslaget till budget ska hållas tillgängliga för 

allmänheten på kommunernas och landstingens webbplatser föreslås införas. 

 

8. Alla föreslås kunna använda titeln borgarråd, men måste vara valbara i kommunen  

En förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid får 

benämnas borgarråd. En sådan förtroendevald ska uppfylla de villkor för valbarhet 

som gäller för andra förtroendevalda i kommunallagen. Utöver borgarråd får 
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kommunalråd, landstingsråd m.fl. tidigast väljas av fullmäktige vid första 

sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet. 

 

 

9. Enhetlig reglering för borgarråd och kommunal resp. landstingsråd 
Utöver borgarråd ska kommunalråd, landstingsråd m.fl. som inte är ledamot i 

fullmäktige närvara vid fullmäktiges sammanträde. De får delta i överläggningarna 

och framställa förslag men inte delta i besluten. 

 

10. Istället för att ange att Stockholms kommun ska ha 101 ledamöter i fullmäktige 

knyts kravet till antalet röstberättigade samtidigt som gränsen höjs så att endast 

Stockholms kommun träffas   
I kommuner med över 600 000 röstberättigade ska antalet fullmäktigeledamöter 

bestämmas till minst 101.  

 

11. Terminologin i kommunallagen justeras. 

a. Begreppen anslå och behörighet förslås utgå. 

b. Vissa begrepp föreslås moderniseras; 

c. funktionshinder föreslås ersättas med funktionsnedsättning, 

d. förrätta och äga rum föreslås ersättas med hålla, 

e. han föreslås ersättas med mer könsneutrala begrepp; dock inte hen (!) 

f. vunnit laga kraft föreslås ersättas med fått laga kraft, och 

g. vård föreslås ersättas med skötsel. 

h. Begreppen föreskrifter, lag eller annan författning och kungöra bör användas 

mer stringent.  

i. Även begrepp som uttrycker lagens personkretsar bör användas mer stringent, 

bl.a. föreslås nyttjarna ersättas med brukarna. 

 

 

Om kapitelindelningen och förändringar inom respektive kapitel  

Första kapitlet anger grunderna för den kommunala verksamheten och tar upp de mest 

grundläggande principerna om kommunal självstyrelse och demokrati.  En ny bestämmelse 

om att beslutanderätten utövas av valda församlingar tillförs kapitlet.  En hänvisning till 

regeringsformens regler om saklighet och opartiskhet förs in. 

 

Andra kapitlet om kommunala angelägenheter samlar bestämmelserna, eller hänvisningar till 

bestämmelserna om den kommunala kompetensen och kommunala principer. Bestämmelser 

som kopplar kommunallagen till EU-rätten förs in i kapitlet. 

 

Tredje kapitlet handlar om organisation och verksamhetsformer för kommuner och landsting 

tillsammans en översikt av kommunala organ och verksamhetsformer. 

 

Fjärde kapitlet samlar liksom tidigare bestämmelserna om de förtroendevalda. 

Partistödsreglerna flyttas till detta kapitel. 

  

Femte kapitlet samlar liksom tidigare bestämmelserna om fullmäktige. Även bestämmelserna 

om fullmäktiges uppgifter ska finnas i detta kapitel. 

 

Sjätte kapitlet samlar bestämmelser om styrelsen och övriga nämnder så samma sätt som 

tidigare.  
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Sjunde kapitlet är nytt och behandlar de anställda. Där finns de nya bestämmelserna om 

direktören. Tidigare bestämmelser om anställdas valbarhetshinder flyttas, jäv för de anställda 

och bestämmelserna om delegation till anställda flyttas till detta kapitel.  Det ska också finnas 

en hänvisning till de (oförändrade) materiella bestämmelserna om skyldighet för anställda att 

lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden och till revisorer samt om bisysslor för 

anställda. Bestämmelserna om partssammansatta organ och närvarorätt för personalföreträdare 

blir kvar i kapitel sju. 

 

I det nya kapitlet om medborgarna ska samlas bestämmelserna om medborgarnas möjligheter 

att påverka, dvs. regler om medlemskap, medlemmarnas rättigheter, rösträtt, 

medborgarförslag, folkinitiativ, brukarinflytande, självförvaltningsorgan, mötesoffentlighet, 

handlingsoffentlighet, anslagstavlan, tillkännagivande av protokoll, kommunala föreskrifter, 

insyn och information. Kapitlet föreslås innehålla de materiella bestämmelserna eller 

hänvisningar till de materiella bestämmelserna som reglerar dessa frågor. 

 

I det nya kapitlet om kommunal samverkan ska samlas bestämmelserna om kommunalförbund 

och gemensam nämnd. 

 

I det nya kapitlet om överlämnande av kommunala angelägenheter ska samlas 

bestämmelserna om överlämnande till kommunala bolag, stiftelser och föreningar samt till 

privata utförare, som i huvudsak trädde i kraft den 1 januari 2015. 

 

I ekonomikapitlet ska anges i en tydligare tidsordning än i nuvarande kommunallag, genom att 

bestämmelserna om budget kommer först, därefter regler om bl.a. hantering av över- och 

underskott och slutligen hanteringen av räkenskaperna. 

 

I revisionskapitlet samlas bestämmelserna om den kommunala revisionen. Bestämmelserna 

om revisionens uppgifter placeras före bestämmelserna som reglerar hur revisorerna väljs. 

Jävsbestämmelserna ska anpassas till vad som gäller för övriga förtroendevalda. 

 

I kapitlet om laglighetsprövning inarbetas bl.a. de förändringar som hänger samman med det 

utvidgade medlemskapet.  

 

Hänvisningar till nuvarande kommunallag eller bestämmelser i den ska ersättas med 

hänvisningar till den föreslagna kommunallagen eller bestämmelser i den. Hänvisningen i 

bibliotekslagen till nuvarande 2 kap. 1 § KL om den allmänna kommunala kompetensen ska 

ändras till att hänvisa till 2 kap. 1 och 2 §§ i den föreslagna kommunallagen. Hänvisningarna 

till kommunallagens delegationsbestämmelser i 26 kap. 7 § miljöbalken, 12 § lagen om skydd 

mot olyckor, 14 § livsmedelslagen, 15 § lagen om foder och animaliska biprodukter, 8 § lagen 

om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 26 § lagen om 

brandfarliga och explosiva varor, 6 § lagen om kontroll av ekologisk produktion och 9 § lagen 

om sprängämnesprekursorer ska göras enhetligare när de ändras och hänvisningar görs till den 

nya kommunallagen. Hänvisningen i 6 kap. 5 § lagen om vissa kommunala befogenheter till 

nuvarande 6 kap. 33 § KL ska avse 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § i den föreslagna 

kommunallagen.  Hänvisningar till juridiska personer enligt nuvarande 3 kap. 16–18 b §§ KL 

ska ändras till 10 kap. 2–5 och 7 §§ i den föreslagna kommunallagen. 
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Övergångsbestämmelser  

 

Den nya kommunallagen ska träda i kraft den 1 januari 2018. Genom lagen upphävs 

kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla. 

Bestämmelserna om att fullmäktige får välja förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på 

heltid eller betydande del av heltid vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige har 

hållits i hela landet, ska dock tillämpas första gången i andra kommuner än Stockholms 

kommun och i landstingen efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet. 

 

Bestämmelserna om att förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del 

av heltid ska uppfylla valbarhetsvillkoren för att bli valda, ska dock tillämpas första gången 

efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet. 

 

Bestämmelserna om att en revisor inte kan bli valbar som ledamot i fullmäktige, ska dock 

tillämpas första gången efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet. 

 

Bestämmelserna om när fullmäktige får besluta att de nyvalda förtroendevalda ska tillträda 

sina förtroendeuppdrag efter ett omval, extra val eller förnyad sammanräkning, ska dock 

tillämpas första gången efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet. 

 

Bestämmelserna om att förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del 

av heltid ska närvara vid fullmäktiges sammanträden och möjligheten för dem att framställa 

förslag men inte delta i besluten, ska dock tillämpas första gången i andra kommuner än 

Stockholms kommun och i landstingen efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet. 

 

Bestämmelserna om antalet ersättare i styrelsen, ska dock tillämpas första gången efter det att 

nästa ordinarie val har hållits i landet. 

 

Bestämmelserna om ordförande i revisionen, ska dock tillämpas första gången efter det att 

nästa ordinarie val har hållits i landet. 

 

Äldre bestämmelser gäller fram till dess nästa ordinarie val har hållits i landet för underställda 

nämnder som fullmäktige beslutat om före ikraftträdandet. 

 

Äldre bestämmelser gäller fram till dess nästa ordinarie val har hållits i landet om att 

fullmäktige får föreskriva att en lokal nämnd inte får väcka ärenden i fullmäktige. 

 

Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före 

ikraftträdandet. 

 

Lagen om försöksverksamhet med majoritetsstyre ska träda i kraft den 1 juli 2017 och gälla 

till den 31 december 2022. 

 

Ändringarna i lagen om folkomröstningar, lagen om kommunala indelningsdelegerade och 

lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och övriga följdändringar i andra 

författningar ska träda i kraft den 1 januari 2018. 

 

 



--fl-- Remiss 

R E G E R I N G S KA N S LI ET 2015-04-21 

Fi nansdepartementet 

Avdelningen för offentlig förvaltning 

Kommunenheten 

Elin Persson 

Telefon 08-405 30 53 

En kommunallag för framtiden (SO U 2015:24) 

Remissinstanser: 

1. Riksdagens ombudsmän 
2. Riksrevisionen 
3. Kammarrätten i Göteborg 
4. Kammarrätten i Stockholm 
5. Förvaltningsrätten i Falun 
6. Förvaltningsrätten i Härnösand 
7. Förvaltningsrätten i Linköping 
8. Förvaltningsrätten i Uppsala 
9. Förvaltningsrätten i Växjö 
10. Svenska institutet för europapolitiska studier 
11. Justitiekanslern 
12. Domstolsverket 
13. Kommerskollegium 
14. Socialstyrelsen 
15. Inspektionen för vård och omsorg 
16. Myndigheten för vårdanalys 
17. Myndigheten för delaktighet 
18. Kammarkollegiet 
19. Arbetsgivarverket 
20. Länsstyrelsen i Västernorrland 
21. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
22. Länsstyrelsen i Stockholms län 
23. Statskontoret 
24. Statens skolverk 
25. Statens skolinspektion 
26. Göteborgs universitet 
27. Linköpings universitet 
28. Lunds universitet 
29. Stockholms universitet 
30. Umeå universitet 
31. Uppsala universitet 

Postadress 
10333 Stockholm 

BeslJksadress 
Drottninggatan 21 

Telefonvaxel 
08-4051000 

Telefax 
08-217386 

E-post: registratorOfinance.ministry.se 

Telex 
11741 FINANS S 
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32. Örebro universitet 
33. Naturvårdsverket 
34. Konkurrensverket 
35. Bolagsverket 
36. Tillväxtverket 
37. Regelrådet 
38. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
39. Valmyndigheten 
40. Sametinget 
41. Diskrimineringsombudsmannen 
42.2014 års demokratiutredning Gu 2014:19) 

43. Ale kommun 
44. Alingsås kommun 
45. Alvesta kommun 
46. Aneby kommun 
47. Arboga kommun 
48. Arjeplogs kommun 
49. Arvidsjaurs kommun 
50. Arvika kommun 
51. Askersunds kommun 
52. Avesta kommun 
53. Bengtsfors kommun 
54. Bergs kommun 
55. Bjurholms kommun 
56. Bjuvs kommun 
57. Bodens kommun 
58. Bollebygds kommun 
59. Bollnäs kommun 
60. Borgholms kommun 
61. Borlänge kommun 
62. Borås kommun 
63. Botkyrka kommun 
64. Boxholms kommun 
65. Bromölla kommun 
66. Bräcke kommun 
67. Burlövs kommun 
68. Båstads kommun 
69. Dals-Eds kommun 
70. Danderyds kommun 
71. Degerfors kommun 
72. Dorotea kommun 
73. Eda kommun 
74. Ekerö kommun 
75. Eksjö kommun 
76. Emmaboda kommun 
77. Enköpings kommun 
78. Eskilstuna kommun 
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79. Eslövs kommun 
80. Essunga kommun 
81. Fagersta kommun 
82. Falkenbergs kommun 
83. Falköpings kommun 
84. Falu kommun 
85. Filipstads kommun 
86. Finspångs kommun 
87. Flens kommun 
88. Forshaga kommun 
89. Färgelanda kommun 
90. Gagnefs kommun 
91. Gislaveds kommun 
92. Gnesta kommun 
93. Gnosjö kommun 
94. Gotlands kommun 
95. Grums kommun 
96. Grästorps kommun 
97. Gullspångs kommun 
98. Gällivare kommun 
99. Gävle kommun 
100. Göteborgs kommun 
101. Götene kommun 
102. Haho kommun 
103. Hagfors kommun 
104. Hallsbergs kommun 
105. Hallstahammars kommun 
106. Halmstads kommun 
107. Hammarö kommun 
108. Haninge kommun 
109. Haparanda kommun 
110. Heby kommun 
111. Hedemora kommun 
112. Helsingborgs kommun 
113. Herrljunga kommun 
114. Hjo kommun 
115. Hofors kommun 
116. Huddinge kommun 
117. Hudiksvalls kommun 
118. Hultsfreds kommun 
119. Hylte kommun 
120. Håbo kommun 
121. Hällefors kommun 
122. Härjedalens kommun 
123. Härnösands kommun 
124. Härryda kommun 
125. Hässleholms kommun 
126. Höganäs kommun 
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127. Högsby kommun 
128. Hörby kommun 
129. Höörs kommun 
130. J okkmokks kommun 
131. Järfälla kommun 
132. Jönköpings kommun 
133. Kalix kommun 
134. Kalmar kommun 
135. Karlsborgs kommun 
136. Karlshamns kommun 
137. Karlskoga kommun 
138. Karlskrona kommun 
139. Karlstads kommun 
140. Katrineholms kommun 
141. Kils kommun 
142. Kinda kommun 
143. Kiruna kommun 
144. Klippans kommun 
145. Knivsta kommun 
146. Kramfors kommun 
147. Kristianstads kommun 
148. Kristinehamns kommun 
149. Krokoms kommun 
150. Kumla kommun 
151. Kungsbacka kommun 
152. Kungsörs kommun 
153. Kungälvs kommun 
154. Kävlinge kommun 
155. Köpings kommun 
156. Laholms kommun 
157. Landskrona kommun 
158. Laxå kommun 
159. Lekebergs kommun 
160. Leksands kommun 
161. Lerums kommun 
162. Lessebo kommun 
163. Lidingö kommun 
164. Lidköpings kommun 
165. Lilla Edets kommun 
166. Lindesbergs kommun 
167. Linköpings kommun 
168. Ljungby kommun 
169. Ljusdals kommun 
170. Ljusnarsbergs kommun 
171. Lomma kommun 
172. Ludvika kommun 
173. Luleå kommun 
174. Lunds kommun 
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175. Lycksele kommun 
176. Lysekils kommun 
177. Malmö kommun 
178. Malung-Sälens kommun 
179. Malå kommun 
180. Mariestads kommun 
181. Marks kommun 
182. Markaryds kommun 
183. Melleruds kommun 
184. Mjölby kommun 
185. Mora kommun 
186. Motala kommun 
187. Mullsjö kommun 
188. Munkedals kommun 
189. Munkfors kommun 
190. Mölndals kommun 
191. Mönsterås kommun 
192. MörbyIånga kommun 
193. Nacka kommun 
194. N ora kommun 
195. Norbergs kommun 
196. Nordanstigs kommun 
197. Nordmalings kommun 
198. Norrköpings kommun 
199. Norrtälje kommun 
200. Norsjö kommun 
201. Nybro kommun 
202. Nykvarns kommun 
203. Nyköpings kommun 
204. Nynäshamns kommun 
205. Nässjö kommun 
206. Ockelbo kommun 
207. Olofströms kommun 
208. Orsa kommun 
209. Orust kommun 
210. Osby kommun 
211. Oskarshamns kommun 
212. Ovanåkers kommun 
213. Oxelösunds kommun 
214. Pajala kommun 
215. Partille kommun 
216. Perstorps kommun 
217. Piteå kommun 
218. Ragunda kommun 
219. Robertsfors kommun 
220. Ronneby kommun 
221. Rättviks kommun 
222. Sala kommun 



6 

223. Salems kommun 
224. Sandvikens kommun 
225. Sigtuna kommun 
226. Simrishamns kommun 
227. Sjöbo kommun 
228. Skara kommun 
229. Skellefteå kommun 
230. Skinnskattebergs kommun 
231. Skurups kommun 
232. Skövde kommun 
233. Smedjebackens kommun 
234. Sollefteå kommun 
235. Sollentuna kommun 
236. Solna kommun 
237. Sorsele kommun 
238. Sotenäs kommun 
239. Staffanstorps kommun 
240. Stenungsunds kommun 
241. Stockholms kommun 
242. Storfors kommun 
243. Storumans kommun 
244. Strängnäs kommun 
245. Strömstads kommun 
246. Strömsunds kommun 
247. Sundbybergs kommun 
248. Sundsvalls kommun 
249. Sunne kommun 
250. Surahammars kommun 
251. Svalövs kommun 
252. Svedala kommun 
253. Svenljunga kommun 
254. Säffle kommun 
255. Säters kommun 
256. Sävsjö kommun 
257. Söderhamns kommun 
258. Söderköpings kommun 
259. Södertälje kommun 
260. Sölvesborgs kommun 
261. Tanums kommun 
262. Tibro kommun 
263. Tidaholms kommun 
264. Tierps kommun 
265. Timrå kommun 
266. Tingsryds kommun 
267. Tjörns kommun 
268. Tomelilla kommun 
269. Torsby kommun 
270. Torsås kommun 



271. Tranemo kommun 
272. Tranås kommun 
273. Trelleborgs kommun 
274. Trollhättans kommun 
275. Trosa kommun 
276. Tyresö kommun 
277. Täby kommun 
278. Töreboda kommun 
279. U ddevalla kommun 
280. Ulricehamns kommun 
281. Umeå kommun 
282. Upplands Väsby kommun 
283. Upplands-Bro kommun 
284. Uppsala kommun 
285. Uppvidinge kommun 
286. Vadstena kommun 
287. Vaggeryds kommun 
288. Valdemarsviks kommun 
289. Vallentuna kommun 
290. Vansbro kommun 
291. Vara kommun 
292. Varbergs kommun 
293. Vaxholms kommun 
294. Vellinge kommun 
295. Vetlanda kommun 
296. Vilhelmina kommun 
297. Vimmerby kommun 
298. Vindelns kommun 
299. Vingåkers kommun 
300. Vårgårda kommun 
301. Vänersborgs kommun 
302. Vännäs kommun 
303. Värmdö kommun 
304. Värnamo kommun 
305. Västerviks kommun 
306. Västerås kommun 
307. Växjö kommun 
308. y dre kommun 
309 . Ystads kommun 
310. Åmåls kommun 
311. Ånge kommun 
312. Åre kommun 
313. Årjängs kommun 
314. Åsele kommun 
315. Åstorps kommun 
316. Åtvidabergs kommun 
317. Älmhults kommun 
318. Älvdalens kommun 

7 
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319. Älvkarleby kommun 
320. Älvsbyns kommun 
321. Ängelholms kommun 
322. Öckerö kommun 
323. Ödeshögs kommun 
324. Örebro kommun 
325. Örkelljunga kommun 
326. Örnsköldsviks kommun 
327. Östersunds kommun 
328. Österåkers kommun 
329. Östhammars kommun 
330. Östra Göinge kommun 
331. Överkalix kommun 
332. Övertorneå kommun 

333. Blekinge läns landsting 
334. Dalarnas läns landsting 
335. Gävleborgs läns landsting 
336. Hallands läns landsting 
337. Jämtlands läns landsting 
338. Jönköpings läns landsting 
339. Kalmar läns landsting 
340. Kronobergs läns landsting 
341. Norrbottens läns landsting 
342. Skåne läns landsting 
343. Stockholms läns landsting 
344. Södermanlands läns landsting 
345. Uppsala läns landsting 
346. Värmlands läns landsting 
347. Västerbottens läns landsting 
348. Västernorrlands läns landsting 
349. Västmanlands läns landsting 
350. Västra Götalands läns landsting 
351. Örebro läns landsting 
352. Östergötlands läns landsting 

353. Almega 
354. Avfall Sverige 
355. Bemanningsföretagen 
356. Famna 
357. FAR (Föreningen för auktoriserade revisorer) 
358. Företagarna 
359. Handikappförbunden 
360. Kommunalekonomernas förening 
361. Kommundirektörernas förening 
362. Landsorganisationen i Sverige 
363. Landstingsdirektörernas förening 
364. Näringslivets Regelnämnd 
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365. Pensionärernas Riksorganisation 
366. Rådet för kommunal redovisning 
367. SKYREV(Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) 
368. SmåKom (De små kommunernas samverkan) 
369. STAREV (Föreningen för kommuner och landsting med eget 

revisionskontor) 
370. Statsvetenskapliga förbundet 
371. Svenskt Näringsliv 
372. Sveriges akademikers centralorganisation 
373. Sveriges Byggindustrier 
374. Sveriges Kommunaljuridiska Förening 
375. Sveriges Kommuner och Landsting 
376. Sveriges Offentliga Inköpare 
377. Sveriges Offentliga Leverantörer 
378. Sveriges Pensionärsförbund 
379. Sveriges Ungdomsorganisationer 
380. Tidningsutgivarna 
381. Tjänstemännens Centralorganisation 
382. ViS (Vuxenutbildning i samverkan) 
383. Vårdföretagarna 
384. Återvinningsindustrierna 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 30 
oktober 2015. Svaren bör helst skickas i elektronisk form, gärna i både 
word- och pdf- format, till följande e-postadress: 
fi.registrator@regeringskansliet. se. I svaren ska Finansdepartementets 
diarienummer Fi2015/ 1581 anges. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker 
det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss - hur och va1fär (SB PM 2003:2) . Den kan 
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 
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Kopia till 
Fritzes kundservice, 10647 Stockholm 



Parter 

Förutsättningar för 

avtalets giltighet 

KÖPEKONTRAKT 
Mellan Gislaveds kommun. nedan kallad kommunen, och AB Gislaveds 
hus iox 517, 33228 Gislaved nedan kallad köparen, 

träffas följ~l.nae avtal som n41erar försäljning av hyresfastighet inrymmande 

18 lägerih~ter och brandsstationen, tomtmark vid Agnsjön och tomtmark vid 

järnvägen i Hestra inom fastigheterna Norra Hestra Kyrkobol I :39 och 1:97 

i Gislaveds kommun. 

L 
Parterna förutsätter 

dels att detta avtal godkännes av kommunfullmäktige genom beslut som 

vinner laga kraft, 

dels att upprättat förslag till detaljplan för del av Norra Hestra Kyrkobol 

1:97 m.f1, Gislaveds kommun antas av kommunfullmäktige före 2016-12-31 

och därefter vinner laga kraft. 

Om inte dessa förutsättningar infrias är detta avtal till alla delar förfallet 

och parterna svarar för nedlagda kostnader i enlighet med detta avtal. 

Undantag för hyresintäkter, kostnader för drift- och underhåll som regle

ras i likvidavräkning om avtalet förfaller. 

Marköverlåtelse 2. 

Köpeskillingens 

erläggande 

Kommunen överlåter till köparen del av fastigheterna Norra Hestra Kyr

kobol I :97 (hyresfastigheten) om ca 2430 m2 för 4,5 miljoner kr, Norra 

Hestra Kyrkobol I :97 om ca 2770 m2 för 23 kr/m2 och Norra Hestra 

Kyrkobol I: I 73 om ca 181 m2 för 23 kr/m2 samt hela fastigheten Norra 

Hestra Kyrkobol I :39 för 69 kr/m2. 

Områdena har markerats med snedstreckade områden på bilagda kartor. 

3. 

Köpeskillingen är preliminärt beräknad till 4,65 miljoner kr. På tillträdes

dagen ska en preliminär köpeskilling erläggas om 4,5 miljoner kr. Slutgiltig 

köpeskilling fastställs så snart uppgift erhållits från lantmäteriet angående 

det överlåtna områdets areal. 

För belopp som inte erläggs i rätt tid utgår ränta med åtta procentenhet

cJi:.v; betalningstidpunkten gällande referen,ränta. 
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Tillträde 

Utgifter, 

inkomster 

4. 

Tillträde till hyresfastigheten och marken sker I mars 2016. 

Formellt tillträde till hyresfastigheten och markområdena kan ske först då 

fastighetsbildningsbesluten vunnit laga kraft, beslutad ersättning erlagts 

samt lagfart erhållits efter avstyckning. (dvs när detaljplanen antagits) 

5. 

Skatt, ränta och annan utgift för de överlåtna fastigheterna, som belöper 

på tiden före tillträdesdagen, skall betalas av kommunen och för tiden 

därefter av köparen. Motsvarande fördelning gäller arrende eller annan 

inkomst. 

Fastighetsbildning & 6. 

Lagfart När kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft 

som kommer en överenskommelse om fastighetsreglering tecknas mellan 

parterna gällande marken vid järnvägen. Denna kommer ligga till grund 

Brandsstationen 

I Hestra 

för fastighetsbildning och innehålla avtalets redovisade arealer och ersätt

ningar. Då detaljplanen godkänts av kommunen kommer kommunen inger 

ansökan om lantmäteriförrättning för avstyckning av ett markområde för 

hyresfastigheten och markområdet vid Bivägen. Köparen bekostar lantmä

teriförrättningarna och lagfart 

Arealer som fastställs vid förrättningen skall anses som gällande för detta 

avtal. 

7. 

Området är idag planlagt som A-ändamål dvs allmänt ändamål. För att 

kunna genomföra försäljningen måste detaljplanen ändras. Kommunen har 

betällt detaljplaneändring för att säkerställa dagens verksamhet i byggna

den. Kostnad för detaljplaneläggning för den mark som kommunen över

låter står kommunen. 

Delar av brandsstationen i Hestra är uthyrda, samtliga hyresavtal överlåts 

i samband med tillträdet. Innan tillträdet kommer ett hyresavtal för 5 år 

upprättas med Gislaveds kommun gällande fortsatt hyra av brandsstation

en även detta övertas vid tillträdet. 

I hyreskontrakten för bostadslägenheterna så finns en förhandlingsklausul 

med hyresgästföreningen som övergår till en ny ägare i samband med för-
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Vatten & avlopps

ledningar 

Garage vid 

järnvägen 

Byggnaderna är idag anslutna till fJärrvärme och i samband med försälj

ningen ska köparen överta avtalet från Gislaveds Energi om fjärrvärmeIe

verans. Gislaveds Energi ska dra en primärkulvert till brandstationen och 

installation av undercentral. Kommunen står för eventuella engångskost

nader i samband med separationen av fJärrvärme från Hestragården. 

8. 
Inom det området som avstyckas vid Agnsjön området finns det kommu

nala vatten och avloppsledningar. Köparen medger kommunen rätt att 

utan ersättning i den blivande fastigheten söka ledningsrätt inom ett 6 me

ter brett område. Ledningsområdet framgår av karta som hör till avtalet, 

se kartskiss. 

Vid det markområdet som överförs vid järnvägen i Hestra finns även där 

kommunala vatten och avloppsledningar. Köparen medger kommunen 

rätt även där utan ersättning att söka ledningsrätt inom ett 6 meter brett 

område. Ledningsområdet framgår av karta som tillhör avtalet. 

9. 
Sedan tidigare finns arrendeavtal upprättade mellan kommunen och köpa

ren för upplåtelse av mark vid järnvägen för garage. I och med att marken 

förvärvas av köparen så upphör dessa avtal att gälla i samband med tillträ

det. 

Grundförhållanden 10. 

Hänsyn till 

befintlig vegetation 

Kommunen ikläder sig inte något ansvar för det överlåtna markområde

nas grundförhållanden, ev förorenad jord eller extra kostnader som före

komst av byggnadsrester m m kan medföra. 

Köparen erinras om att noga undersöka grundförhållandena innan bygg

nationen påbörjas och påtager sig allt ansvar för de skador som grundvat

tensänkning och pålning inom exploateringsområdet kan åstadkomma på 

omkringliggande fastigheter. 

Köparen svarar för de byggtekniska skyddsåtgärderna som kan behövas 

på grund av risk för radon. 

II. 
Det åligger köparen att hålla hägnad mot angränsande naturområden så 

Ylss;;te skadas i samband med ev. nybyggnation. 
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Upplag 

allmän mark 

Inteckningar 

12. 

Köparen får inte utan särskilt medgivande från kommunen använda allmän 

mark för upplag, transporter eller annat ändamål i samband med ev ny

byggnation. Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. 

13. 

Markområdena överlåts fritt från penninginteckningar. 

Myndigheter mm 14. 

Köparen skall utverka och bekosta alla erforderliga tillstånd hos statliga 

och kommunala myndigheter mm. 

Överlåtelse av avtalet 15. 

Tvist 

Köparen får inte utan kommunfullmäktiges medgivande överlåta detta av

tal på annan. 

16. 
Tvist rörande tolkningen av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats varav parterna tagit 

var sitt. 

Gislaved 2015- Gislaved 2015- /0 ' 01 

För Gislaveds kommun: 

Bevittnas: 

\Köpekontrakt daterat 20150916 slutligt avtal\MSV 

4(7) 



\Köpekontrakt daterat 20150916 slutligt avtal\MSV 

Teckenförklari ng 

D Mark som överlåts 

201505 13 

\ 
\ 

5(7} 

) 

1: 1 000 



12f 

\Köpekontrakt daterat 20150916 slutligt avtal\MSV 

Mark som överlåts 
Del av Norra Hestra Kyrkobol -1 :H7 
HESTRA 

Teckenförklaring 

~ ~~·i:1.<1 ~ l c.o m2 

~ l förs till N HEstra I':yrkobol 1:174 ~ l S i m2 

[SSS] :1 förs till N HEstra Kyrkobot l: i 7'; ~ i 2E:3 m2 

~ 3 förs till N Hestra Kyrkobot l: 175 ~ i 30:· m2 

La~art Gisl3ved~ kommun 

Lagfart Gis Iave,o~ hus 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §330 Dnr: KS.2012.186 20

Försäljning av fastighet N. Hestra Kyrkobol 1:97 m. fl.

Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsenheten har fått i uppdrag att sälja byggnaden
innehållande bland annat brandstation inom del av Norra Hestra Kyrkobol 1:97
med omkringliggande mark till AB Gislavedshus. I samband med försäljningen
har bolaget också haft önskemål om köp av den mark som det arrenderar av
kommunen för garageändamål vid järnvägen.

Byggnaden inom del av Norra Hestra Kyrkobol 1:97 i Hestra innehåller 18
lägenheter, två lokaler och kommunens brandsstation.

Upprättat förslag till avtal innebär att kommunen säljer 5200m² av Norra
Hestra Kyrkobol 1:97, 181 m² av Norra Hestra Kyrkobol 1:173 samt hela
fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39 för en köpeskilling preliminärt
beräknad till 4,65 mnkr. Köpeskillingen baseras på en extern värdering av
hyresfastigheten och på kommunens antagna tomtpris för bostäder.

Förslaget innebär att tillträde till hyresfastigheten och marken sker 1 mars
2016 och att samtliga hyresavtal för hyresfastigheten övertas av köparen. Innan
tillträdet kommer ett hyresavtal på 5 år upprättats med Gislaveds kommun om
fortsatt hyra av brandstationen.

För att köpet ska kunna genomföras måste ändamålet i detaljplanen ändras för
hyresfastigheten samt för att möjliggöra nybyggnation av bostäder vid Bivägen
över två våningar måste detaljplanen ändras även i denna del. Detta
detaljplanearbete pågår på bygg- och miljöförvaltningen.

I det fall köpet återgår efter tillträdesdagen kommer en likvidavräkning
upprättas avseende hyresintäkter och kostnader för drift- och underhåll.

Köpeskillingen avssende hyresfastigheten lägges på ansvar 6000
(fastighetsnämnden) och resterande på ansvar 01131 (kommunstyrelsen, mark-
och exploateringsenheten) .

Beslutsunderlag
Köpekontrakt daterat 16 september 2015
Kommunstyrelsen den 22 september 2015, § 295

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat köpekontrakt, daterat 16 september 2015, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
köpekontrakt och tillhörande handlingar.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 330 (forts.)

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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ÖVERSIKTSKARTA
Hestra
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §346 Dnr: KS.2015.232

Ansvarig utgivare vid webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden

Ärendebeskrivning
Den som direktsänder webb-tv är skyldig att utse en ansvarig utgivare. Den
som utser ansvarig utgivare kan besluta att medverkande i direktsända
program själva är ansvariga för eventuella brott mot yttrandefrihetsgrundlagen,
till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning, i stället för
utgivaren.

Beslutet ska meddelas de medverkande före sändningen och antecknas i ett
särskilt register hos den som sänder. Registret ska innehålla uppgifter om
namn, födelsetid (år, månad, dag) och bostadsadress för alla som omfattas av
beslutet.

Kansli- och informationsenheten ska skicka en lista på ledamöter och ersättare
m.fl. till Myndigheten för radio och tv. Då nya aktörer tillkommer, exempelvis
vid en gästföreläsning, ska kansli- och informationsenheten komplettera
registret, och även sända uppgifterna till Myndigheten för radio och tv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att utse kommunfullmäktiges ordförande Niclas Palmgren till ansvarig
utgivare för sändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden via
webb-tv,

att till ersättare för ordföranden som ansvarig utgivare, i första hand utse
1:e vice ordförande Ylva Samuelsson och i andra hand 2:e vice
ordförande Inga-Maj Eleholt, samt

att de som uttalar sig och agerar under direktsändning själva är juridiskt
ansvariga för sitt agerande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Hej.  
 
Mitt namn är Emilia och jag är en ensamstående mamma till en liten pojke på två år. Jag bor i 
Anderstorp, har alltid gjort och trodde att jag alltid skulle göra. Nu vet jag inte längre.  
  
Jag som alltid har trivts här.  
Jag som aldrig har trott att jag skulle få det bättre någon annanstans. 
Vad är det som händer?  
Ni lägger ner simhallar. Ni stänger ner äldreboenden. Ni stänger förskolor. Små barn sätts i större 
barngrupper och utsätts därmed för stress i tidig ålder. Förlåt, men vad håller ni på med?  
  
Det skrivs om nedläggning efter nedläggning av det som är hela stommen i vår välfärd: skola, vård 
och omsorg.  
Är det en sådan här framtid ni vill erbjuda era invånare? Överfulla skolklasser och förskolegrupper, 
äldre som inte får den trygghet som dom förtjänar, simhallar som plockas bort. Vad lägger ni våra 
pengar på egentligen? Ni låter äldre mötas av en ovärdig sista tid i sitt liv, med oro för var dom ska bo.  
Ni politiker påstår att dessa vårdplatser på äldreboenden inte behövs, att våra äldre vill bo hemma 
längre. Nu är det ju tyvärr så att alla kan ju inte det. Det har sedan länge varit så, att många som 
behöver plats på ett äldreboenden har fått stå i kö väldigt länge, men att platser inte finns. Det vet jag, 
för jag har själv jobbat i vården. Så var det redan då, jag tror knappast att behovet har minskat med en 
växande äldre befolkning.  
Ni utsätter dessutom denna otroliga vårdpersonal, som sliter med våra äldre, för oro över att deras 
arbetsplatser ska läggas ner.  
Skolundervisningen är snart i det närmaste ett skämt, sjukvården detsamma.  
Är det ens meningen att man ska trivas här? Att man ska vilja slå sig till ro och låta sina barn växa upp 
i den här kommunen? Jag som tidigare har tänkt att "det löser sig" börjar känna mig väldigt maktlös.. 
och rädd.  
  
Är det såhär min son ska ha det när han växer upp? Vad är det egentligen vi betalar skatt för? Man 
drar inte in på det som är själva stommen i välfärden: skola, vård och omsorg. Man gör bara inte det. 
Det är VI invånare som är kommunen. Det är för VÅRAN skull som ni sitter där ni sitter. Det är för 
VÅRAN trygghet, för VÅRAN livskvalitét, för VÅRA barns framtid som ni ska fatta beslut.  
  
Det är kanske dags att ni som har fått folkets förtroende börjar lyssna på oss. Varför gör ni annars det 
ni gör?  
  
     Mvh Emilia Vallberg, Anderstorp 

 



Hej Emilia, 
  
Tack för ditt brev. 
  
Glad att du skriver så jag förhoppningsvis kan dämpa din oro lite, för Gislaveds kommun och 
Anderstorp kommer fortsatt vara en bra plats att bo på. 
  
Vår utmaning i kommunen är att vi länge har brottats med ett lägre invånarantal vilket ger mindre 
skatteintäkter. De senaste åren har vi dock "räddats" av väldigt stora återbetalningar från AFA (man 
kan säga det är sjukförsäkringar som vi betalt in för mycket). Att höja skatten är inte ett bra alternativ 
då vi redan har en av länets högsta skatter. Kommunalskatten är dessutom så utformad så den 
"drabbar" alla lika mycket oaktat vad man tjänar. 
  
Vi tvingas nu ändra lite i strukturen, framförallt inom vår äldrevård. Gislaveds kommun har länge legat 
bland de bästa kommunerna i landet så det är från en väldig hög nivå vi gör förändringar. Vi har t ex 
nästan haft 400 särskilda boendeplatser (en jämförbar kommunen skall kanske ha runt 250 st). Vi har 
minskat platserna de senaste åren och kommer gör så nu också. Viktigt att säga är att alla som redan 
har en plats samt även de som i framtiden verkligen behöver en sådan kommer få detta. Dock tror vi 
att människor faktiskt vill bo hemma så länge man kan, och då måste vi också hjälpa dem med det.  Vi 
ser också över servicenivåerna så man t ex kommer få behovsstädat, detta innebär att man inte med 
automatik kommer få det var annan vecka. Normalfallet blir var 3:e vecka, men allt kommer 
bedömmas för varje enskild person, det finns nog flera som behöver det varje vecka och kanske t o m 
vissa varje dag. Vi ser också att inom en snar framtid måste vi utöka platserna igen pga av fler äldre 
äldre - vi kommer dock inte kunna göra detta om vi inte från början har rätt struktur. Totalt sett kommer 
faktiskt socialnämnden 2020 har en större budget än idag. De som inte talas så mycket om är alla de 
satsningar som också görs, bland annat satsningar på en moderna vård E-hälsa om 3-7 miljoner 
kronor varje år. Vi ökar också upp individ- och familjeomsorgen med uppåt 20 miljoner kronor. 
  
När det gäller våra simhallar har alla tre, jag vi har faktiskt tre plus ett tempererat utebad, så är de alla 
uttjänta. De innebär att även om vi underhåller dem med mycket stora pengar kommer de ändå inte 
hålla mer än kanske max 10-15 år - och då har vi inte råd med att bygga ens en ny. Då badandet 
också har gått kraftigt ner de senaste åren tycker vi det är bättre att ersätta alla tre med en ny simhall. 
Under tiden så får Gislaveds simhall hålla ställningarna. Dit är det också väldigt bra kommunikationer. 
Var den nya simhallen skall ligga är ännu inte klart, men jag gissar att det kommer vara rätt centralt i 
kommunen. Vi tror och hoppas också att vi i den nya anläggningen kan skapa någon form av 
publikhall (något som är ett starkt önskemål från bl a Anderstorps SK). 
  
Att det skall bli fler barn i skolgrupper känner jag inte igen. Däremot finns det några små skolenheter 
som tar väldigt mycket resurser och dessutom där vi har stora problem att hålla uppe kvalitén på som 
vi kommer förändra (Öreryd, Högstadiet Reftele samt flytt av enavdelning i Reftele). När det gäller 
Anderstorp gör vi dock en av de större investeringarna i hela budgeten genom att bygga en ny och 
större förskola - så din pojk på 2 år kan kanske få möjligheten till kommunens modernaste och nyaste 
förskola. Jag delar dock din oro för skolan, här måste vi se till att skapa mer resurser till 
undervisningen, våra barn är vår framtid. 
  
I allt detta görs det också många andra satsningar så att jobben blir fler och invånarantalet kan öka. Vi 
måste också bygga fler bostäder i alla orter inklusive Anderstorp. Det många äldre också frågar efter 
är fler trygghetsboende. 
  
Det är stora och komplexa frågor, men jag vill påminna både mig själv och dig att kommunen kommer 
fortsatt ha verksamheter på långt över 1500 miljoner kronor. Jag har också alltid det för ögonen att 
fatta de bästa besluten för hela Gislaveds kommun. 
  
Vill du är du välkommen att både ringa mig eller träffa mig, för det är inte enkelt att förklara allt. 
  
Med vänlig hälsning 
GISLAVEDS KOMMUN 
  
Niclas Palmgren  
Kommunalråd näringslivsfrågor (M) 



Ordförande kommunstyrelsens näringsutskott 
Direkttelefon       0371-81141 
Mobiltelefon        070-6610111 
E-post                niclas.palmgren@gislaved.se 

 



Till 
Kommunfullmäktige, Gislaveds kommun 

G/SLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

2015 -09- 25 
Dnr 

Vid möte med Reftele Centerkvinnor 150922 diskuterades kommunens ekonomi 
och de nedskärningar som aviseras. Mötet uttryckte stor oro för hur det drabbar 
Reftele, andra mindre orter och landsbygden i Gislaveds kommun. 

På Solbacka äldreboende föreslås en minskning av antalet platser trots att det är 
kö till platser inom äldreomsorgen i kommunen, brist på lägenheter för 
trygghetsboende och även brist på lägenheter över huvud taget. När man dessutom 
vet att antalet äldre på några års sikt kommer att öka blir denna neddragning än 
mer obegriplig. 

I Reftele föreslås även nedläggning av förskolan Nyckelpigan, där det nyligen 
gjorts avsevärd investering. Nyckelpigan har en väl fungerande utemiljö och 
närhet till naturen. Alternativet är förskolan Skattkistan mitt i centrum med liten 
och kuperad utegård. 

Fortfarande verkar det bara finnas tjänstemannaförslag att förhålla sig till 
men Reftele Centerkvinnor önskar, när majoriteten väl lägger sitt förslag, 
att det lever upp till devisen Hela Gislaveds kommun ska leva! 

För Reftele Centerkvinnor 

r~ ~V j{ 'f\f.J../' 
\..../oI-or Nygren \J '\ 

e.u. 



Hej 

  

Jag ska försöka att fatta mig kort för jag antar att ni får många mail att svara på.  

  

Just nu så har ni politiker i Gislaved skapat oro i kommunen med alla 
nedskärningar som är beslutade och föreslagna. Speciellt de i kringliggande orter 
till Gislaved. Jag som företagare och som även försöker få folk att flytta hit till 
Gislaveds kommun i mitt "vanliga" arbete som utvecklingschef på El-Björn 
kommer nu efter dessa beslut ännu svårare att att få personer att flytta till en 
mindre ort som Anderstorp eller Gislaved. Vi har svårt att finna personer med rätt 
kompetens inom produktutveckling och det kommer att bli ännu svårare när 
attraktiviteten minskar på våra orter. 

  

Möjligen att dessa nedskärningar är ett absolut måste för att få ekonomin i 
kommunen att gå runt och att ni noga prioriterat rätt. Jag vill att ni politiker 
försöker att få upp en positiv stämning bland kommuninvånare och därmed få in 
fler som vill flytta till vår kommun. Alla kommuninvånare har ju sin egna 
marknadsföring som sprider sig runt om i landet och om vi inte har en positiv bild 
av våran egna kommun så kommer invånareantalet att minska.  

  

 Har ni tänkt att gå ut med vad kommunen gör för positiva saker i 
kommunen?  

 Kommer ni att förklara informativt vad dessa nedskärningar grundar sig på 
såsom simhallen, ålderdomshem och skolor mm?  

 När kommer en fördjupad översiktsplan för Anderstorp? Den som gäller nu 
är sedan 2005 och där finns en del riktlinjer som ej är genomförda och som 
helt ändrat riktning.  

 Hur ser planen ut för att öka intäkterna i kommunen? 

  

Med detta mail vill jag endast att ni arbetar för att få in mer "laganda" i bygden så 
att det inte blir vi och dom. Men då måste mål och visioner vara tydliga så att  vi 
kan bygga kommunen till att bli en kommun som fler vill bo och verka i.  

  

  

 Med vänliga hälsningar 
Mattias Svensson 

  

MAGI Boinvest AB 
www.magiboinvest.se 

https://mail.gislaved.se/owa/redir.aspx?SURL=SRvhxpYxgTjxQcsmNjUApTKFAt9fYBEFTX5zHvgjIMIZoMWb4NnSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBtAGEAZwBpAGIAbwBpAG4AdgBlAHMAdAAuAHMAZQA.&URL=http%3a%2f%2fwww.magiboinvest.se


Till Socialnämnden och Kommunfullmäktige Gislaved Kommun    

 

Äldreboende stängs. 

Läser med förvåning i dagens tidning om Socialnämndens beslut om 

besparingsåtgärder.  Hur kan man fatta ett beslut och sedan säga ,att vi ska se 

hur vi kan genomföra det ? Hade det inte varit bättre att kolla upp först, vad får 

det för konsekvenser om vi beslutar så här.  Tas det inte någon hänsyn till de 

protester som inkommit? Har vi som invånare i Gislaved Kommun inte något att 

säga till om. Se över andra sparåtgärder. 

 När antalet äldre kommer att stiga inom de närmaste åren,vilket det finns 

tillgänglig statestik på, hur behandlar ni den situationen. Vice ordförande i 

Socialnämnden gör ett uttalande i radion, att arbetet med att 41 platser ska bort 

omedelbart, var ska dessa människor placeras? Kan socialnämnden verkligen 

klubba ett så stort ärende utan att det presenteras andra alternativ . Hoppas att 

beslutet är taget enligt rätt praxis Återremmittera för vidare utredning . 

20151015 

Asta Josefsson 



TILL KOMMUNSTYRELSEN 

RYKTEN SOM VAR SANNA. 

ffi\ fNl OC~ IM] 

2015 -10- 22 
--J2~ ______ _ 

Efter beslut av Socialnämnden i Gislaved angående nedläggningar som skall ske av 

dels 16 platser på Sol backa . Samt BUN:s beslut om nedläggning av högstadiet och 
~ 

flytt av Nyckelpigan har vi i Reftele fått mer än nog. 

Marie Johansson har i tidningen den 22 aug tyckt att det var olyckligt att det 

uppstått rykten och att hon inte kunde kommentera dessa. Men rykten visade sig 

dessvärre vara sanna. De kom tydligen direkt från Kommunens budgetunderlag . 

SPF-seniorerna i Reftele har sedan denna kännedom, på olika vis genom skrivelser 

möten och informationer protesterat mot förslaget om de olika neddragningarna 

och förändringarna. Våra kommunalråd har fått möjligheter att komma och redovisa 

och bemöta de olika tänkta förslagen och rykterna , men helt nonchalerat våra 

inbjudningar. Under hela tiden har dessa våra högsta beslutande i kommunen helt 

hållit sig borta från vår del av kommuen. 

Vi har under hela tiden efterlyst en, både för skolan och Solbacka konsekvens

utredning om hur besparingarna skall verkställas och hur mycket det kostar att 

förändra. 

De föreslagna förändringarna stämmer dåligt med "stadens" beslutade vallöften 

2014, även i översenskommelsen mellan dessa partier står det om satsningar på 

både skola och omsorg. Vart tog dessa löften vägen? 

Enligt socialnämndens vice ordf. skall minskningen ske genom "naturlig minskning" 

detta kan ta sin tid då genomsnittsåldern i Sverige ökar med 1 år på 10 år. Ökningen 

av äldre och den längre levnadsåldern gör att större behov av 

äldreboende/trygghetsboende behövs. Enl kommunens planer redan 2017-18.Hur 

skall detta lösas? 

Vi kräver att kommunen redovisar hur det är tänkt att detta skall genomföras, 

innan fullmäktige den 19 nov. 

Vi uppmanar alla att på olika sätt protestera mot dessa förslag/beslut genom 

kontakter med berörda nämnder och politiker. 

Reftele den 21 oktober 2015 

SPF-seniorerna i Reftele 

1 



Åke Fridén 

Södra Tånghult 40 

334 91 Anderstorp 

Tel 0371 16722 

Mob 0709 151 787 

 

Skrivelse till politiker tjänstemän och andra intresserade i Gislaveds kommun. 

Efter att ha bevistat Fritidsnämndens möte med föreningarna i Anderstorp som inte blev annat än en 

missnöjesyttring så har jag tagit del av handlingar kring det beslut som lades in om budgetarbetet 

inför 2016.  

Uppdraget till Fritidsnämnden där de får uppdraget att stänga två simhallar är precist. Nämnden är 

beordrad att stänga utan möjligheter att anpassningar till de följdverkningar som beslutet ger. 

Förfarandet tyder på att den beslutande majoriteten i vår kommun kallt räknat med att åtgärden 

skulle möta motstånd och att då genomföra så långt från nästa val som möjligt är till fördel. 

Vi ska här ha i minnet att för något år sedan så var beskedet som gällde följande. Kommunens tre 

simhallar ska bevaras i minst 10 år till. Därefter bör vi kunna ha en ny anläggning i drift. 

Åtgärden som nu beslutats innebär nu ett löftesbrott mot väljare av en mycket flagrant och ohederlig 

art. I detta ljus ter sig förfarandet ännu mer nonchalant.  

2012 genomfördes en genomgripande utredning av tillståndet i Anderstorps och Smålandsstenars 

simhallar. De slår fast för Anderstorps simhall att den dyrbaraste åtgärden är att reningsanläggningen 

har passerat bäst före datum och måste bytas ut. En investering om 8 miljoner kronor enligt 

utredningen. Bassängen läcker och detta skulle kunna åtgärdas med så kallad Lining. Att lägga en 

matta av plast invändigt i bassängen, enligt utredningen 2 miljoner kronor. Övriga kostnader kan 

främst tillskrivas byggnaden som sådan och den ska stå kvar enligt en order som kommunfulläktige 

givit Fritidsnämnden. Kostnader på upp emot 5 millioner kronor som måste läggas på byggnaden 

oavsett vad den ska innehålla. För ombyggnad har man öronmärkt 23 millioner kronor att bekosta 

ombyggnad av simhallarna i Smålandsstenar och Anderstorp. Man kan gissa att dessa kostnader 

kommer att falla ganska lika på de båda anläggningarna. Men huruvida de även ska täcka de åtgärder 

på byggnader som anmälts i utredningen kan jag inte bedöma i dag. Vid mötet kunde vi också 

konstatera att beslut om ombyggnad tagits utan att man har en uppfattning om vad det skulle kosta 

att genomföra denna ombyggnad. Alternativet att riva och bygga nytt har förkastats innan man vet 

om det kanske skulle vara en bättre lösning. 

Fritidsförvaltningen har emellertid tagit fram en idéskiss för hur det skulle kunna se ut. För 

Anderstorps del så skulle det bli en hall som har för små mått för Handboll och Innebandy. En 

Tennisbana skulle rymmas. Alltså, de två idrotter som efterfrågar mest hallutrymme i dag kan endast 

i ringa omfattning använda den idrottshall som kommer till vid denna ombyggnad. Det ska dock 

sägas att det finns idrotter som är i behov av utökade lokaler och skulle välkomna dessa. Jag känner 

mig övertygad om att det finns många andra lösningar som skulle bli både bättre och billigare i dessa 

fall. 



Anderstorps Simsällskap är värd en särskild tanke i detta ärende. Den simhall som är kvar efter de 

förslagna åtgärderna är förvisso en 50-metersbassäng men i den grunda delen för grund för att få 

användas för simtävlingar. Ett faktum som förbisågs när den för några år sedan rustades upp för 

åtskilliga millioner. Nu har det äskats några millioner för att kunna sätta en vägg i denna bassäng så 

Anderstorps simsällskap kan använda denna bassäng. Då endast de 25 meter som är djupare. Till 

detta ska läggas att bassängen i Gislaved bara har 6 banor vilket anses som för få för tävlingar. 

Föreningen tvingas alltså mot sin vilja flytta sin verksamhet till en bassäng som inte håller måttet. Ett 

försök att nödtoftigt rätta till detta görs genom att inköpa en vägg för att avdela bassängen så en 25-

metersbassäng med tillräckligt djup erhålls. En 25-metersbassäng med bara 6 banor. 

ASS befarar också att många ledare kommer att sluta i och med en flytt av verksamheten. 

Tekniskt har jag bara satt mig in i Anderstorps simhalls status. Av den allmänna debatten så har jag 

förstått att alla tre simhallarna kräver stora investeringar för att leva vidare. Alltså även badet på 

Gisleområdet. 

När jag läst in mig på ärendet så framkommer följande slutsatser mycket tydligt. 

Slutsatser. 

 Att samtliga inomhusbad är så gamla att man måste fundera över om det är rimligt att lägga 

stora pengar på att de ska leva vidare.  

 Att bygga en ny anläggning har kommit upp som ett alternativ i beslutsunderlaget för 

fullmäktiges beslut.  

 Att det inte i några handlingar finns argument för att genomföra så snabba åtgärder som nu 

beslutats.  

 Att det inte finns några beräkningar eller uppskattningar om vad en ombyggnad kommer att 

kosta eller om det ens är praktiskt och ekonomiskt möjligt. 

 Att ingen som helst hänsyn har tagits till konsekvenserna för berörda föreningar. 

Varför då denna hets i genomförandet. När man funderar över tänkbara motiv så kommer ingen mer 

logisk förklaring upp än en mycket konspiratorisk sådan. – Man vill få till ett beslut och åtgärder som 

omöjliggör ett återställande snabbt så den upprördhet som man befarar, lägger sig innan nästa val. 

En konspiratorisk tes men jag anser faktiskt att det är upp till den politiska majoriteten att motbevisa 

denna tes. 

Enligt min uppfattning så går det att återupprätta denna förtroendeklyfta.  

Att genom en process i andan av den medborgardialog som Gislaveds Kommun lanserat på bredfront 

tillsammans med föreningslivet och allmänhet går igenom går igenom beslutsunderlaget. En sådan 

dialog har alla förutsättningar att få som resultat en strategi som håller såväl ekonomiskt som 

verksamhetsmässigt. 

Det är min bestämda uppfattning att alla verksamma i vårt rika föreningsliv är ansvarskännande 

människor som vill och kan tänka utifrån den verklighet som finns.  

Så som det nu har hanterats nu så känner sig alla bara överkörda. Ingen bra utgångspunkt för en god 

medborgardialog. Inte heller för ett aktivt och engagerat föreningsliv. 
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Till:

Gislaveds kommun

Barn- och Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen

Vi vill med detta brev sammanfatta de som vi ser som de tyngsta argumenten för att behålla

Öreryds skola och vi avslutar med vad som bör göras innan beslut tas av KF.

Kom igen, orka läs hela dokumentet!



Restider
Det finns politiker som har försökt förenkla denna fråga till att det handlar om 9 minuter

mellan Öreryd och Hestra. Vi menar att det är mycket mer som står på spel, men låt oss

börja med att titta på restiderna.

Vi vet av egen erfarenhet att skolbussåkande tar en stor del av livet för en elev som bor på

landet. Det tar 6 minuter att åka bil, i lugnt tempo, mellan Ulvestorp och Öreryds skola. Trots

detta måste Ulvestorpsbarnen lämna hemmet mellan 45 och 60 minuter innan skolan börjar.

Tiden har varierat under de senaste sex åren.

Barn boende längre norrut i kommunen har de senaste åren behövt gå hemifrån ända upp till

1,5 h innan skolan börjar. Här talar vi om en sträcka som tar 15 minuter att åk med bil.

Sammanlagt blir detta 7 timmars transporttid i veckan, bara på mornarna.

Vill vi ha helheten så får vi lägga till 40 minuter per dag för hemresan, det betyder nästa 10,5

timmar i veckan.

Gislaveds utsträckta geografi gör att det blir långa restider nästan hur man än gör. Vi förstår

detta, men det vi kan konstatera är att våra barn lägger mycket extra tid redan idag på

bussresor och väntan och det är magstarkt att förlänga denna tid ytterligare, speciellt

eftersom det drabbar barn mellan 6-12 år. Vi uppmanar er därför: Åk med skolbussen ihop

med de minsta barnen i Stengårdshult en morgon i november och säg sedan att det inte gör

något att utöka restiden.

För barnens skull bör kommunen fastställa maxtider, åtminstone för de lägsta årskurserna!

Gruppstorlek – Forskning
Många politiker avfärdar den lilla skolan genom att säga att det inte blir en fullgod pedagogik

och att det sociala sammanhanget inte är stort nog för ett barns utveckling. Men vad säger

forskningen och hur gör andra kommuner i praktiken?

De vetenskapliga undersökningar som finns publicerade i ämnet finns sammanfattade i

Skolverkets skrift ”Likvärdighet – ett delat ansvar” (Skolverket 1996). Samtliga studier som

skriften refererar till pekar i samma riktning: skolans storlek har ingen betydelse för

undervisningsresultatet.

Hur är det då med trivseln, skolans sociala miljö och mobbing? Miljön i de mindre skolorna

hade större förutsättningar att skapa en trygghet och att undvika anonymitet. Särskilt för de

mindre barnen är den trygga miljön viktig. Detta är en slutsats i Skolverkets egen studie

”Stora och små grundskolor i ett likvärdighets- och regionalperspektiv” (Skolverket 1996).

Magdalena Cedering (doktorand vid Uppsala Universitet, bland annat licentiatuppsatsen
”Skolnedläggningar på landsbygden, Konsekvenser för vardagsliv och lokalsamhälle”, 2012)
har forskat om nedläggningarnas konsekvenser. Skolan har en central roll för barns möjlighet
att få vänner i området. Utan landsbygdsskola fann Cedering att barns sociala lek förläggs till
helgen, då barnen måste skjutsas till kamrater i staden.

På Utö i Haninge kommun drivs en skola med 19 elever, åk F-9. Och på Ornö i samma
kommun drivs en skola med 12 elever, åk F-5. På Holmön i Umeå kommun drevs det en
skola fram till 2010 med 6 st elever. Den lades ner när elevantalet minskade ytterligare.
Dessa kommuner anser att en levande skärgård är så viktig att en skola där måste få kosta
extra. Toppen är Gislaveds skärgård.



Bra resultat
Eftersom vi inte fått ut några siffror på hur Öreryds skolas resultat står sig jämfört med andra

skolors kan vi inte svart på vitt visa att det är bra. Vad vi vet är att de senaste åren har 100%

(eller där i närheten) av eleverna varit godkända på de nationella proven. Om ni som politiker

önskar se statistik över elevers resultat på Öreryds skola kan ni säkert få ut det. Vi uppmanar

er att titta på de siffrorna. Om resultaten är bra (vilket vi tror att de är) kanske vi kan komma

överens om att Öreryds skola inte borde debatteras i samband med nedläggning utan istället

tas upp som inspiration eller ett gott exempel för övriga skolor. Men varför stanna där? Vi

föreslår att ni börjar fundera på hur vi ska kunna använda de goda värdena i Öreryds skola

på ett bättre sätt. Vad är det t.ex. som hindrar att elever åker från andra delar av kommunen

till Öreryd för att få ta del av högklassig pedagogik och inspirerande skolmiljöer? Det sägs att

en utmaning på några av skolorna i tätorterna är att många elever inte pratar så bra svenska

och att de skulle behöva umgås med fler svensktalande elever. Vi säger: välkomna icke-

svensktalande elever! På Öreryds skola har ni stora chanser att lära er språket snabbt, och

om ni gör det så kommer ni sannolikt att klara de nationella proven och komma ut i det

svenska samhället väl rustade för framtiden.

Kommunens alla delar kan inte kosta lika mycket
Varför låtsas att alla kommunens delar ska kosta lika mycket? Det kommer de aldrig att göra.

Naturligtvis kostar inte snöröjningen lika mycket på landsbygden som i tätorten. Varför skulle

den göra det? Uppe i Toppen finns ca 100 m kommunal väg. Resten tillhör trafikverket. Det

finns en hel del annan samhällsservice som kostar pengar i tätorten men som inte finns i

någon större omfattning på landet. Vi kan t.ex. nämna gatlysen, kulturhus, badhus och

blomsterarrangemang. Men det är okej att det är så eftersom vi förstår att kostnaden per

invånare skulle bli skyhög om man byggde kulturhus och badhus i varenda avkrok i

kommunen. På landsbygden har vi vant oss vid att inte förvänta hur mycket samhällsservice

som helst. Inställningen är för det mesta att ska det bli något så får vi göra det själva. Är vi

bittra över detta? Nej, vi har valt andra kvalitéer än närhet till ICA, badhus och anlagda

grönområden.

Vi har dock svårt att smälta att den lilla samhällsservice vi har försvinner mer och mer när vi

upplever att vi redan idag får väldigt lite per skattekrona. Därför blir vi oerhört irriterade när

politiker säger att de vill lägga ner Öreryds skola med argumentet att där är kostnaden per

elev högre än i skolor som ligger i tätorten. När man för ett sådant resonemang säger man

att alla kostnader ska jämföras rakt av med motsvarande kostnader i tätorten vilken betraktas

som norm. De enheter som inte klarar av att nå upp till tätortens norm är fel och ska

anpassas till normen eller tas bort. Alltså, en skola på landet där klasstorlekarna är mindre

får inte lova att finnas eftersom den kostar för mycket enligt tätortens norm. Vi menar att

tätorten inte ska betraktas som norm i alla lägen. Det vore ju t.ex. absurt av oss att kräva att

exakt lika mycket pengar per invånare ska läggas på julpyntning av rondeller i Toppen som i

Gislaveds tätort, eftersom vi inte har några rondeller. Lika absurt är det att kräva att

landsbygdsskolans kostnader ska vara exakt samma per elev. Viss samhällsservice får helt

enkelt kosta mer på landet, däribland räknar vi t.ex. skolor. Andra saker får kosta betydligt

mer i tätorten.

Vi inser problematiken med att styra en kommun med Gislaveds geografi men säg inte i ena

andetaget att ”Hela kommunen ska leva” och i nästa andetag ”anpassa landsbygden efter

tätortens norm, annars lägg ner” för det är hyckleri.

Gislaveds kommun får extra bidrag från staten för skolor i glesbygd. Detta bidrag baseras på

befolkningsfördelning, geografiskt avstånd, avstånd för elever, årlig kostnad per elev för olika



skolstorlekar. Pengarna är inte längre öronmärkta. Det är upp till kommunen att fördela.

Kommunen får till och med behålla bidraget även om alla glesbygdsskolor läggs ned. Men är

det rätt att lägga ner den verksamheten som man får extra bidrag för? Det känns som att det

är på sin plats att nämna ordet hyckleri en gång till.

Vad är egentligen argumentet för nedläggning?
Besparingsargumentet: Vi lägger ner skolan för att spara pengar. Ja, i BUN:s budget ser det

ut som att man sparar, men en nedläggning får konsekvenser som kostar i både

investeringar för om- och tillbyggnationer och i förhöjda driftskostnader. Vi har inte tillgång till

exakta siffror på detta men enligt uppgift ska nedläggningen spara ca 1 miljon per år. Det ska

ställas mot att ett ökat elevantal i Hestra bidrar till att en investering på ca 10 miljoner för

utbyggnad av Solkullen blir nödvändig. Ökade driftskostnader för verksamheten i Hestra

beräknas till 400 000 kr per år. Vad blir kostnaden för ökade skolbussresor till och från

Toppen? Hur mycket kostar det i utebliven skolpeng när föräldrar väljer skolor i andra

kommuner? Hur mycket kostar det när familjer väljer att flytta ut, eller att potentiella inflyttare

väljer en annan kommun p g a skolsituationen. Som ni ser så kan vi inte sätta siffror på alla

poster men sammantaget kan väl sägas att en nedläggning av Öreryds skola är inte mycket

till besparing: Åtminstone inte om man ser hela bilden.

Pedagogikargumentet: Det kan ju inte bli någon bra pedagogik med så små klasser… Detta

är inget faktaargument utan ren spekulation. Om vi hade misstänkt att skolans pedagogik var

bristfällig p g a de små klasserna så hade vi snarast tagit våra barn ur skolan. Detta är nu

inte fallet utan vi vet att barnen vistas i en alldeles utmärkt och lugn miljö samt att

pedagogiken håller högsta klass och att barnen lär sig mycket och trivs i Öreryds skola.  Vi

kan inte heller dra oss till minnes att någon kommunpolitiker har påstått rakt ut att

pedagogiken varit dålig på Öreryds skola eller att eleverna haft dåliga resultat. Däremot

hänvisar politiker ofta till att det pedagogiska pusslet är svårt at få ihop. Javisst, det kan vi

förstå att det är, men vem har sagt att det är enkelt att sköta om en landsbygdskommun som

Gislaved. Vi inser att det kan vara lockande att leta efter en enkel och snabb lösning på ett

svårlöst problem, men i detta fall menar vi att det är inte är den enkla lösningen som är den

rätta.

Valt en annan skola argumentet: Det som vissa politiker har hakat upp sig på är att det nu

finns tre elever som ”borde” ha gått på Öreryds skola men som nu istället har valt

Isabergsskolan. 1) Vi noterar först att ingen av dessa elever har gått på Öreryds skola och

därefter valt en annan skola. Deras föräldrar har av olika anledningar valt Isabergsskolan åt

dem. Däremot finns det en elev som har gått på Isabergsskolan som nu till höstterminen

valde Öreryds skola. 2) Ser ni detta som något negativt? Det fria skolvalet fungerar! Hur

många kommuner i landsbygd klarar av det? Läggs ena skolan ner så finns inte möjligheten

kvar. Vore man proaktiv inom kommunen skulle detta uppmuntras. Som det är just nu så

nämns inte möjligheten att välja skola med ett enda ord på hemsidan. Det bidrar till

skoldöden på landsbygden.



Stor påverkan på bygden
Tidigare nämnda Magdalena Cedering är också skeptisk till den forskning som gjorts rörande

skolnedläggningars konsekvenser då det bara undersökts vad som skett ca 5 år efter en

avveckling, inte på längre sikt.

Vad kommer en nedläggning att få för konsekvenser för Toppen och för kommunen i stort?

Vi har vår uppfattning vilken vi har fått presentera för de flesta representanter i BUN. Nu är

långsiktig påverkan på bygden inte BUNs ansvar men vad har kommunen (KS/KF) gjort för

konsekvensanalys?

Det står i kommunens konkretiserande mål och nämndmål:

"…vända befolkningsutvecklingen genom att främja förutsättningarna för de bofasta att bo

kvar och öka nettoinflyttandet."

Skolor i området är viktigt vid familjernas bostadsval. Processen att avveckla skolorna går

därmed i motsatt riktning mot kommunens konkretiserade mål. Landsbygdsskolornas

avveckling dödar på sikt visionen om en levande landsbygd.

Tätortens beroende av landsbygd
Vi måste ha i minnet att endast 1/3 av kommunens invånare bor i Gislaveds tätort. Handeln

och kulturlivet i Gislaved är beroende av sin landsbygd. Kopplingen mellan landsbygd och

stad går ofta genom högstadie- och gymnasieelever eller genom barnens fritidsaktiviteter i

tätorten. Barnen kanske ändå ska skjutsas till orkester, volleyboll eller en någon klasskamrat.

Finns denna koppling så är det naturligt för föräldrar att åka till tätorten och handla. Utan den

kopplingen så är det naturligare för många i Toppen att vända norrut, till Jönköping. Om

Öreryds skola läggs ner kommer många föräldrar att välja skolor i Jönköpings och

Vaggeryds kommun. Då kommer eleverna sannolikt att fortsätta sin skolgång i andra

kommuner och då tappas den naturliga kopplingen till tätorten för både barn och vuxna.

Vilken kommun bör vi tillhöra?
Ser politikerna i Gislaved oss i Toppen som en belastning?

Frågan är då om vi tillhör rätt kommun.

Vilka alternativ finns? Rent geografiskt så är ju inte Gislaved den

mest naturliga hemvisten. En lång smal tarm av kommunen

sträcker sig norr ut för att nå oss. Vi har längre gräns mot både

Vaggeryd och Gnosjö.

Vaggeryd har en annan inställning till landsbygd i närhet till

storstaden Jönköping. Man ser potentialen. Urbaniseringen är ett

faktum men fler och fler bosätter sig på mindre orter och på

landet för att pendla till arbetet i storstäderna. I Bondstorp har

man anlagt gator, vatten och avlopp och därmed fått en fin tillväxt

av unga familjer. Det är inte långt mellan Bondstorp och

Stengårdshult, men någon liknande satsning i Stengårdshult har

vi inte hört talas om. Vaggeryd har dessutom nu i höst förklarat

att samtliga deras landsbygdsskolor ska behållas. Ett ställningstagande!

Skulle det underlätta för kommunen om man blev av med Toppen? Skulle Vaggeryd se det

som ett tillskott? Ser man vad den nya järnvägen kommer att innebära för bygden kring

Jönköping, den enda orten i Småland där tågen kommer att stanna? Lägg inte ner skolan

innan dessa möjligheter är utredda.



Ett år till
Vi vill skjuta upp beslutet om nedläggning av Öreryds skola i minst ett år eftersom vi tror att

det är mycket dåligt för barnen, bygden och kommunen samt att konsekvenserna inte är

utredda.

Det är stora klasser på Isabergsskolan redan idag. Det finns föräldrar som uttrycker sitt

missnöje över detta. I det läget är det olyckligt att öka klasstorlekarna ytterligare.

Vi vet att det inte blir någon minskning av eleverna på Öreryds skola till nästa läsår.

Inflyttning och skolbyte har gjort att underlaget redan är 4 barn fler än vad förvaltningens

siffror från 150415 sa. Vi har visat att inflyttningen av yngre är kraftig. Den

generationsväxling vi väntat på är nu ett faktum.

Med tanke på den rådande flyktingsituationen är det sannolikt att klasserna på

Isabergsskolan kommer att fyllas på. Hur många nya elever som kommer inom det närmaste

året vet vi inte. Med detta i åtanke är det fel att göra sig av med tillgängliga skollokaler och

välfungerande verksamheter.

Timingen för att lägga ner Öreryds skola är alltså mycket dålig.

Vad bör då göras under detta år?

1. Vi har inte sett någon utredning om möjligheten till distansundervisning som ett sätt

att lösa det pedagogiska pusslet. Flera kommuner i landsbygd utnyttjar detta redan

nu. Varför inte Gislaved?

Detta vill vi ska utredas.

2. Vi har inte sett någon konsekvensanalys när det gäller bygdens påverkan av en

nedläggning av skolan. Det behöver givetvis inte BUN göra. Det ligger på KS/KFs

ansvar.

Detta vill vi ska utredas.

3. Kommunen har ingen policy för hur lång tid ett barn maximalt ska behöva ha i restid

och väntan per vecka.

Detta vill vi att kommunen tar fram, åtminstone för de minsta barnen.

4. Många kommuner får extra bidrag för skolor i glesbygd. Detta extra bidrag beräknas

på befolkningsfördelning, geografiskt avstånd, avstånd för elever, årlig kostnad per

elev för olika skolstorlekar. Pengarna är inte längre öronmärkta, det är upp till

kommunen att fördela. Hur stort är detta bidrag till Gislaveds kommun? Hur mycket

extra får kommunen beroende på geografin och befolkningen i Toppen?

Dessa siffror vill vi få fram.

5. Kan bygden räddas genom att vi övergår till en annan kommun?

Detta vill vi utreda, gärna ihop med kommunen.

Föreningen

Toppen på Gislaved

151013



Broaryd och Burseryd den 25 oktober 2015 

Gislaveds Kommunstyrelse 
Gislaveds Kommunfunmäktige 
Gislaveds Socialnämnd 
Värnamo Nyheter, Insindarredaktionen. 

ÖPPET BREV. 
Ang.: förslag att minska antalet vårdplatser inom Äldrevården i Broaryd, Reftele och 
Anderstorp. 

Burseryd-Broaryd PRO förening höll sitt ordinarie månadsmöte i Församlingshemmet i Broaryd 
den 21 oktober. Ingen av de 75 deltagarna kunde undvika att se Lugnet och sända en tanke till de 
kamrater som vistas där i dag. Det förslag som nu framkommer om att reducera platsantalet inom 
denna vårdform låg som en tät filt över vår sammankomst och blev föremål för diskussion. 
Bland de frågor som väcktes var följande: 
Har Kommunen devalverat Trygghetskmvet från Socialtjänstlagen när man anser att ett par 
timmars hemtjänst kan ersätta den dygnet runt vård och omsorg som förmedlas på de 42 platser som 
nu hotas att försvinna. 
Förslaget innebär att var åttonde pensionär, som efter vederbörlig utredning befunnits vara i behov 
av vårdboende, i fortsättningen kommer att hänvisas till att bo kvar i sitt nuvarande hem. 
Tiygghetsförlusten gäller inte enbart dessa personer utan även deras barn och barnbarn som kanske 
bor på annan ort och därför inte kan hålla daglig kontakt. 
Vi har lagstiftning om att hästar inte tär gå ensamma i en hage medan äldre personer kan tvingas bo 
kvar i sin bostad utan möjlighet till umgänge med andra personer. Hemtjänsten kanske tittar in en ~ 

. timma, medan dygnets andra 23~ är ensamhet, isolering. 
Vi undrar vad har man för underlag ror denna nedskärning? Antalet äldre ökar, vi blir äldre och 40-
talisterna som nu klappar på dörren är ännu fler. Detta möter man i Gislaved med att minska 
resurserna för att vårda de som har de största vårdbehoven. Tror man att befolkningen blir friskare 
genom att man minskar resurserna? 
Allt skall lösas med hemtjänst, men vi ifrågasätter detta eftersom hemtjänstens resurser är så 
begränsade att servicenivån redan nu sänks i befmtlig verksamhet. 
Man kan inte låta bli att fråga sig om beslutsfattarna och tjänstemännen inte har egna föräldrar eller 
äldre släktingar eftersom de visar prov på en sådan okänslighet i sina förslag. 
Tror beslutsfattarna att de alltid skall kunna bevara sin ungdom och aldrig vara i behov av det stöd 
som tidigare generationer haft behov av och därför byggt upp inom den kommunala verksamheten. 
Det verkar vara dags att påminna om den uppmaning som anfördes, till politikerna, i samband med 
valinformationen för ett antal år sedan: 

Må Du så betänka 
Ditt eget 

förestående 
pensionstilltälle 
att Du undviker 

prutningar 
nedskärningar 

och andra 
åtgärder 

som äventyrar Din 
egen trygghet på 

ålderdomen. 



Vi kräver att ni tänker om, att ni tänker rätt och inte fortsätter nedmonteringen av vår 
gemensamma vilfiird. 
Vi vågar tro att våra makthavare är lika måna om oss pensionärer i dag som de är måna om 
sina egna förhåDande i framtiden. 

För BURSERYD-BROARYD PRO FÖRENING 
enligt uppdrag 

/)/l~~r 
Ulla Delbert ~~ 
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KOMMUNSTYRELSEKONTORET 

 
 

INFORMATION OM RUTINER KRING PARTISTÖDET 

 

Rutiner för utbetalning av partistöd 

Kommunfullmäktige beslutar i januari om utbetalning av årets partistöd och utbetalning sker i 

förskott. 

 

Ärendet ska behandlas av beredande kommunstyrelse i december, beslutande 

kommunstyrelse i januari och i kommunfullmäktige i januari. Tjänsteskrivelse med förslag 

görs av kanslichefen och kommunstyrelsekontorets ekonom tar fram det ekonomiska 

underlaget. 

 

Rutiner för redovisning och granskning 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till 

kommunstyrelsekontoret (kansliet) senast den 30 juni (första gången blir senast 30 juni 

2016). Om ett parti inte lämnar in en redovisning och granskningsrapport inom föreskriven 

tid betalas inget stöd ut för nästkommande år. (Kan bli aktuellt först vid utbetalningen för 

2017). 

 

Redovisningen 

Redovisningen ska innehålla: 

 Organisationsnummer för partiet 

 Partiföreningens stadgar 

 Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år. 

 Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet 

beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har använts. 

 Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. Bankkontouppgiften ska 

styrkas med bankkontobevis. 

 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 

 Partiets kontaktperson avseende partistöd. 

Granskningsrapport 

Partiet ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande 

bild av hur mottagaren av partistödet har använt partistödet. Partistödets syfte anges i 

Gislaveds kommuns regler för kommunalt partistöd. Granskarens rapport över granskningen 

ska bifogas redovisningen. 

 

Inför första redovisningen och granskningen som ska vara inlämnad senast den 30 juni 2016 

kommer en representant från respektive parti i fullmäktige bjudas in till ett möte i januari för 

att partierna ska kunna diskutera och ställa frågor kring utformningen av redovisning och 

granskningsrapport. 

 

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen (prop. 

2013/14:5, sid 78-79) finns vissa vägledande uttalanden. 
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KOMMUNSTYRELSEKONTORET 

”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild 

av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det 

partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt 
sparats från tidigare år, Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen 

av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna redovisningsbestämmelserna ska 

tillämpas.” 

 

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka 

partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a. framgå i vilken 

mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande 

kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

 

Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut kring det 

lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänheten och media. Hur partierna 

väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare och media är en 

fråga för respektive parti. 

 

I övrigt se Gislaveds kommuns regler för kommunalt partistöd som bifogas. 

 

 

Eva Gardelin-Larsson 

Kanslichef 
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Dnr KS.2014.151 

 
 

 

 

 



 

 

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 

partistöd. 

 

I Gislaveds kommun ska därutöver följande gälla. 

 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Gislaveds kommun utgår till partier som är representerade i 

kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket 

kommunallagen. 

 

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 

 

2 § Partistödets syfte 
Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till politiska 

partier stärka deras ställning i den kommunala demokratin och stödet ska användas för 

politisk verksamhet med anknytning till Gislaveds kommun. 

 

3 § Grundstöd och mandatstöd 

Bruttobelopp 

Gislaveds kommun ska varje år fördela ett totalt belopp till de partier som är 

representerade i kommunfullmäktige som motsvarar antalet mandat i 

kommunfullmäktige multiplicerat med 60 % av basbeloppet för föregående år. 

 

Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd.  

 

Grundstöd 

20 % av bruttobeloppet ska fördelas lika mellan de i kommunfullmäktige 

representerade partierna. 

 

Mandatstöd 

Differensen mellan bruttobelopp och grundstöd ska fördelas lika mellan varje mandat i 

kommunfullmäktige. 

 

4 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 

fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

 

Det mandatbundna stödet reduceras efter respektive partis obesatta mandat. Parti 

anses ha obesatt mandat när länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det 

mandatbundna stödet reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat 

att de inte kan fastställa ledamot för mandat. Reglering av i förskott utbetalat 

mandatbundet stöd görs i samband med näst kommande utbetalning. 

 



 

  

Partistöd utgår till dess att representationen i kommunfullmäktige upphör. 

Representation anses upphöra när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det 

behöver göras en ny sammanräkning. 

 

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår upphör utbetalningen 

av partistödet i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att partiet inte 

längre är representerat. Det partistöd som under året är utbetalat i förskott återkrävs 

inte.  
 

5 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 

partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 

kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta dokument.  

 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december varje år och ges in till 

kommunfullmäktige (kommunstyrelsekontoret) senast sex månader efter 

redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång. 

 
Av redovisningen ska framgå: 

 Organisationsnummer för partiet. 

 Partiföreningens stadgar. 

 Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande 
år. 

 Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att 

ansvarsfrihet beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har 

använts. 

 Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. 
Bankkontouppgiften ska styrkas med bankontobevis. 

 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 

 Partiets kontaktperson avseende partistöd. 
 

En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska om 

redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 

Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 

 

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar 

redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § första och andra styckena 

kommunallagen.  



 

  

 

 

6 § Årlig utbetalning 

Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning sker i 

februari och augusti. Utbetalningen i februari avser januari – juni månad och 

utbetalningen i augusti avser juli – december månad. Utbetalning sker efter beslut av 

kommunfullmäktige i januari.  

 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 

kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas 

inget stöd för nästkommande år. 



 

  

Kommentarer till reglerna 
(se även SKL:S kommentarer i cirkulär 14:12) 

 

4 § Fördelning av partistöd 

Vid den årliga fördelningen av partistöd är det enligt kommunallagen nu möjligt att ta 

hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Om det ska vara möjligt 

att avstå från att betala ut fullt partistöd till partier med ”tomma stolar” behövs en 

lokal regel för det. 
 

Enligt reglerna i § 4 kan det mandatbundna partistödet minska för partier som inte 

lyckas bemanna alla sina platser. Lyckas partiet inte bemanna någon plats 

överhuvudtaget kan också grundstödet dras in. Det är något som fullmäktige måste ta 

ställning till därav skrivningen i de två sista styckena i § 4 i förslaget till partistödsregler. 

 

4 § fjärde stycket innehåller en regel som gör det möjligt att förlänga partistödet för en 

viss period efter det att representationen upphört. Om kommunen vill ha en sådan 

avtrappningsregel och hur lång avtrappningstiden ska vara är en lokal fråga. Av lag följer 

dock att perioden inte får vara längre än ett år. Väljer man helt att avstå från en 

reglering kommer partistödet att upphöra samtidigt som representationen upphör. 

 

5 § Redovisning och granskning 

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen (prop. 

2013/14:5, sid 78-79) finns vissa vägledande uttalanden. 

 

”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande 

bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta 

allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det 

som eventuellt sparats från tidigare år, Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att 

redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna 

redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.” 

 

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att 

stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a. 

framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 

utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

 

6 § Årlig utbetalning 

Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut 

kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. Hur 

partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare 

och media är en fråga för respektive parti. De handläggningsåtgärder som ingår i den 

sedvanliga beredningen inför ett beslut i kommunfullmäktige tar därför sikte på att i lag 

och lokala regler föreskrivna formkrav är uppfyllda. Har inte redovisning lämnats eller 



 

  

saknas en granskningsrapport (granskningsintyg) ska kommunfullmäktige besluta att 

stöd inte ska betalas ut.  
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1. Sammanfattning och revisionell 
bedömning 

PwC har fått i uppdrag av Gislaveds kommuns revisorer att genomföra en 

granskning av elevers måluppfyllelse i gymnasieskolan.  

Efter genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att barn- och 

utbildningsnämnden i huvudsak säkerställer att gymnasieskolans arbete med att få 

eleverna att nå kunskapsmålen är ändamålsenligt.  

Vi baserar detta på följande: 

 Vi bedömer att det finns fungerande rutiner för att uppmärksamma elevers 

behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det finns även fungerande 

rutiner för hur elevernas behov ska tillgodoses.  

 Vi bedömer att uppföljning av insatser på enskild elevnivå fungerar väl. Det 

saknas dock en övergripande uppföljning och analys av de insatser som 

samlat vidtas för elevgruppen. Det bedömer vi är en brist.  

 Vi bedömer att det finns fungerande rutiner för överlämning mellan de egna 

kommunala grundskolorna och gymnasieskolan. Att gymnasieskolorna 

systematiskt träffar alla grundskoleelever som riskerar att inte klara 

gymnasieskolan friktionsfritt ser vi som mycket positivt för elevernas 

framtida kunskapsutveckling då detta kan verka både motiverande och 

pådrivande för måluppfyllelsen. Vi bedömer dock att det saknas fungerande 

rutiner för överlämningar från andra grundskolor till gymnasieskolan.  

 Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden på ett ändamålsenligt sätt 

följer upp resultaten i gymnasieskolan. Själva analysdelen kan dock 

vidareutvecklas. Något som också sker genom fortbildning av bland annat 

skolchef, teamchefer och rektorer.  

Granskningen har identifierat några områden där åtgärder bör vidtas: 

 Nämnden behöver lägga ett ökat fokus på vidta åtgärder för att öka 

måluppfyllelsen för eleverna på yrkesprogrammen. 

 Nämnden behöver säkerställa att gymnasieskolan arbetar på ett enhetligt 

sätt gällande elevernas frånvaro och de åtgärder som vidtas med anledning 

av detta i syfte att öka elevernas närvaro och minska antalet avhopp. 

 Det vore positivt om de gemensamma rutiner för uppföljning på elevnivå 

som finns används av alla. 

 En övergripande uppföljning och analys av de insatser som samlat ges 

eleverna skulle kunna visa på såväl styrkor och förbättringsområden och 
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leda till ett ännu bättre arbete med att stötta eleverna mot ökad 

måluppfyllelse.  

 Rutiner för överlämning från andra grundskolor än kommunens egna till 

gymnasieskolan behöver utvecklas. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund  
Enligt skollagen (2010:800) ska alla elever ges den ledning och stimulans som de 

behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som 

möjligt, enligt utbildningens mål.  

Nationella styrdokument ställer höga krav på utbildningsverksamheterna. Målet är 

att alla elever ska nå målen för utbildningen.  

Med utgångspunkt i revisorernas riskanalys har revisorerna i Gislaveds kommun 

beslutat att granska gymnasieskolans arbete med att få elever att nå 

kunskapsmålen. 

2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier 
PwC har fått i uppdrag av Gislaveds kommuns revisorer att genomföra en 

granskning av elevers måluppfyllelse i gymnasieskolan.  

Revisionsfråga: 

 Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att gymnasieskolans arbete med 
att få eleverna att nå kunskapsmålen är ändamålsenligt? 

 

Följande kriterier ligger till grund för granskningen: 

Skollagen 

Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram. 

Kontrollmålen för revisionsfrågan är: 

 Finns det fungerande rutiner för hur elevernas behov av extra anpassningar 
eller särskilt stöd ska uppmärksammas och hur elevernas behov ska 
tillgodoses? 

 Finns det fungerade rutiner för uppföljning av de gjorda insatserna? 

 Finns det fungerande rutiner för övergångar från grundskolan, är dessa kända 
och hur tillämpas dessa? 

 Följer barn- och utbildningsnämnden på ett ändamålsenligt sätt upp resultat 
och analys avseende kunskapsmålen i gymnasieskolan. 
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2.3. Avgränsning och metod 
Granskningen avgränsas till barn- och utbildningsnämnden och 

ungdomsgymansiet. Gymnasiesärskolan omfattas inte av denna granskning. 

Metoden som använts är genomgång av relevanta dokument samt intervjuer. 

Gruppintervju har genomförts med: 

 Rektorer och tillförordnad gymnasiechef. 

 Lärare och specialpedagoger. 

 Elever som mottagit stöd. 

 Skolchef och barn- och utbildningsnämndens ordförande. 

 

Rapporten är sakavstämd med berörda.   
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3. Lagstiftning och allmänna råd 

Skollagen (2010:800) innehåller grundläggande bestämmelser för skolan.  

1 kap fastställer att utbildningen inom skolväsendet ska främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En strävan skall vara att 

uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. 

3 kap handlar om elevers utveckling mot målen. Elever med funktionsnedsättning 

skall så långt som möjligt ges stöd för att motverka nedsättningens konsekvenser. 

Vid indikationer att elever inte kommer att nå kunskapskraven skall dessa 

skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Om eleven trots extra anpassningar fortsatt har svårt att nå kraven 

skall en utredning tillsättas som skall bedöma om ett åtgärdsprogram för eleven bör 

tillsättas. Ett åtgärdsprogram beslutas av rektorn. 

Enligt läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144) skall alla som arbetar i 

skolan uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för 

att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 

3.1. Skolverkets allmänna råd 
Skolverket har tagit fram allmänna råd1 kring hur lärare, rektorer och skolpersonal 

ska arbeta med att ge stöd till elever som har svårt att nå upp till kunskapskraven i 

de olika kurserna. Råden är rekommendationer vilka bör följas och syftar till att 

påverka utvecklingen i en viss riktning enligt aktuell lagstiftning. 

När skolan skall ge stödinsatser till elever så finns två olika former; extra 

anpassningar och särskilt stöd. 

Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats som genomförs inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Det behöver inte fattas något formellt 

beslut kring dessa och det kan handla om att hjälpa en elev med planering och 

strukturering av sin skoldag, ge extra tydliga instruktioner av skolarbetet, särskilda 

tekniska hjälpmedel eller att under en tid få hjälp av specialpedagog. Dessa insatser 

skall enligt skollagen skyndsamt sättas in vid behov. 

Särskilt stöd är av en mer ingripande karaktär som inte är möjligt att genomföra 

inom den ordinarie undervisningen. Om behov finns ska rektorn se till att elevens 

behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Särskilt stöd får ges istället för den 

undervisning som eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till 

denna. Det särskilda stödet ska i första hand ges i den gemenskap eller gruppering 

där eleven normalt ingår. 

                                                             
1
 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverket 2014. 
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Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som behöver särskilt stöd. Av 

programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur 

åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Åtgärdsprogrammet ska beslutas av 

rektor som även kan delegera beslut om åtgärdsprogram till annan personal, ofta 

specialpedagoger. Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas.  

Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) kap 9 har eleven rätt att gå om en kurs 

en gång om denne inte når upp till betyget E (godkänt). En elev kan även få gå ett 

reducerat program vid behov vilket betyder att eleven befrias från en eller flera 

kurser och detta beslutas inom ett åtgärdsprogram. Om det finns särskilda skäl kan 

även en elev få förlängd undervisning och gå längre tid än tre år för att slutföra sin 

gymnasieutbildning. 

3.1.1. Rutiner 

Det är rektorn som ansvarar för att det finns tydliga och fungerande rutiner för vad 

som gäller när en elev behöver särskilt stöd. Rektorn ansvarar även för att 

skolpersonalen känner till dessa rutiner så att lärare kan ta sitt ansvar.  

Besluten kring extra anpassningar, utredning av särskilt stöd samt åtgärdsprogram 

skall även dokumenteras med vissa krav på formalia. 
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4. Gislaveds gymnasium 

I Gislaveds kommun finns ett gymnasium - Gislaveds Gymnasium som har c:a 1100 

ungdomsstuderande, 400 vuxenstuderande och 200 anställda. Undervisningen är 

uppdelad i fyra sektorer som var och en leds av en rektor. Bland lärarna finns även 

utsedda ämnes- och programansvariga. Tolv förstelärare har tillsatts på gymnasiet 

och en ny gymnasiechef ska rekryteras vilken skall ha en uttalat pedagogiskt 

utvecklande profil. Enligt skolchefen utgör förstelärarna en utvecklingsgrupp för att 

hjälpa rektorerna i det pedagogiska utvecklingsarbetet. På skolan arbetar flera 

specialpedagoger och speciallärare. Två av specialpedagogerna arbetar med 

stödinsatser på nationella program. 

4.1. Barn- och utbildningsnämndens mål och 
resultat 

Barn- och utbildningsnämnden har prioriterade mål i det systematiska 

kvalitetsarbetet för gymnasieskolan. 

 Andel elever på nationella program som avbröt studierna under årskurs 1 

ska vara högst 3 % (utfall 2014 var 2,2 %). 

 Andel avgångselever på nationella program med gymnasieexamen2 ska vara 

minst 85 % (utfall 2014 var 73,7 %). 

Som uppföljningsmått var andelen satta F för avgångselever år 2014 8,8 % (mål 5 

%). 

För den elevenkät skolan gjorde inför det systematiska kvalitetsarbetet så uppges 

att svarsfrekvensen i gymnasiet generellt sett var dåligt. Resultatet för 2014 blev 

dock: 

Påstående Värde (av 5) Mål 

Jag får det stöd jag behöver för att uppnå 

godkänd nivå i alla ämnen. 

4,5 4,6 

Jag får regelbunden information från mina 

lärare om mina studieresultat utifrån målen 

för kurserna/betygskriterierna. 

3,65 4 

 

Föreslagna utvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet inom 

gymnasieskolan är: 

o Avhopp från programmen. 

o Andelen elever som når gymnasieexamen. 

                                                             
2
 Yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. 



Granskning av elevers måluppfyllelse i gymnasieskolan 

Augusti 2015 
Gislaveds kommun 8 av 15 
PwC 

o Frånvaron. 

o Stress inför prov och redovisningar. 

4.1.1. Skillnader mellan program 

Enligt statistik från skolverket och kommun- och landstingsdatabasen så skiljer det 

sig åt mellan olika program när det gäller andelen elever med examen inom tre år. 

Framförallt mellan elever i studieförberedande och yrkesförberedande program.3 

4 

5 

                                                             
3
 För eleverna som tog examen 2014 avser uppgifterna högskoleförberedande program 

respektive yrkesprogram. 
4
 Mäts som andelen (%) av kommunens folkbokförda elever år 1 i gymnasieskolan, 

studieförberedande, som inte fanns i gymnasieskolan något av de två närmast föregående 
åren och som erhållit slutbetyg eller motsvarande inom loppet av tre läsår. Källa: SCB 
5
 Mäts som andelen (%) av kommunens folkbokförda elever år 1 i gymnasieskolan, 

yrkesförberedande programinriktning, som inte fanns i gymnasieskolan något av de två 
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Sett över riket år 2014 slutförde 78,1 % av eleverna i yrkesprogram sin utbildning 

inom tre år. I de högskoleförberedande programmen slutförde 81,1 % inom tre år. 

En skillnad på tre procentenheter. I Gislaved slutförde 75,5 % av eleverna på 

yrkesprogram respektive 85,9 % på de högskoleförberedande programmen sin 

examen inom tre år, en skillnad 10,4 procentenheter. I länet och i liknande 

kommuner6 så ligger skillnaden på ungefär sex procentenheter, det vill säga under 

Gislaveds kommun. Således har Gislaved en större skillnad i måluppfyllelsen mellan 

programmen jämfört med andra kommungrupper. 

Trenden i Gislaved är dock på rätt väg med en högre andel elever som går ut inom 

tre år under 2014 jämfört med tidigare år. Inom högskoleförberedande program 

ligger man högre jämfört med de andra kommungrupperna. 

                                                                                                                                                                            
närmast föregående åren och som erhållit slutbetyg eller motsvarande inom loppet av tre 
läsår. Källa: SCB 
6
 I denna grupp ingår de fem kommuner som är mest lika Gislaved sett till befolkning och 

ekonomi för gymnasieskolan. 
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5. Granskningsresultat 

Gislaveds gymnasium har en studieverkstad som kallas Fokus och som funnits i ca 5 

år. Fokus lokaler ligger mitt i skolbyggnaden och är öppet för alla elever som vill 

studera eller läsa läxor med pedagogisk personal närvarande. Även elever med 

åtgärdsprogram arbetar i Fokus samt att elever gör omprov där. Eleverna skriver in 

sig i en pärm när de kommer dit och det uppskattas komma 80-150 elever under en 

dag. Både lärare och elever beskriver ett öppet studieklimat på Fokus som inte är 

stigmatiserat att gå till oavsett om eleven pluggar för att höja sig från F till E eller B 

till A. Specialpedagoger är oftast närvarande och vissa lärare har del i sin tjänst att 

tjänstgöra på Fokus vissa timmar i veckan. Exempelvis erbjuder mattelärare extra 

stöd i matematik 13 timmar i veckan på Fokus, engelska erbjuds tre timmar per 

vecka medan specialpedagogerna oftast kan hjälpa till i svenska och andra ämnen. 

Under intervju med elever beskrivs Fokus som en bra stödverksamhet vilken är 

flexibel och erbjuds till alla som behöver stöd. 

5.1. Rutiner för att behoven uppmärksammas 
och tillgodoses 

 Kontrollmål: Finns det fungerande rutiner för hur elevernas behov av 
extra anpassningar eller extra stöd ska uppmärksammas och hur elevernas 
behov ska tillgodoses? 

 

Elevernas behov uppmärksammas på olika sätt men inledningsvis förs alltid ett 

samtal med eleven om det uppmärksammas att eleven har behov av stöd. Vid 

ankomst till gymnasiet första året görs tester i matematik, engelska och svenska för 

att få en uppfattning av elevernas kunskaper. Det har införts klasslärarlag där lärare 

som har en viss klass i sina ämnen träffas7 och diskuterar denna, och då kan även 

elevärenden tas upp. Ibland kan lärare ta initiativ att bjuda in specialpedagoger till 

lektioner där de kan observera och hjälpa till. Även elevhälsan kan kopplas in vid 

behov samt att samtal med elever tillsammans med föräldrar kan initieras. 

Resultatet från både intervjuer med lärare och elever samt även elevers svar i 

gymnasieskolans enkät8 visar inte på några indikationer att elever som vill ha eller 

behöver stöd inte erbjuds detta. Lärare och specialpedagoger uppger att samarbetet 

dem emellan fungerar väl. 

Frånvaro och avhopp är ett problem på gymnasiet och uppges även vara en 

bidragande orsak till bristande måluppfyllelse. Reglerna kring studiestödet har 

stramats åt där elever mister detta vid för hög frånvaro. Under intervju framgår att 

andra motivationsförhöjande åtgärder kan sättas in samt även föräldrakontakt. Det 

uppges att skolan inte har ett enhetligt arbetssätt gällande elevers frånvaro och 

åtgärdernas omfattning och karaktär varierar mellan lärare. Under intervjun med 

                                                             
7
 Klasslärarlagen träffas fyra gånger per termin under år 1, tre gånger per termin under år 2 

samt sedan två gånger per termin år 3. 
8
 Enkätens resultat redovisades ovan i sektion 4.1 
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lärare framgår att man upplever att skolledningen är väl frikostig med att bevilja 

elevers ledighetsansökningar vilket uppges orsaka ökad elevfrånvaro. 

Åtgärder 

Gymnasiet har mallar för dels anmälan och utredning för åtgärdsprogram och dels 

upprättandet av åtgärdsprogram. Rektor har delegerat ansvaret för utredningen och 

beslutandet av åtgärdsprogram till ansvariga specialpedagoger. 

Från intervjuerna framgår att man har minskat antalet upprättade åtgärdsprogram 

de senaste åren och skolan arbetar mer med extra anpassningar vilket är i linje med 

skolverkets riktlinjer. Här har Fokus spelat en roll där man nu mer gått från att 

upprätta åtgärdsprogram där eleven enskilt får gå till specialpedagogens kontor till 

att i större mån arbeta med extra anpassningar inom ramen för Fokus. Exempel på 

extra anpassningar kan vara att eleven får hjälp av digitala verktyg9, att upprätta en 

planering och få extratid på Fokus. Allt inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Dock upprättas åtgärdsprogram med anpassad skolgång vid behov. 

Vid intervjuer framgår att man vid åtgärdsprogram vill ha en större helhetssyn än 

tidigare där man utgår ifrån hela elevens inlärningsmiljö och ser på vad i 

undervisningen som kan förändras. 

Under intervjuerna diskuterades områden som kan utvecklas där ansvaret inte är 

helt klarlagt, exempelvis när lärlingarna åker ut på praktik och missar undervisning 

de behöver tillgodogöra sig vid ett senare tillfälle. Det diskuteras även om 

resurserna för att stödja elever på yrkesprogrammen är tillräckliga. 

För att öka elevers måluppfyllelse på yrkesprogrammen diskuteras olika åtgärder 

som att lägga om vissa teoretiska ämnen tidsmässigt för att sprida ut dessa över en 

längre period. Det diskuteras även huruvida klasserna i nuläget är för stora och om 

möjligheter finns att minska på antalet elever i vissa klasser. 

Man ska beakta att gymnasieskolan är en frivillig skolform vilket betyder att den 

inte innefattas av skolplikten.  

5.1.1. Vår bedömning 

Granskningen visar att det finns fungerande rutiner för att uppmärksamma elevers 

behov av extra anpassningar eller extra stöd. Det finns även fungerande rutiner för 

hur elevernas behov ska tillgodoses och här bedömer vi att Fokus och pedagogernas 

samlade arbete spelar en avgörande roll för elevernas utveckling. Vi bedömer dock 

att nämnden framöver behöver lägga ett ökat fokus på vidta åtgärder för att öka 

måluppfyllelsen för eleverna på yrkesprogrammen.  

Nämnden behöver även säkerställa att gymnasieskolan arbetar på ett enhetligt sätt 

gällande elevernas frånvaro och de åtgärder som vidtas med anledning av detta i 

syfte att öka elevernas närvaro och minska antalet avhopp. 

  

                                                             
9
 Exempelvis särskilda appar för inlärning på surfplattor. 
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Rutiner för uppföljning av insatser 
 Kontrollmål: Finns det fungerade rutiner för uppföljning av de gjorda 

insatserna? 

 

Insatserna följs upp genom utvecklingssamtal med elev och diskussioner lärare 

emellan i klasslärarlagen. Det varierar hur lotsarna10 väljer att följa upp elever och 

rutiner uppges inte ha satt sig. Klassens storlek har betydelse och ju större den är 

desto svårare för lotsen att få tid att ha koll på eleverna och även för klasslärarlagen 

att hinna ta upp allt.  

Åtgärdsprogram scannas in, läggs in i PMO11 och följs upp kontinuerligt mellan 

specialpedagoger och lotsar. Även mindre åtgärder som inte är kopplat till 

åtgärdsprogram dokumenteras i en mindre plan. 

Betygsresultaten på program och kurser analyseras varje år och arbetslagen och 

rektorer diskuterar resultatet. Upptäcker rektor att en lärare har återkommande 

problem med att få elever att nå målen tas detta upp på medarbetarsamtal. 

Förstelärare kan komma in och stötta vid behov och i ämneskonferenser kan man 

diskutera lösningar inom ramen för undervisningsmetodik och pedagogiska 

arbetssätt. 

Det görs ingen övergripande utvärdering och analys av hur stödinsatserna fungerar. 

Elevernas resultat följs upp i programarbetslagen. Även ämneslagen följer i 

varierande grad upp elevernas resultat, dock inte på samma systematiska sätt som 

programarbetslagen. 

5.1.2. Vår bedömning 

Vi bedömer att uppföljning av insatser på enskild elevnivå fungerar relativt väl. Vi 

noterar dock att lotsarna enligt uppgift följer upp eleverna i olika omfattning. Det 

vore positivt om de gemensamma rutiner som finns används av alla. 

Det saknas en övergripande uppföljning och analys av de insatser som samlat vidtas 

för elevgruppen. Det bedömer vi är en brist. En sådan övergripande analys skulle 

kunna visa på såväl styrkor och förbättringsområden och leda till ett ännu bättre 

arbete med att stötta eleverna mot ökad måluppfyllelse.  

5.2. Övergångar från grundskola till 
gymnasieskola 

Kontrollmål: Finns det fungerande rutiner för övergångar från grundskolan, 

är dessa kända och hur tillämpas dessa? 

 

Det finns en utförlig kommungemensam rutin med tidsplan för övergångar från 

grundskolan till gymnasiet gällande elever i behov av särskilt stöd. Det finns 

                                                             
10

 På Gislaveds gymnasium kallas klassföreståndare/mentor för lotsar. 
11

 Dokumentationsprogram för skolan. 
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mallar/blanketter som fylls i av grundskolan för varje elev vilka innehåller 

information som påverkar elevens studiesituation.  

Gymnasiets specialpedagoger gör en överlämning till gymnasielärarna där man 

diskuterar elever i behov av stöd och under intervju framgår att man kontinuerligt 

arbetar med att utveckla denna överlämning för att få den så effektiv som möjligt. 

Vid intervjuerna uppges överlämningarna inom kommunen fungera väl. 

Överlämningarna från grundskolor i andra kommuner sker inte enligt samma rutin 

utan här görs det mesta via mail och telefon. Här beror det mycket på enskilda 

skolors vilja att erbjuda information och vissa är bättre än andra. Under intervju 

uppges en frustration över att rutiner här saknas. Det finns inget nationellt 

regelverk kring om överlämningen ligger på grund- eller gymnasieskolans ansvar 

utan ansvaret för detta är gemensamt.  

Gymnasieskolans personal (i form av specialpedagog och ansvarig för 

introduktionsprogrammet) besöker under våren i årskurs nio de kommunala 

skolorna och träffar alla elever som riskerar att inte klara gymnasieskolan 

friktionsfritt. Vid träffarna deltar utöver personal från gymnasieskolan elev, lärare, 

rektor och studie- och yrkesvägledare. 

Det framförs att grundskolan generellt sett har ett lägre tempo med lägre krav än 

gymnasieskolan vilket betyder att en del elever får svårt att klara av arbetsbördan på 

gymnasiet. En del av denna problematik beror på elevers brister i studieteknik och i 

förmåga att kunna planera sitt skolarbete.  

Vid flera intervjuer framförs att en del elever med läs- och skrivproblematik med 

ansträngning kan ha klarat av grundskolan utan stödinsatser och kompensatoriska 

hjälpmedel och att behov av stöd uppmärksammas först när de kommer till 

gymnasiet.  

5.2.1. Vår bedömning 

Vi bedömer att det finns fungerande rutiner för överlämning mellan de egna 

kommunala grundskolorna och gymnasieskolan. Att gymnasieskolorna systematiskt 

träffar alla grundskoleelever som riskerar att inte klara gymnasieskolan 

friktionsfritt ser vi som mycket positivt för elevernas framtida kunskapsutveckling 

då detta kan verka både motiverande och pådrivande för måluppfyllelsen. 

Vi bedömer att det saknas fungerande rutiner för överlämningar från andra 

grundskolor till gymnasieskolan. Detta är en brist samtidigt som vi av erfarenhet vet 

att det är svårt att skapa rutiner för den flora av avlämnande skolor det kan vara. Vi 

bedömer dock att insatser behöver vidtas för att förbättra den faktiska 

överlämningen från just dessa skolor. 

5.3. Nämndens uppföljning av resultat 
 Kontrollmål: Följer barn- och utbildningsnämnden på ett ändamålsenligt 

sätt upp resultat och analys avseende kunskapsmålen i gymnasieskolan? 
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Nämnden har en årsklocka för det systematiska kvalitetsarbetet där det framgår vad 

som ska följas upp och när. Under året rapporteras resultat in i IT-stödet Stratsys 

där allt finns samlat. Gymnasieledningen redovisar även resultat muntligen för 

nämnden i oktober där man valt ut områden som man tycker politiken borde ha 

vetskap om, t.ex. avvikelser och anmärkningsvärda resultat. Kontaktpolitiker i 

nämnden kommer ibland ut till skolan och följer verksamheten på plats. 

Nämnden godkände i september 2014 redovisningen av systematiskt kvalitetsarbete 

för 2013/2014 och överlämnade redovisningen till kommunfullmäktige. Nämnden 

beslutade samtidigt att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att redovisa 

konkreta åtgärder som syftar till att öka måluppfyllelsen på såväl kort som lång sikt. 

Åtgärderna skulle redovisas senast den 1 juni 2015. På nämndens sammanträde den 

18 maj 2015 redovisades pågående åtgärder för att öka elevernas måluppfyllelse. 

Samtliga dessa avsåg dock grundskolan. I protokollet framgår även följande:  

"Arbete med att skapa en handlingsplan och en kompetensutvecklingsplan utifrån 

strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, pågår som en långsiktig 

satsning för att öka måluppfyllelsen." Detta arbete lyftes även vid intervjun med 

skolchef och nämndens ordförande. Vad detta konkret innebär har dock inte 

framkommit i granskningen. 

Under intervju framgår att både skolledning och politiker är nöjda med samarbetet. 

Skolchef, utvecklingsledare, teamchefer, förskolechefer och rektorer kommer att 

genomgå en analysutbildning för att utveckla analysen i underlagen som politiken 

får. Ansvarsuppdelningen anses fungera där politiken sköter styrningen men 

lämnar detaljerna åt skolan. 

5.3.1. Vår bedömning 

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden på ett ändamålsenligt sätt följer upp 

resultaten i gymnasieskolan. Själva analysdelen kan, precis som framförs i intervjun 

med skolchef och nämndens ordförande, vidareutvecklas. Något som också sker 

genom fortbildning av skolchefer och rektorer.  
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Revisionsutlåtande delårsrapport 2015-08-31 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2015-
08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas 
delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionsed i 
kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport. 

Revisorerna bedömer att: 
• Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och 

god redovisningssed. 
• Balanskravet inte kommer att uppfyllas enligt prognosen. 
• Vi bedömer att resultatet enligt prognosen inte är förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige beslutat. 
• Vi kan inte göra någon bedömning huruvida fullmäktiges mål för verksamheten kommer att 

uppnås eller inte för år 2015. Detta eftersom flertal av styrmåtten först utvärderas i samband 
med årsredovisningen och ingen prognos om styrmåtten uppnås eller inte uppnås lämnas för 
dessa. 

Nämnderna prognostiseraI' en samlad avvikelse för år 2015 på -19,2 mnkr, vilket är en försänu'ing med 
2,9 mnkr jämfört med prognosen avlämnad per mars. I delårsrapporten redovisas inte om några 
åtgärds planer har beslutats eller kommer att tas fram med anledning av nämndernas underskott. Vi ser 
det som angeläget att nämnderna håller tilldelad budget och att åtgärdsplaner upprättas vid underskott 
och att dessa realiseras och får önskad effekt. Vi anser att kommunfullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för att kommunens samlade ekonorni ska 
komma i balans. Kommunstyrelsen bör sedan regelbundet följa upp att åtgärdsplanerna realiseras och 
får önskad effekt. 
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1 Sammanfattande bedömning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2015-01-01 – 2015-08-31. Uppdraget ingår 

som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2015. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett 

underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med 

lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 

som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning 

som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten 

behandlas. 

Kommunens resultat för perioden januari – augusti uppgår till 35,4 mnkr (30,2 

mnkr), vilket är 5,2 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Prognosen 

för helåret pekar mot ett resultat om -8,2 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är 

att balanskravet inte kommer att uppfyllas. 

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens 

delårsrapport: 

- Sammanfattningsvis bedömer vi att delårsrapporten i huvudsak är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

 

- Vår översiktliga granskning visar på att det prognostiserade resultaten 

inte är förenligt med de två finansiella målen som fullmäktige fastställt i 

Mål och budget 2015-2019.  

 

- Flertal av nämndernas styrmått utvärderas inte, utan utvärdering sker 

först i årsredovisningen. Vi vill uppmärksamma att i de fall man inte har 

ett resultat ska en prognos lämnas om styrmåttet bedöms uppfyllas eller 

inte. Detta innebär enligt vår mening att den redovisning som lämnas i 

delårsrapporten inte helt ger fullmäktige en korrekt beskrivning om 

fullmäktiges fastställda mål för verksamheten kommer att uppnås eller 

inte. Detta innebär att vi inte kan uttala oss om resultaten är förenliga med 

de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten.  

Nämnderna prognostiserar en samlad avvikelse för år 2015 på -19,2 mnkr, vilket är 

en försämring med 2,9 mnkr jämfört med mars prognosen. I delårsrapporten 

redovisas inte om några åtgärdsplaner har beslutats eller kommer att tas fram med 

anledning av nämndernas underskott. Vi ser det som angeläget att nämnderna 

håller tilldelad budget och att åtgärdsplaner upprättas vid underskott och att dessa 

realiseras och får önskad effekt.  
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2 Inledning  

2.1 Bakgrund 

Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst 
en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten 
från årets början.  

KL 9 kap 9 a §  

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § 

skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål 

fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas 

delårsrapporten och årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska 
resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 
följande revisionsfrågor. 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv 
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. 
Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen 
för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
förekomma. 

2.3 Revisionskriterier 

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 
20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 

 Rådet för kommunal redovisningsrekommendation 22 samt god 
redovisningssed i övrigt  

 Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning 
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2.4 Metod 

Granskningen har utförts genom: 

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av relevanta dokument 

 Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 2015-
08-31 samt av resultatprognosen för året 

 Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 
för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
målen 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan 
mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än 
på substansgranskning.  

Vår granskning och våra bedömningar baseras på det utkast till delårsrapport som 
presenterades 2015-10-13. 

Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomiavdelningen. 
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3 Granskningsresultat 

3.1 Rättvisande räkenskaper och god 
redovisningssed 

Delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket är i överensstämmelse 
med KRL (Lagen om kommunal redovisning) där det sägs att delårsrapporten ska 
omfatta minst sex och högst åtta månader. Delårsrapporten består av bl.a. 
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
investeringsredovisning och prognoser samt nämndernas och bolagens redovisning 
av sitt uppdrag. Delårsrapporten är i huvudsak utformad i enlighet med RKR:s 
rekommendation 22 som träde i kraft från och med räkenskapsåret 2014. Avvikelse 
finns, sammanställd redovisning har inte upprättats. Vidare bedömer vi att ett 
utvecklingsområde är att tydligare beskriva kommunens förväntade utveckling 
avseende verksamheten. 

Arbetet med anläggningsregister, klassificering och värdering avseende fastigheter 
och mark pågår och beräknas vara färdigt under året. 

Avsättning för återställning av deponi redovisas om 18,8 mnkr vilket är oförändrat 
sedan år 2014. En strategi har presenterats för Länsstyrelsen. Enligt uppgifter 
kommer kommunen fram tom år 2016 att genomföra provtagningar. Under hösten 
2017 kommer beslut om täckning tas och först då görs en kostnadsberäkning som 
kan komma att påverka avsättningens storlek. 

Förvaltningsberättelse 

I förvaltningsberättelsen redovisas kortfattat under avsnitt 
Befolkning/arbetsmarknad händelser som berör kommunen. Vidare redovisas 
finansiell analys utifrån den s.k. RK modellen, ekonomisk prognos och 
investeringsredovisning samt driftredovisning. God ekonomisk hushållning 
redovisas såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt perspektiv. 
Kommunstyrelsen gör den bedömningen att god ekonomisk hushållning inte har 
uppnåtts. I delårsrapporten ingår även en avstämning mot de personalpolitiska 
målen.  

Resultaträkning 

Kommunens resultat för perioden januari – augusti uppgår till 35,4 mnkr (30,2 
mnkr), vilket är 5,2 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Prognosen 
för helåret pekar mot ett resultat om -8,2 mnkr. Vi har granskat ett urval väsentliga 
poster bl.a. avseende periodiseringar som är gjorda i samband med 
delårsrapporten. Periodisering av statsbidrag har i huvudsak skett enligt god 
redovisningssed. Periodens skatteintäkter är korrekt beräknade utifrån SKL cirkulär 
15:23.  

Investeringsredovisning 

Budgeten för 2015 uppgår till 133,9 mnkr och nettoinvesteringarna uppgår till 42,8 
mnkr. Totala nettoinvesteringar för året beräknas uppgå till 114,7 mnkr. Avvikelse 
mot budget avser i huvudsak fastighetsnämnden verksamheter. 

 



Granskning av delårsrapport 2015 

Oktober 2015 
Gislaveds kommun 5 av 8 
PwC 

 

Bedömning 

I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs ovan, 
inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport 
är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.  

3.2 Resultatanalys  

Delårsresultatet uppgår till 35,4 mnkr att jämföra med 30,2 mnkr för motsvarande 
period 2014. Jämförelsestörande post avseende återbetalning AFA-premier på 13 
mnkr samt reavinst på 0,4 mnkr belastar 2015 års resultat positivt. Prognosen för 
helåret pekar på en budgetavvikelse på -9,7 mnkr, vilket är 13,1 mnkr sämre än 
prognos avlämnad per mars. Avvikelserna beror bl.a. på: 

 Verksamhetens nettokostnad avviker negativt med 2,4 mnkr mot budget. 

 Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli 8,8 mnkr lägre än 
budgeterat. 

 Finansnettot förväntas bli 1,5 mnkr bättre än budgeterat.  

I nedanstående tabell redovisas utfallet efter de första åtta månaderna 2014 och 
2015, prognos för helårsutfall, budget 2015 samt prognos avvikelsen gentemot 
budget.    

Verksamhetens intäkter 188,9 219,2 300,0

Verksamhetens kostnader -1  082,5 -1  130,1 -1  7 29,6

Avskrivningar -48,6 -54,0 -7 6,0 -81,1 5,1

Verksam hetens nettokostnader -942,2 -965,0 -1 513,1 -1 510,7 -2,4

Skatteintäkter 7 83,0 808,2 1  212,4 1  216,5 -4,1

Generella statsbidrag 188,6 191,6 289,4 294,1 -4,7

Finansiella intäkter 1 ,3 1,2 3,5 4,0 -0,5

Finansiella kostnader -0,4 -0,7 -0,4 -2,4 2,0

Årets resultat 30,2 35,4 -8,2 1,5 -9,7

Resultaträkning m nkr
Utfall delår 

2014

Prognos 

augusti

Prognos 

avv budget

Utfall delår 

2015
Budget

 

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 2,4 % jämfört med föregående år. 
Ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 2,9 %. Bortsett från 
jämförelsestörande poster är verksamhetens nettokostnadsökning istället 2,8 %.  

I delårsrapporten redovisas en avstämning mot balanskravet. Årets prognostiserade 
balanskravsresultat efter justeringar för realisationsvinster beräknas till -8,5 mnkr. 
I redovisningen hänvisas det att underskottet har beaktats i kommande 
budgetarbete för åren 2016-2020.  

Bedömning 

Vi bedömer att balanskravet för år 2015 inte kommer att uppfyllas och därmed finns 
krav på att underskottet återställs inom tre år.  
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3.3 Nämndernas budgetuppföljning och 
prognos 

Nedan redovisas nämndernas utfall i samband med delårsrapport 2015, 
helårsprognos avser avlämnad per augusti månads redovisning. Budget 2015 avser 
aktuell budget vid delårsbokslutet (inkl. tilläggsanslag).    

Driftredovisning per nämnd, mnkr Utfall aug 
Prognos 

DB 
Budget 

2015 
Prognos 

avv DB  

Kommunstyrelsen -55,4 -89,3 -92,8 3,5 

Räddningsnämnd  -20,3 -30,6 -31,1 0,5 

Tekniska nämnd -34,4 -41,2 -41,2 0,0 

Bygg och miljönämnd -5,8 -10,4 -11,3 0,9 

Socialnämnd  -373,2 -583,7 -560,1 -23,6 

Fritidsnämnd -23,7 -37,8 -37,6 -0,2 

Barn och utbildningsnämnd  -479,3 -731,0 -726,8 -4,2 

Kulturnämnd -17,4 -28,5 -28,6 0,1 

Fastighetsnämnd 18,9 3,8 0 3,8 

Summa nämnder -990,7 -1 548,8 -1 529,6 -19,2 

 

Totalt prognostiserar nämnderna ett negativt utfall mot budget på -19,2 mnkr en 
försämring jämfört med prognos per mars med 2,9 mnkr  

Socialnämnden, prognostiserar ett underskott mot budget om 23,6  mnkr, vilket 
är en försämring jämfört med prognos per mars med 4 mnkr. Större delen av det 
förväntade underskottet härrör sig till Individ och familjeomsorg -11,5 mnkr samt 
Funktionshinder och stöd -10 mnkr. Underskottet inom Individ och familjeomsorg 
beskrivs bero på ökade kostnader för institutionsvård för vuxna missbrukare, 
familjehemskostnader samt familjefridskostnader. Beräknat underskott inom 
verksamhet Funktionshinder och stöd beror på att sparbetinget på 2,5 mnkr inte 
kommer uppnås, ökad bemanning inom gruppbostäderna.  Även kostnaderna för 
externa hemtjänstutförare samt ökade kostnader inom LSS avseende köpta platser 
och ersättning till annan utförare redovisas som orsak.  

Barn- och utbildningsnämnden, prognostiserar ett underskott om 4,2 mnkr en 
försämring med 2,2 mnkr sedan mars månad. Underskottet relateras till 
verksamheterna Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem -5,7 mnkr och beror i 
huvudsak på fler barn och elever i den kommunala verksamheten.  

Gymnasieskolan redovisar ett beräknat underskott på 2 mnkr och beror på lägre 
interkommunala intäkter och högre interkommunala kostnader.  

Bedömning 

Nämnderna prognostiserar en samlad avvikelse för år 2015 på -19,2 mnkr, vilket är 
en försämring med 2,9 mnkr jämfört med mars prognosen. I delårsrapporten 
redovisas inte om några åtgärdsplaner har beslutats eller kommer att tas fram med 
anledning av nämndernas underskott. Vi ser det som angeläget att nämnderna 
håller tilldelad budget och att åtgärdsplaner upprättas vid underskott och att dessa 
realiseras och får önskad effekt.  
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3.4 God ekonomisk hushållning 

3.4.1 Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 
som fastställts i Mål och budget 2015-2019. 

Finansiellt mål, fastställt av 
fullmäktige i budget 2015 

Prognos 2015 Måluppfyllelse, 
kommunens 
bedömning  
 

Resultatnivån under femårsperioden 
2015-2019 ska uppgå till i genomsnitt 
minst 15 mnkr per år. 

   

Årets resultat beräknas till -
8,2 mnkr, med beaktande av 
den av KF antagna budgeten 
för 2015-2019 blir det 
genomsnittliga resultatet 14,9 
mnkr  (och med hänsyn tagen 
till fg periods överskott). 

Prognosen pekar på att 
målet inte uppnås. 

Soliditeten (exkl pensionsskuld) för 
perioden 2015-2019 ska, som 
genomsnitt, inte vara lägre än 73 %. 

Soliditeten beräknas för 
perioden till 71,6 % 

Prognosen pekar på att 
målet inte uppnås. 

 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserat resultat inte är förenligt med 
de finansiella målen som fullmäktige fastställt i Mål och budget 2015-2019.  

3.4.2 Mål för verksamheten 

I delårsrapporten görs en uppföljning av de övergripande målen: 

 Barns lärande 

 Staden Gislaveds kommun 

 Företagsklimat och näringslivssamverkan 

Redovisningen sker via ”Hastighetsmätare” graden av måluppfyllelse. Respektive 
nämnd/styrelse redovisar i nämndsredovisningen resultat för de styrmått som är 
beslutade för sin verksamhet. Styrmåtten syftar till att nå de övergripande målen. 
Flertal av nämndernas styrmått utvärderas inte, utan utvärdering sker först i 
årsredovisningen.  

När det gäller de personalpolitiska målen sker en redogörelse och måluppfyllelsen 
beskrivs som god.   

Bedömning 

Flertal av nämndernas styrmått utvärderas inte, utan utvärdering sker först i 
årsredovisningen. Vi vill uppmärksamma att i de fall man inte har ett resultat ska en 
prognos lämnas om styrmåttet bedöms uppfyllas eller inte. Detta innebär enligt vår 
mening att den redovisning som lämnas i delårsrapporten inte ger fullmäktige en 
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korrekt beskrivning om fullmäktiges fastställda mål för verksamheten kommer att 
uppnås eller inte. Detta innebär att vi inte kan uttala oss om resultaten är förenliga 
med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten.  

Likt tidigare år anser vi att avsnittet behöver utvecklas med en beskrivning kring 
vilka åtgärder som görs för att nå målen. Detta gäller både på en övergripande nivå 
samt på nämndsnivå.  

Vi bedömer att redovisningen avseende de personalpolitiska målen behöver 
utvecklas för att kunna bedöma måluppfyllelsen.   

 

 

 
2015-10-21 

 

__________________________ 
Carl-Magnus Stenehav                
Projektledare/uppdragsledare 
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Tillsyn över överförmyndaren i Gislaveds kommun 

Anmälan 
BN har, genom KJ, i anmälan inkommen till Länsstyrelsen anfört klagomål mot 
överförmyndaren i Gislaveds kommun. BN har, genom KJ, i huvudsak anfört följande. 
BN har tidigare haft god man, detta uppdrag upphörde dock den 18 augusti 2014 genom 
beslut i Jönköpings tingsrätt. Trots beslutet användes BN:s bankkonto av gode mannen 
den 19 augusti 2014 efter tillstånd av överförmyndaren. Enligt kontakt med tingsrätten är 
det domarens klubbslag som gäller. 

ÖverIörmyndaren har yttrat sig och huvudsakligen anfört följande. BN och den gode 
mannen kom inte alls överens i ekonomiska frågor och andra fömoendeärenden så gode 
mannen begärde sig entledigad. Vid överläggningen hos tingsrätten förklarade sig KJ 
villig att vara gode mannen behjälplig med ekonomin genom en fullmakt. 
Överförmyndaren återtog då tidigare inlämnad framställan om förvaltare. Gode mannen 
frågade överförmyndaren om denne skulle betala BN:s fakturor, och fick beskedet att i 
avsaknad av rättens protokoll göra detta då det exakta innehållet i protokollet inte var 
känt vid den tidpunkten. Gode mannen har enligt överförmyndarens bedömning handlat 
i BN:s uppenbara intresse. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Vad Länsstyrelsen ska 
bedöma i ärendet är huruvida överförmyndarens handläggning av ärendet skett enligt 
gällande lag och om det i övrigt finns något att invända mot i överförmyndarens agerande 
i ärendet. Länsstyrelsen utövar inte tillsyn över gode män, och kan därmed inte bedöma 
eventuellt felaktigt agerande från gode mannens sida. 

BN har, genom KJ, anfört att gode mannen, med överförmyndarens godkännande, 
använt sig av BN:s konto efter ställföreträdarskapets upphörande. Överförmyndaren har i 
sitt yttrande förklarat att han meddelat gode mannan att denne kunde betala BN:s 
fakturor i avvaktan på det exakta innehållet i tingsrättens protokoll. 

Länsstyrelsen konstaterar att det av tingsrättens protokoll framgår att beslutet meddelades 
den 18 augusti 2014 med samtliga parter närvarande. Därmed borde det på beslutsdagen 
ha stått klart för överförmyndaren och gode mannen vilket beslut som tingsrätten hade 
fattat. Länsstyrelsen konstaterar vidare att det inte framkommit att man inhämtat BN:s 
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uppfattning i frågan om den gode mannen skulle betala BN:s faktura. Mot bakgrund av 
att aktuell faktura förefaller vara en faktura som behövde betalas, och att BN därigenom 
inte lidit skada att så skedde, bedömer Länsstyrelsen att överförmyndaren, trots att denne 
uppmanat den gode mannen att agera efter det att godmanskapet upphört, inte bör 
kritiseras för sitt agerande. 

Övrigt 
Länsstyrelsen konsaterar att Gislaveds kommun hade en överförmyndare vid tiden för 
anmälan, men att kommunen numera har övergått till en överförmyndarnämnd. 

J!M 12 ulL/L llJ ~(1J-
Rebecka Djerfsten 
Länsassessor 

Kopia till: 
BN 
KJ 

~f}&I 
Anna-Maria Edlund 
Länsassessor 

Kommunfullmäktige i Gislaved kommun, 332 80 Gislaved 
Kommunstyrelsen i Gislaved kommun, 332 80 Gislaved 
Öfm-pärmen 

Bilaga till: 
Överförmyndarnämnden 
Ö fm-p ärmen 

Tillämplig lagstiftning 
Av 11 kap. 4 § föräldrabalken framgår att om någon på grund av sjukdom, psykisk 
störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka 
sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, 
besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte 
meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den 
enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. 

När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt förordna en 
god man att utföra uppdraget. Om en god man i något annat fall ska förordnas på grund 
av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet meddelas av överförmyndaren. 

Om en god man eller förvaltare inte längre behövs, ska godmanskapet eller 
förvaltarskapet, enligt 11 kap. 19 § föräldrabalken upphöra. När en god man eller 
förvaltare har slutfört sitt uppdrag, ska han eller hon genast anmäla det till 
överförmyndaren. En god man eller förvaltare 'har rätt att på begäran bli endedigad från 
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sitt uppdrag. Om godmanskapet eller förvaltarskapet ska fortsätta, är den gode mannen 
eller förvaltaren dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller förvaltare har 
utsetts, om inte annat föreskrivs i 19a §. 

Ett beslut om att ett godmanskap enligt 4 § eller ett förvaltarskap ska upphöra och ett 
beslut om att entlediga en god man eller förvaltare med stöd av 19 a § fattas av rätten, 
enligt 19 b § föräldrabalken. I övriga fall fattar överförmyndaren beslut om upphörande 
av ett godmanskap eller förvaltarskap och om entledigande aven god man eller 
förvaltare. 





Länsstyrelsen 
BESLUT 

i Jönköpings län Sida 1/1 

Datum 
2015-10-16 

Beteckning 
404-6854-2015 

Niklas Ögren 
Samhällsbyggnadsenheten 
010-2236340 

Gislaveds kommun 
Kommunfullmäktige 
kommunen@gislaved.se 

Beslut enligt 11 kap. 10 § plan- och 
bygglagen 

K.ommunfullmäktige i Gislaveds kommun antog 2015-09-21 "Detaljplan 
för Adalens verksamhetsområde, del av fastigheterna Norra Hestra 
I(yrkobol1:4m.f1. i Hestra, Gislaveds kommun". 

Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen att inte pröva 
kommunens antagandebeslut. 

Niklas Ögren 
Samhällsplanerare 

Kopia till 

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen, Niklas Ögren 

Länsstyrelsen i Jönköpings län I Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping I Postadress 551 86 Jönköping 
Telefon 010-22 36000 I Fax 036-12 1558 I E-post jonkoping@lansstyrelsen.se I Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping 



Ett stort och hjärtligt tack for 

uppvaktningen i samband med vårt bröllop. 

Er omtanke betyder mycket for oss. 

We wish to extend our sincere gratitude for 

all the consideration shown to us on the occasion of our 

wedding. We highly appreciate your thoughtfulness. 

~/t S~ ~ 
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MGISLAVEDS 
~ KOMMUN 

DELEGATIONSBESLUT 

Dnr KS.20 15.224 

2015-09-21 1 [I] 

Med stöd av given delegation enligt kommunstyrelsen 2015-05-13, § 173 beslutas enligt följande: 

ÄRENDE 
Överföring av fast arvode för förtroendevald enligt Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda i Gislaveds kommun från socialnämndens ordförande Maria Gullberg Lorentsson 
till socialnämndens I:e vice ordförande Margareta lindgren . 

Bakgrund 
Årsarvoderad förtroendevald kan avstå sitt fasta arvode till sin ersättare om frånvaron är minst en 
månad enligt Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun. 
Beslut om överföring av fast arvode tas av kommunstyrelsens ordförande i form av 
delegationsbeslut. 

Beslut 
Från och med den 23 september 2015 ska Maria Gullberg Lorentssons fasta arvode för uppdraget 
som socialnämndens ordförande övergå till Margareta Lindgren, I:e vice ordförande. Överföringen 
gäller fram tills beslut tas om att det fasta arvodet ska återgå till Maria Gullberg Lorentsson. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §115    Dnr: BU.2014.76   610  
 
Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014/2015  
 
Ärendebeskrivning 
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- 
och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, 
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera 
och utveckla utbildningen. Arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt. 
Utgångspunkten är alltid att identifiera utvecklingsområden för ökad 
måluppfyllelse. Dokumentation ingår i alla faser och de nationella målen är alltid 
utgångspunkten. 
 
Kvalitetsarbetet på huvudmannanivå bygger på de uppgifter som kommer fram i 
verksamheternas kvalitetsarbete utifrån nämndens prioriterade mål för läsåret. 
Utöver det finns ett antal mått som följs över tid utan att vara prioriterade mål 
för läsåret. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2015-10-05, §50, 
föreslå att med de redaktionella ändringar som görs vid dagens sammanträde 
godkänna Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 inklusive resultatbilaga, 
daterad 2015-10-01, samt att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat rapporten enligt 
arbetsutskottets förslag. Rapporten har daterats 2015-10-05. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 inklusive resultatbilaga, daterad 
2015-10-05. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-10-05, §50. 
Protokoll samverkansmöte 2015-10-08. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 inklusive resultatbilaga, 

daterad 2015-10-05 
att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. 

  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Samtliga områden  
 
 



 

Systematiskt kvalitetsarbete 
2014/2015 

Barn- och utbildningsnämnden 
Godkänd av barn- och utbildningsnämnden 2015-10-19  
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1 Vision för barn- och utbildningsnämnden 
Vi arbetar för att barn och elever får de kompetenser och kunskaper som behövs idag 
och i framtiden. Våra barn och elever är kreativa, de ser möjligheter, tar ansvar, är 
nyfikna och är konstruktivt ifrågasättande. Alla barn och elever är en tillgång i gruppen 
och möts med respekt. Engagerad personal ger varje barn och elev möjlighet att 
utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Alla har högt ställda förväntningar 
på varandra. 

Tillsammans känner vi glädje, gemenskap och trygghet i lärandet. 

Lärmiljön inbjuder till olika former av skapande och kreativitet. Metoder och verktyg 
utvecklas i takt med tiden och Gislaveds kommun ligger i framkant. 

Barn och elever ges förutsättningar att möta vår globala situation med lyhördhet, 
samarbetsförmåga och tolerans. Barn och elever kommunicerar över kulturella och 
språkliga gränser och är aktiva i olika miljöer. 

Chefer och pedagogisk personal tar ett gemensamt ansvar för barns och elevers lärande 
och verksamhetens utveckling. Kollegialt lärande genomsyrar verksamheten och 
personalen känner hög yrkesstolthet. 

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-23, § 90. 

2 Inledning 
Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen och alla nivåer i verksamheten 
ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Arbetet 
ska dokumenteras och alla nivåer har ansvar för sin del. Inriktningen ska vara att de mål 
som finns för utbildningen i skollag och andra styrdokument uppfylls (nationella mål). 

Barn- och utbildningsnämnden prioriterar mål för läsåret och områdena planerar sin 
pedagogiska plan utifrån dem och dokumenterar de mätningar av målen som genomförs 
under året. Dokumentationen ska ske i dokumentationsverktyget RYR, RunYourReport 
(Stratsys). 

Förskola 

Förskolorna utgår från läroplan för förskolan och beskriver i arbetsplaner vad de ska 
arbeta med under året. 

Pedagogiska dokumentationer används för uppföljning, utvärdering och utveckling. 
Underlag till pedagogiska dokumentationer görs på ett flertal olika sätt. Flera områden 
använder BRUK, skolverkets självskattningsinstrument, som underlag. Flera områden 
har utsett utvecklingsgrupper där pedagoger fungerar som lärspridare för andra 
pedagoger i arbetslagen. Utvecklingsgrupper har lett till ökat kollegialt lärande. Många 
upplever att lärplattan har underlättat att få barn och vårdnadshavare mer delaktiga i 
utvärderingarna. Flera områden utgår från frågeställningarna: Var är vi? Vart ska vi? 
och Vad behöver vi göra för att komma dit? 

Flera förskoleområden arbetar utifrån en årsklocka för kvalitetsarbetet på förskolorna, 
som gör att pedagoger vet när olika saker ska vara gjorda. Detta ökar personalens 
möjligheter till framförhållning. 

Inom Reftele/Ås förskoleområde finns lokala styrelser där föräldrar har insyn i och 
inflytande över verksamheten. 
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Pedagogisk omsorg/familjedaghem 

Vårdnadshavarna har daglig kontakt med dagbarnvårdarna och i mötet sker information 
om verksamheten och det egna barnet, samt möjligheten att tycka till. 

Förskoleklass 

Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete sker på konferenser och genom diskussioner i 
arbetslagen. Inom de flesta skolområden sker utvärdering delvis tillsammans med 
grundskolans lärare men också i det egna arbetslaget i förskoleklassen. 

Fritidshem 

Arbetet med planering och utvärdering sker i arbetslagen. På några områden görs det 
systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med förskoleklassen och grundskolan. 

Grundskola 

Områdena redovisar ett väl fungerande arbete med planering, uppföljning och 
utvärdering med delaktighet från personal och elever. Utvärdering av verksamheten har 
gjorts via klassråd, elevråd, enkäter och diskussioner i arbetslag och i ämneslag. 
Elevernas kunskapsresultat sammanställs och analyseras av arbetslag, ämneslag 
och/eller ledningsgrupp. Varje år genomförs en elevenkät i årskurserna 2, 5 och 8. 

Vårdnadhavarnas delaktighet sker genom enkäter och de har möjlighet att framföra sina 
åsikter via olika kanaler som direktkontakt, klagomålshanteringssystemet och på möten. 

På Ölmestadskolan och Ängslyckans skola finns lokala styrelser där föräldrar har insyn 
i och inflytande över verksamheterna grundskola, förskoleklass och fritidshem. 

Fritidsgård 

Utvärdering av verksamheten sker i personalgruppen och med de besökande 
ungdomarnas åsikter som underlag. I slutet respektive början av läsåret ägnas 
konferenstid åt att följa och analysera den statistik som då föreligger. 

Gymnasieskola 

Det systematiska kvalitetsarbetet är uppdelat på sektorer. Inom varje sektor kan det även 
förekomma ytterligare indelningar. Mål har utarbetats utifrån nämndens prioriterade mål 
och utifrån sektorernas egna prioriteringar. Arbetslagen har sedan arbetat med 
genomförandet av målen under läsåret och har vid slutet av läsåret utvärderat dem. 
Utvärderingar sker genom elevenkät, arbetsmiljöenkät, skolledningsenkät, 
kursutvärderingar samt utvärderingar med lärarna genom bland annat 
sektorskonferenser, arbetsplatsträffar, diskussioner i arbetslagen och vardagskontakter. 
De metoder som används är enkäter, gruppsamtal, enskilda samtal samt befintlig 
statistik. Gemensamma diskussioner med elever i lotsgrupper liksom utvecklingssamtal 
med elever och vårdnadshavare ingår som underlag för arbetslagens diskussioner. 
Nedbruten betygs- och frånvarostatistik diskuteras i arbetslagen. 

Grundsärskola och gymnasiesärskola 

Grundsärskolans kvalitetsarbete redogörs av respektive grundskolerektor. 

Gymnasiesärskolans elever samt personal är delaktiga i att upprätta plan mot 
diskriminering och kränkande behandling varje år. Eleverna utvärderar undervisningen 
bland annat genom att delta i den elevenkät som görs på gymnasieskolan. Rektor samt 
övrig pedagogisk personal har regelbundna föräldrakontakter. 
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Vuxenutbildning 

Utvärderingar görs i form av enkäter. Arbetsmiljöenkäten är en stor och övergripande 
uppföljning. Elevernas uppnående av kunskapsmålen kontrolleras och analyseras. Två 
enkäter genomförs. Enkäterna mäter elevernas ansvar och förståelse för utbildningens 
mål samt hur eleverna uppfattar lärarens pedagogiska kompetens. Delmålen följs upp på 
ledningsgruppsträffarna och redovisas och diskuteras på sektorskonferenserna. Även 
intervjuer med fadderföretag samt kommentarer på Facebook används som underlag för 
analyser. 

Utvecklingsprocesser 

Läsåret 2014/2015 har varit ett intensivt år med många utvecklingsinsatser i 
kommunens förskolor och skolor. Flera kommunövergripande insatser har gjorts. 
Områdena har även egna utvecklingsprojekt utifrån sina specifika behov. 

Satsningen på lärplattor till cirka 700 personal med pedagogiskt uppdrag, 200 till 
förskola och 3 300 elever i grundskola och särskola, är genomförd. Betydande 
utbildningsinsatser har satts in i samband med utdelandet och pågår kontinuerligt. 
Lärspridare finns ute i verksamheterna som hjälper och motiverar sina kollegor att bli 
säkrare på både teknik och metodik. En egen, mycket uppskattad, mässa genomfördes 
för andra gången under våren (GETT) där lärspridarna och externa föreläsare gav tips 
och idéer till all personal inom grundskolan. 

På Gyllenforsskolan har öppen fritidsverksamhet fortsatt. Den riktar sig till barn i 
åldrarna 8-12 år. Verksamheten har varit igång två kvällar i veckan sen november 2013. 

Föreläsning om barn med kognitiva funktionsnedsättningar riktades till personal inom 
grundskolan med fortsatt arbete i arbetslag och en gemensam uppföljningsdag. 

Kompetensutveckling till högstadieskolornas frånvaroteam om så kallade 
"hemmasittare" och metoder för att hålla kontakten med frånvarande elever har 
genomförts av Oneeighty som drivs av Stockholms stadsmission. 

Förskoleklassen har påbörjat arbete med att införa pedagogisk dokumentation. 

Rastaktiviteter har varit utvecklingsinsatsen för fritidshemmen och i förskolan fortsatte 
arbetet med pedagogisk dokumentation. 

COPE föräldrautbildning med cirka 30 deltagare har bedrivits under hösten 2014 i 
Smålandsstenar och Gislaved. Den riktade sig till vårdnadshavare med barn 3-12 år. 

Verksamheter som helt eller delvis bekostats av statsbidrag 

Elevhälsabidraget används till att öka personaltätheten inom elevhälsan. 

Maxtaxa utbetalas till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Kvalitetshöjande åtgärder. Kommuner som har maxtaxa kan ansöka om statsbidrag 
till kvalitetssäkrande åtgärder. Resurserna har omsatts i en ökning av antalet pedagoger. 

Omsorg på obekväm tid. Omsorg öppen på kvällar, nätter och helger. 

Ökad undervisningstid för nyanlända elever. Syftet är att nyanlända elever ska få 
mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk för att stärka 
kunskaperna i svenska språket. 

Förstelärare. Gislaveds kommun har tilldelats utrymme för att anställa totalt 52 
förstelärare och har under 2014 anställt 28. 

Läxhjälp. För elever i grundskolan och grundsärskolan. 
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Lovskola. Höst-, sport- och påsklovsskola samt sommarskola för elever som riskerar att 
inte nå målen. 

Lärarlyftet II. För utbildade lärare och fritidspedagoger för att få behörighet i ämnen 
de nu undervisar i utan formell behörighet. 

Skapande skola. Bidraget syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det 
professionella kulturlivet och till att alla elever ska få tillgång till så många olika konst- 
och kulturuttryck som möjligt. 

Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. 
Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas 
måluppfyllelse. 

3 Uppföljning av prioriterade mål 

3.1 Normer och värden/Normer och värden/Normer och 
värden 

3.1.1 Inget prioriterat mål 2014/2015 
Under året har inget mål prioriterats inom området. Ett antal styrmått inom elevers 
frånvaro och trygghetsupplevelse följs upp årligen. 

Kränkande behandling 

Det totala antalet, till rektor, av anmälda fall av kränkande behandling har ökat i 
grundskolan från 156 läsåret 2013/2014 till 192 läsåret 2014/2015. Gymnasieskolan har 
haft ett fall av kränkande behandling som är anmält till rektor. Variationen på de olika 
grundskolorna är stor och många variabler påverkar. Likabehandlingsplanen och plan 
mot kränkande behandling följs årligen upp och åtgärder sätts in efter behov. Trots 
förebyggande arbete och insatser vid incidenter så förekommer kränkningar. Många fall 
klaras upp snabbt medan andra kräver en betydligt större insats. Det förebyggande 
arbetet innehåller bland annat kartläggning och arbete med att alla ska känna sig trygga 
och bemötas med respekt. Två fall av kränkande behandling har rapporterats till rektor 
för vuxenutbildningen. Dessa har varit av sådan karaktär att efter samtal har 
missförhållandena retts ut. 

Lundåkerskolan har haft utbildningsdagar med fokus på integration tillsammans med 
föreläsaren Josef Kurdman. Josef har besökt alla klasser på skolan och även haft 
föreläsningar för personal och vårdnadshavare. Målet har varit att elever och personal 
ska få en gemensam förståelse för begreppet och på så sätt stärka gemenskapen på 
skolan och på så sätt minska diskriminering och kränkande behandling. 

Ett antal skolor har arbetat med beteendeproblem, bland annat har några använt sig av 
frågeställningarna i Bo Heiljskovs bok "Beteendeproblem i skolan" som underlag för 
diskussioner i personalgruppen. Resultatet har blivit att personalen upplever sig stärkta i 
sitt förhållningssätt när de bemöter barn i affekt. 

Frånvaro 

Andelen elever som har mer än 10 % ogiltig frånvaro har minskat i årskurs 1-6 samt i 
årskurserna 7 och 8. I årskurs 9 har det skett en liten ökning (5,6 % till 5,9 %). 

Den totala frånvaron i grundskolan mätt i andel elever som har mer än 10 % total 
frånvaro (ogiltig och giltig frånvaro sammanräknad) är fortfarande hög. 11,4 % i 
årskurserna 1-6, 25,1 % i årskurserna 7-9. 
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Andelen elever på gymnasieskolan med mer än 10 % ogiltig frånvaro är hög i alla 
årskurser och det kan noteras en ökning i årskurserna 1 och 3. I årskurs 2 ligger 
frånvaron på samma nivå som föregående år. Målet att högst 3 % av eleverna ska ha 
mer än 10 % ogiltig frånvaro är långt ifrån uppnått. När det gäller den totala frånvaron 
är värdena fortsatt höga. 

Under vårterminen inledde gymnasieskolan på introduktionsprogrammen ett arbete med 
att vända frånvaro till närvaro. Anledningarna till frånvaron är av skiftande slag och 
mest problematisk är den för de så kallade "hemmasittarna". Dessa elever har kanske 
inte gått i skolan med någon regelbundenhet de sista en till tre åren. Det finns oftast en 
större problematik kring de här eleverna, än att bara få dem till skolan. Forskningen 
visar på att avsaknad av skolgång ofta leder till ett utanförskap för den enskilde 
individen på många plan. Mot denna bakgrund inleddes ett arbete med att ta en tidig 
kontakt med vårdnadshavare och/eller elev i de fall eleven uteblev, redan vid första 
lektionstillfället för dagen. I vissa av elevgrupperna sågs en markant skillnad ganska 
omgående medan det i vissa grupper inte hade den effekt man hoppats på. I en grupp 
förtydligades vikten av närvaro med ett brev hem till vårdnadshavare där det trycktes på 
att CSN meddelades vid upprepad ogiltig frånvaro. Det brevet hade en omedelbar effekt 
och närvaron var från mitten februari bättre än den någon gång tidigare varit på 
programmet i den gruppen. Arbetet med vikten av närvaro kommer att fortsätta 
kommande läsår. Rutinerna kring EHT-mötena kommer inför hösten att förbättras och 
ett prioriterat mål är att ha fokus på frånvaro och arbeta för att förbättra elevernas 
närvaro i samtliga årskurser. 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Antal till förskolechef 
anmälda fall av diskriminering 
eller kränkande behandling på 
förskolan. 

5   

  Antal till rektor anmälda fall 
av diskriminering eller 
kränkande behandling i 
förskoleklassen. 

0   

  Antal till rektor anmälda fall 
av diskriminering eller 
kränkande behandling i 
grundskolan. 

192   

  Antal till rektor anmälda fall 
av diskriminering eller 
kränkande behandling i 
grundsärskolan och 
träningsskolan. 

0   

  Antal till rektor anmälda fall 
av diskriminering eller 
kränkande behandling på 
gymnasieskolan. 

3   

  Antal till rektor anmälda fall 
av diskriminering eller 
kränkande behandling på 
gymnasiesärskolan 

0   

  Andel elever i åk 2 som i 
elevenkäten på påståendet: "Jag 
känner mig trygg i skolan", 
svarar "Stämmer helt och hållet" 
eller "Stämmer ganska bra". 

94% 96% 97,92% 
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Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Andel elever i åk 5 som i 
elevenkäten på påståendet: "Jag 
känner mig trygg i skolan", 
svarar "Stämmer helt och hållet" 
eller "Stämmer ganska bra". 

91% 96% 94,79% 

  Andel elever i åk 8 som i 
elevenkäten på påståendet: "Jag 
känner mig trygg i skolan", 
svarar "Stämmer helt och hållet" 
eller "Stämmer ganska bra". 

89% 96% 92,71% 

  Andel elever i åk 1-6 med > 
10 % ogiltig frånvaro 

0,1% 0% 0% 

 Kommentar 2015 
2 elever hade läsåret 2014/2015 > 10 % ogiltig frånvaro. 24 elever 
hade läsåret 2013/2014 > 10 % ogiltig frånvaro. 

  Andel elever i åk 7 med > 
10 % ogiltig frånvaro 

0,6% 1% 166,67% 

 Kommentar 2015 
2 elever i åk 7 har haft 10 % ogiltig frånvaro.3 elever hade läsåret 
2013/2014 10 % ogiltig frånvaro 

  Andel elever i åk 8 med > 
10 % ogiltig frånvaro 

2,6% 2% 76,92% 

 Kommentar 2015 
9 elever hade läsåret 2014/2015 > 10 % ogiltig frånvaro. 

  Andel elever i åk 9 med > 
10 % ogiltig frånvaro 

5,9% 3% 50,85% 

 Kommentar 2015 
19 elever hade läsåret 2014/2015 > 10 % ogiltig frånvaro. 

  Andel elever i gymnasiets åk 
1 med > 10 % ogiltig frånvaro 

17,1% 3% 17,54% 

  Andel elever i gymnasiets åk 
2 med > 10 % ogiltig frånvaro 

7,8% 3% 38,46% 

  Andel elever i gymnasiets åk 
3 med > 10 % ogiltig frånvaro 

12,3% 3% 24,39% 

 Kommentar 2015 
- 

  Andel elever med  > 10 % 
total frånvaro under läsåret i åk 
1-6 

11,4%   

  Andel elever med > 10 % 
total frånvaro i åk 7-9 under 
läsåret 

25,1%   

  Andel elever med  > 10 % 
total frånvaro under läsåret i åk 
1 gymnasiet 

46%   

  Andel elever med  > 10 % 
total frånvaro under läsåret i åk 
2 gymnasiet 

46,6%   

  Andel elever med  > 10 % 
total frånvaro under läsåret i åk 
3 gymnasiet 

55,3%   
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Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Medelvärdet av elevsvaren 
på gymnasieskolan på 
enkätfrågan "Jag känner mig 
lugn inför redovisningar och 
prov" 

3,24 3,8 85,26% 

  Medelvärde för 
instämmande i påståendet "Jag 
känner mig trygg på skolan" i 
Gislaveds Gymnasiums 
elevenkät 

4,84 5,1 94,9% 

3.1.2 Fritidshemmen: Eleverna ska känna sig trygga på 
rasterna 

Under året har arbetet med rastaktiviteter utvecklats mycket på många skolor medan det 
på någon skola inte har fungerat. Vissa dagar lockar aktiviteterna bara några få elever 
och vissa dagar är det nästan alla som deltar i någon lek. Även vid ett lågt deltagande 
ses nyttan med aktiviteten då de som deltar har ett behov av det. De vuxna som är ute på 
rasten fångar i större utsträckning upp de elever som har svårt att komma igång med 
någon lek på rasterna och hjälper dem in i aktivitet. De barn som lätt känner sig utanför 
har haft en plats att gå till och kamrater att vara med. 

Många av planerade lekar och aktiviteter har varit sådana att eleverna har kunnat 
komma och gå som man vill under rasten. Observationer av var konflikter inträffar har 
gjort att vuxna vet var de behövs bäst på skolgården och konflikter har därmed minskat 
mellan eleverna. Det har blivit färre ”stora” konflikter på rasterna. Eleverna vet också 
att det alltid finns någon utöver rastvärdarna att gå till om de inte har något att göra eller 
känner att de vill ha kontakt med en vuxen. En annan fördel med vuxenstyrda aktiviteter 
är att eleverna leker tillsammans på lika villkor oavsett social status. 

För att bibehålla tryggheten och vetskapen hos eleverna att det alltid finns något att göra 
på rasterna uppger skolorna att arbetet med rastaktiviteter kommer att fortgå eller 
utökas. 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Antal till rektor anmälda fall 
av diskriminering eller 
kränkande behandling på 
fritidshemmet. 

8   

3.2 Utveckling och lärande/Kunskaper/Kunskaper 

3.2.1 Minst 95 % av eleverna i åk 6 och 9 ska lägst uppnå 
betyget E i varje enskilt ämne vårterminen 2015 

De enskilda skolorna har egna utvecklingsprocesser inom framförallt läsning och 
skrivning men även matematik, entreprenöriellt förhållningssätt och bemötande av 
elever. 

Satsningen på matematik har fortsatt genom Skolverkets satsning "Matematiklyftet". 
Kompetensutvecklingen är riktad till att utveckla lärarnas kompetens i 
matematikundervisningen. Detta ska sedan omsättas och komma eleverna till del och 
höja resultaten. 
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En av de två skolor som var med i matematiklyftets första omgång och sedan fortsatt 
kompetensutvecklingen på den egna skolan, uttrycker att de i sina diskussioner med 
varandra blivit mer medvetna om hur de faktiskt undervisar, hur de bemöter eleverna i 
klassrummet, på vilket sätt de arbetar med olika uppgifter och vilka förmågor och mål 
de ska lägga fokus på. Till viss del har sättet att undervisa ändrats och nu läggs ännu 
mer tid på att fördjupa och vidareutveckla uppgifter och tankesätt. Eleverna har till viss 
del utvecklat sitt sätt att tänka och blivit bättre på att lösa uppgifter både självständigt 
och i mindre grupper. En del elever har också blivit bättre på att kunna förklara hur de 
tänker när de löser en uppgift. Om ytterligare något år kan resultaten jämföras över tid 
och då kan man se om något mönster kan urskiljas utifrån kompetensutvecklingen. 

Ökad undervisningstid i matematik på lågstadiet har med en timme i veckan för 
årskurserna 1-3 gett eleverna möjlighet att kunna arbeta mer för att befästa grunderna i 
matematik samt möjlighet till mer praktisk matematik. Detta ger eleverna bättre 
förutsättningar för att nå kunskapskraven. 

En högstadieskola har arbetat mot ökad måluppfyllelse i ämnet matematik genom extra 
lärarresurser i undervisningsgrupperna och extra stöd i matematik. På 
matematiklektionerna har funnits två matematiklärare i klassrummet. Eleverna har fått 
erbjudande om matematikstöd två eftermiddagar i veckan, läxläsning en eftermiddag i 
veckan samt lovskola. Två matematiklärare i klassrummet har inneburit att varje elev 
fått mer pedagogtid och många elever har också varit flitiga att besöka matematikstödet. 
Åtgärderna är svåra att utvärdera efter endast ett läsår, men det har gett eleverna 
möjlighet att höja sina betyg. Större andel elever blev godkända på det nationella provet 
i år än föregående läsår, medan en mindre andel elever klarade den lägsta godkända 
betygsnivån jämfört med föregående läsår. 

Materialet ”En läsande klass” som tränar elevernas lässtrategier har varit flitigt använt 
och uppskattat. Arbetet med en läsande klass ger pedagogerna möjlighet att utveckla 
läsning och läsförståelse i alla ämnen. 

Arbete med entreprenöriellt förhållningssätt har fortsatt på flera skolenheter. Många 
pedagoger har gått processledarutbildning. På en skola har arbetet i första hand handlat 
om att utveckla det kollegiala lärandet. Det har omfattat samtalsgrupper kring 
utmanande elever samt kollegial skuggning där bland annat det entreprenöriella 
förhållningssättet varit i fokus. På en annan skola var en stor del i arbetet att få eleverna 
att bli medvetna om sitt lärande och kunna reflektera kring det. I en undersökning de 
gjort visade det sig att årskurs 1 och 5 kunde sätta ord på hur de var med och hade 
inflytande över planering, genomförande och utvärdering. I de andra årskurserna kunde 
de inte det på samma sätt. 

Flera skolor har arbetat i studiecirklar kring Hejlskovs bok "Problembeteende i skolan”. 
Kompetenshöjning om neuropsykiatriska funktionshinder har bidragit till en större 
förståelse för elever i svårigheter. Kunskaperna har kunnat omsättas till ett ändrat 
förhållningssätt, anpassningar och ett annat bemötande av elever. Det blir en positiv 
effekt på elevernas inlärningssituation. Personalen har med arbetet upplevt att man blivit 
bättre på att låta elevers affekter bero tills de lugnat sig och fått ökad förståelse för 
elevers olikheter och svårigheter. 

Samtliga elever har under året fått tillgång till lärplattor. Elever och pedagoger har fått 
möjlighet att arbeta på andra sätt tack vare tekniken och har kontinuerligt fått 
kompetensutveckling i användandet. Lärplattan bidrar till att undervisningen blir 
lustfylld och det blir lättare att göra undervisningen autentisk, aktuell och nivåanpassad. 
På många skolor har IKT-användandet nått långt. På de skolorna använder samtliga 
lärare digital teknik. Elever i behov av stöd är en grupp som är särskilt gynnad av den 
nya tekniken. Möjligheten att få text uppläst eller att läsa in text själv som omvandlas 
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till text av lärplattan är goda hjälpmedel. Många skolor har i de lägre årskurserna arbetat 
med materialet "En läsande klass" för att höja läsförståelsen. En skola beskriver att man 
förändrat läs- och skrivinlärningen i årskurs 1 i och med lärplattorna och använt sig av 
metoden ASL (Att Skriva sig till Läsning) och det bedöms ha gett en mycket positiv 
utveckling. Underlaget är litet, men de bedömer att eleverna producerar mer text än 
tidigare årgångar. 

Många pedagoger upplever stora fördelar med lärplattan och uttrycker att det ökar 
elevernas motivation men det finns också pedagoger som upplever att eleverna tappar 
fokus på skolan när de har sin lärplatta hela lektionen. Flera pedagoger uttrycker att de 
och eleverna hela tiden utvecklas och hittar nya arbetssätt med hjälp av lärplattan och att 
den digitala tekniken inspirerar eleverna till nya sätt att visa sina förmågor på, inom alla 
ämnen. 

En tvådagars utbildning av Oneeighty riktat till högstadieskolornas frånvaroteam har 
genomförts. Utifrån denna uppger en skola att personal stärkts i att det är viktigt att 
hålla kontakten med elever som är frånvarande och att i större utsträckning använda 
även ungdomars digitala kommunikationsvägar. Utbildningen gav upphov till många 
tankar. Att inte låta våra elever vara frånvarande "i fred" utan ständigt söka kontakt med 
dem genom telefonsamtal, sms med mera, kan ha god effekt. 

Arbetet med fokusverksamhet har startats på alla högstadieskolor. Verksamheten 
utformas utifrån de lokala förutsättningarna. 

Målet att minst 95 % av eleverna i årskurs 6 och 9 lägst ska uppnå betyget E i varje 
enskilt ämne vårterminen 2015 är inte nått. I årskurs 6 klarade vi målet för 85,5 % av 
eleverna och i årskurs 9 för endast 74,2 % av eleverna. En högre andel av elever än 
föregående år blev behöriga till nationellt gymnasieprogram. 

De samlade resultaten på de nationella ämnesproven i årskurs 3 är något högre än 
föregående år. I matematik är andelen elever som klarat alla delar i proven 66,2 % mot 
53,3 % föregående år. I varje delprov för sig har en större andel klarat kravnivån 
(78,1 % - 88,9 %). Det betyder att det är olika elever som inte har klarat kravnivån på 
olika områden. Den del som orsakat störst problem handlade om att mäta, jämföra samt 
uppskatta massa och skriftliga räknemetoder. Andelen elever som anses ha klarat 
kunskapskraven i årskurs 3 för ämnet matematik är 88,2 %, vilket är betydligt högre än 
andelen som klarat alla delprov på de nationella ämnesproven. 

De nationella ämnesproven i årskurs 6 ligger på i stort sett samma nivå som förra 
läsåret. En större relevans mellan provbetygen och kursbetygen märks här, än mellan 
resultaten på nationella prov och bedömningen av uppnådda kunskapskrav i årskurs 3. 
De ämnen där lägst andel av eleverna klarat lägst betyg E i årskurs 6 är engelska, fysik, 
matematik, biologi och geografi, samtliga under 90 %. De ämnen där mer än 95 % av 
eleverna klarat lägst betyg E är bild, idrott och hälsa och slöjd, samtliga praktisk-
estetiska ämnen. 

Resultaten på de nationella proven i årskurs 9 är något högre i matematik och svenska 
än föregående år men lägre i engelska och svenska som andraspråk. I matematik är det 
en förbättring på 3 %. Skillnaden mellan provbetyg och slutbetyg är större i årskurs 9 än 
i årskurs 6. I matematik och svenska har en något högre andel klarat lägst betyg E i 
slutbetyget, i svenska som andraspråk är det ingen skillnad medan det i engelska är en 
lägre andel som klarat lägst E i slutbetyget. I slutbetygen är det endast i ett ämne där 
andelen elever som klarat lägst betyg E är över 95 % och det är moderna språk. Kemi 
(83,5 %) har den lägsta andelen följt av matematik (84,6 %). Även i engelska, biologi, 
fysik, geografi, historia, samhällskunskap och slöjd är andelen lägre än 90 %. 

Ett ökat antal elever med annat modersmål och många nyanlända elever har kommit till 
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allt fler skolor under året. Det är svårt för skolorna att hitta behörig personal i svenska 
som andraspråk och modersmålslärare i alla språk, samt studiehandledare. 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Andel elever i åk 2 som i 
elevenkäten på påståendet: "Jag 
får veta hur det går för mig i 
skolarbetet", svarar "Stämmer 
helt och hållet" eller "Stämmer 
ganska bra". 

87% 93% 93,55% 

  Andel elever i åk 5 som i 
elevenkäten på påståendet: "Jag 
får veta hur det går för mig i 
skolarbetet", svarar "Stämmer 
helt och hållet" eller "Stämmer 
ganska bra". 

88% 93% 94,62% 

  Andel elever i åk 8 som i 
elevenkäten på påståendet: "Jag 
får veta hur det går för mig i 
skolarbetet", svarar "Stämmer 
helt och hållet" eller "Stämmer 
ganska bra". 

70% 93% 75,27% 

  Andel elever i åk 5 som i 
elevenkäten på påståendet: 
"Mina lärare förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen", 
svarar "Stämmer helt och hållet" 
eller "Stämmer ganska bra". 

91% 93% 97,85% 

  Andel elever i åk 8 som i 
elevenkäten på påståendet: 
"Mina lärare förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen", 
svarar "Stämmer helt och hållet" 
eller "Stämmer ganska bra". 

78% 93% 83,87% 

  Andel elever i åk 6 som 
lägst uppnått betyget E i varje 
enskilt ämne i vårterminsbetyget 

85,5% 95% 90% 

 Kommentar 2015 
 

Beräknat på skolornas egna uppgifter. 

  Andel elever i åk 9 som 
lägst uppnått betyget E i varje 
enskilt ämne i slutbetyget 

74,2% 95% 78,11% 

3.2.2 Förskoleklassen: I slutet av förskoleklassen ska 
eleverna kunna: Återberätta det viktigaste i en hörd 
berättelse. Hitta och avbilda sitt namn. Känna till 
läsriktningen. Visa att de upptäckt att det skrivna "går 
att säga". Hitta och läsa bekanta ord i texter med hjälp 
av ordbilden. 

Förskoleklasserna arbetar språkstimulerande via olika metoder. Mest förekommande är 
en läsande klass, Bornholmsmodellen och att skriva sig till läsning, ASL. 

Lärplattan har använts som redskap för att göra egna berättelser lägga in bilder, ljud och 
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prata in sin berättelse. Appen Bookcreator används till detta. 

På sju skolor har alla elever i förskoleklass nått målet. På en skola har endast 74 % av 
eleverna klarat målet. En stor inflyttning av nyanlända barn kom direkt till den 
förskoleklassen under året. Skolan har stöttat med studiehandledning på modersmålet. 
De elever som inte nått målet fullt ut har uppmärksammats på olika sätt. Faktorer som i 
övrigt påverkar resultatet är gruppens sammansättning, vilket ordförråd eleverna har sen 
tidigare och elevernas intresse och förmåga. En annan viktig del som flera nämner är att 
välja böcker till högläsning med omsorg. 

Några upplever att i metoden ASL tränas flera delar av det prioriterade målet och att 
resultatet visar att många elever skriver mer än vad som tidigare varit vanligt i 
förskoleklassen. 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Andel elever som i slutet av 
förskoleklassen klarar alla de i 
målet uppsatta kriterierna 

87,5% 95% 92,11% 

3.2.3 Inget prioriterat mål 2014/2015 

3.2.4 Minst 90 % av eleverna i åk 9 ska vara behöriga till 
nationellt gymnasieprogram vårterminen 2015 

För att bli behörig till gymnasieskolan krävs godkända betyg i matematik, engelska, 
svenska eller svenska som andraspråk. För att bli behörig till yrkesprogram krävs 
godkända betyg i ytterligare fem ämnen, totalt 8 ämnen. För att bli behörig till 
högskoleförberedande program krävs godkända betyg i ytterligare nio ämnen, totalt 12 
ämnen. 

Andelen behöriga elever till nationellt gymnasieprogram har ökat från föregående års 
78,3 % till 81,1 %. Andelen behöriga nationellt var 85,6 %. Det är fortfarande många 
elever som inte når gymnasiebehörighet. Många faktorer påverkar resultatet. Nyanlända 
elever i årskurs 9 som invandrat de senaste 4 åren utgör cirka 4 %. 

Av 62 (36 pojkar och 26 flickor) elever som inte är behöriga till ett nationellt 
gymnasieprogram i årskurs 9 är det 16 elever som har betyg i 12 eller fler ämnen och 
totalt 24 elever som har betyg i 8 eller fler ämnen men som saknar betyg i matematik, 
engelska och/eller svenska. De övriga har fler betyg de inte klarat. 12 av de 62 eleverna 
har en total frånvaro under läsåret som överstiger 20 %. Vilken betydelse skolfrånvaro 
har för betygen är svårt att dra slutsatser om. 57 elever i hela grundskolan (årskurs 1-9) 
hade en frånvaro som överstiger 20 % under läsåret. 16 elever hade mer än 30 % 
frånvaro och 5 elever hade en frånvaro på 49 % eller mer. Andelen elever med hög 
frånvaro ökar med ökande årskurs. 

Det är stora skillnader i pojkars och flickors betyg. Flickornas meritvärde (totala värdet 
av alla betyg omräknat i poäng) är i genomsnitt betydligt högre än pojkars. I årskurs 9 
skiljer det cirka 30 poäng i meritvärde och i årskurs 6 cirka 40 poäng. 

För att nå eleverna och deras lust att lära bör all personal bli bättre på att motivera 
eleverna och finna nya sätt att undervisa. Under läsåret har flera skolor använt boken 
"Beteendeproblem i skolan" av Bo Hejlskov. Personalen har läst olika kapitel och 
därefter haft lärande samtal i grupper ledda av processledare. Målet med kollegialt 
lärande är att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att utvecklas och nå bra resultat. 
Man uppger att det kollegiala lärandet har upplevts positivt i personalgruppen. Andra 
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exempel är motiverande samtal som studie- och yrkesvägledaren har med eleverna om 
vad som krävs för att komma in på de gymnasieprogram de vill. Hur mycket de 
insatserna har avspeglats i elevernas lärande går inte att dra några slutsatser om. 

Försöksverksamhet med bidrag från Skolverket till utökad undervisning i 
svenska/svenska som andraspråk har fortsatt på Lundåkerskolan. I samarbete med 
Ungdomens kulturhus och närsamhället har undervisningstiden använts på ett 
framgångsrikt sätt. Projektet resulterade i en film, som visades på biograf för hela 
skolan. Skolinspektionen, som under våren besökt skolan för att följa upp projektet, var 
mycket positiv. Eleverna som deltagit i projektet har visat på goda resultat, även om det 
inte går att mäta i betyg. Deras lust att lära och deras självkänsla har stärkts. 

Andelen elever som svarar "Stämmer helt och hållet" och "Stämmer ganska bra" på 
påståendet "Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer" i enkäten 
Elevernas skola har stigit i alla tre årskurserna som mäts. I årskurs 8 är resultatet ändå 
markant sämre än i de yngre årskurserna. 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Andel elever i åk 2 som i 
elevenkäten på påståendet: 
"Skolarbetet gör mig så nyfiken 
att jag får lust att lära mig mer", 
svarar "Stämmer helt och hållet" 
eller "Stämmer ganska bra". 

91% 90% 101,11% 

  Andel elever i åk 5 som i 
elevenkäten på påståendet: 
"Skolarbetet gör mig så nyfiken 
att jag får lust att lära mig mer", 
svarar "Stämmer helt och hållet" 
eller "Stämmer ganska bra". 

78% 80% 97,5% 

  Andel elever i åk 8 som i 
elevenkäten på påståendet: 
"Skolarbetet gör mig så nyfiken 
att jag får lust att lära mig mer", 
svarar "Stämmer helt och hållet" 
eller "Stämmer ganska bra". 

35% 80% 43,75% 

  Andel elever i åk 9 som är 
behöriga till nationellt 
gymnasieprogram (minst 90 %) 

81,1% 90% 90,11% 

3.2.5 I slutet av åk 1 ska eleverna kunna läsa minst 3-4 ord 
flytande i böcker (texter) inom deras erfarenhetsvärld 

En stor andel elever klarar det uppsatta målet och många har kommit längre i sin 
läsutveckling. Skolorna uppmärksammar tidigt de elever som riskerar att inte nå målet 
och sätter in åtgärder. 

Olika metoder används vid läs- och skrivinlärningen. Metoden "En läsande klass", 
används för att arbeta med lässtrategier för att öka läsförståelsen samt metoden "Att 
skriva sig till läsning" (ASL) används alltmer i förskoleklass och på lågstadiet. Någon 
samlad utvärdering av metoden ASL är inte gjord inom kommunen. En skola berättar 
att de kunnat märka att eleverna som arbetat med ASL har lättare att producera skriven 
text och att textmängden är större än när eleverna inte arbetat med metoden, men de har 
märkt inte någon skillnad i läsförmågan. 

Skolinspektionen har kvalitetsgranskat läs- och skrivundervisningen i ämnena svenska 
och svenska som andraspråk i årskurserna 4-6 vid Skeppshultsskolan. Granskningen 



Barn- och utbildningsnämnden, Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 16(34) 

visar att skolan har en väl fungerade läs- och skrivundervisning. Valet av textinnehåll 
och arbetsätt görs tydligt för eleverna på skolan. Eleverna görs medvetna om både syfte, 
innehåll och hur de ska bedömas inom de läs- och skrivuppgifter de får. Med olika 
arbetssätt, bilder, samtal och exempel på texter skapar läraren motivation inför olika 
arbetsuppgifter. Eleverna får lära sig lässtrategier för att urskilja texters budskap, både 
de uttalade och de som står mellan och bortom raderna. Eleverna får läsa många olika 
slags texter. Lärarna ger eleverna ett aktivt stöd genom textsamtal och olika verktyg 
som hjälper eleverna att förstå det de läser. Skolinspektionen bedömer dock att arbetet 
med webbtexter (dess innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag) ytterligare kan 
utvecklas. Eleverna får också lära sig skrivstrategier för att skapa olika typer av texter 
med anpassning utifrån deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Granskningen 
visar att läraren ger eleverna ett aktivt stöd genom textsamtal och olika verktyg, till 
exempel kamratrespons, som hjälper eleverna att bygga upp, utveckla och bearbeta sina 
texter. Skolinspektionen bedömer att undervisningen i svenska och svenska som 
andraspråk engagerar och stimulerar elevernas intresse för att läsa och skriva. 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Andelen elever som i slutet 
av årskurs 1 kan läsa minst 3-4 
ord flytande 

95% 96% 98,96% 

3.2.6 Andelen elever på nationella program som avbröt 
studierna under årskurs 1 ska vara högst 2 % 

Inom en del program finns det inga avbrott under årskurs 1 medan det på andra är några 
elever som avbrutit studierna. Orsakerna har då varit att eleven gjort ett felval avseende 
program, haft bristande motivation eller valt att gå ett Introduktionsprogram. Det förs 
alltid samtal med elever som väljer att avbryta sina studier. Av olika anledningar 
lyckades det inte att få alla elever att välja ett annat program. Vissa program kunde inte 
heller bereda plats då de redan gjort ett överintag av elever. I de fallen kunde inte eleven 
byta till önskat program och valde då annan skola. 

Introduktionsprogrammen hade läsåret 2014/2015 110 stycken elever inskrivna. Denna 
siffra gällde 2014-10-15 och har därefter stigit kontinuerligt under läsåret. Flest elever 
som skrivits in är nyanlända ungdomar. 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Andel elever på nationella 
program som avbrutit studierna 
under årskurs 1 

2,8% 2% 60% 

3.2.7 Andelen avgångselever på nationella program med 
gymnasieexamen (yrkesexamen eller 
högskoleförberedande examen) ska vara minst 85 % 

Andelen avgångselever med examensbevis är totalt 71,9 %. Det är stor variation mellan 
programmen. På flertalet program handlar det om att eleverna fick F på mer än 10 % av 
gymnasiepoängen. En del grupper var större än normalt under läsåret. Riktade insatser i 
arbetet med att uppmärksamma elever tidigt har gjorts genom förändrade rutiner i 
elevhälsaarbetet. Lotsarna medverkar också till större del i arbetet och med deras 
närvaro skapas en gemensam samsyn i vilka insatser som behövs sättas in utifrån aktuell 
elev. Även klasslärarlagen har gjort att elever som av en eller annan anledning riskerar 
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att inte fullfölja sin utbildning uppmärksammas tidigt. Det har förbättrat möjligheterna 
att tidigare uppmärksamma de elever som under sin utbildningstid börjar avvika från 
sina studier, med en ökad frånvaro och försämrade resultat som följd. Det är faktorer 
som påverkar resultatet. 

Det prioriterade målet som alltid arbetas mot på Introduktionsprogrammen är att få 
elever behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Många elever har de senaste 
åren haft lång väg till behörighet vilket har lett till att de befunnit sig på 
Introduktionsprogrammen både ett, två och ibland tre år innan de kunnat söka till ett 
nationellt program. För eleven blir det en lång tid i utbildning och för skolan får det 
ekonomiska konsekvenser. Arbete med att optimera utbildningen och få elever färdiga 
för nationella program inom ett år pågår, men när elever saknar så mycket som betyg i 
sju ämnen är det lång väg fram till en behörighet. 

Alla sektorer har under året arbetat med formativ bedömning. Arbetslagen har arbetat 
med ett utvecklingsarbete där varje del inom formativ bedömning har genomlysts och 
diskuterats i arbetslaget. Efter varje delmoment har pedagogerna återvänt till sina 
undervisningsgrupper och provat delar av konceptet. Vid efterföljande arbetslagsmöten 
har de sedan diskuterat och analyserat sina insatser i undervisningsgrupperna. 
Utvärderingen visade att arbetet var mycket uppskattat och har tillfört enskilda 
pedagoger ny kunskap. Arbetet med formativ bedömning har lett till ett kollegialt 
lärande. 
 
Under läsåret har utvärdering av försöksverksamheten med lärplattor i stället för datorer 
på Introduktionsprogrammen genomförts. Eleverna var de som var mest positiva i sin 
utvärdering till verktyget medan lärare och övrig personal var mindre positiva. Det 
beslutades att fortsättningsvis erbjuda eleverna lärplattor som pedagogiskt verktyg på 
Introduktionsprogrammen. 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Jämförtal åk 3, 
gymnasieskolan 

14,19 14,8 95,88% 

  Andelen elever som 
avslutade utbildningen i 
förhållande till hur många som 
påbörjade utbildningen 3 år 
tidigare, gymnasieskolan 

86% 88% 97,73% 

  Medelvärde för 
instämmande i påståendet "Jag 
får regelbunden information från 
mina lärare om mina 
studieresultat utifrån målen för 
kurserna/betygskriterierna" i 
Gislaveds Gymnasiums 
elevenkät 

3,83 4 95,75% 

  Medelvärde för 
instämmande i påståendet "Jag 
känner att lärarna tror på mig 
och min förmåga att lära" i 
Gislaveds Gymnasiums 
elevenkät 

4,03 4,5 89,56% 

  Andel avgångselever på 
nationella program med 
gymnasieexamen 

71,9% 85% 84,59% 



Barn- och utbildningsnämnden, Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 18(34) 

3.2.8 Andelen elever på grundläggande vuxenutbildning och 
gymnasial vuxenutbildning som fullföljer kurs och når 
minst lägsta godkända betygsnivån ska vara minst 
85 % 

SFI - svenska för invandrare 

Det övergripande målet för sfi är att all verksamhet ska fokusera på att höja 
undervisningens kvalité. Detta har varit svårt att uppfylla på grund av den dramatiska 
ökningen av antalet elever. Varje lärare har därför fått ökat antal elevkontakter och 
elevärenden än tidigare. Att hitta kompetent personal som kan undervisa är ett stort 
problem. 

Arbetet med att få en bra överlämning mellan sfi och grundläggande vuxenutbildning 
(GRUV) fortgår. Fortsatta samtal mellan verksamheterna behövs. 

GRUV och Gymnasial vuxenutbildning 

Att öka elevernas självkänsla och ansvarstagande och att arbeta med individualisering 
har varit två av målen. 

Personalen har arbetat med individuella samtal både i och utanför klassrummet med 
motiverande samtal om vad eleverna behöver öva på och ge respons på vad eleverna 
lyckats med. Bättre schema har möjliggjort dessa samtal. Utökad tid i Focus är viktigt 
att få till för att lyckas ge eleverna stöd. All personal har gått en kurs i kommunikation 
och samtalsmetodik. 

Yrkesvux 

Arbete med att eleverna ska ha kännedom och bli delaktiga i kursmålen har varit 
prioriterat. I en enkätundersökning svarade 85 % av eleverna att de uppnått målet. 

Ett annat mål var hur eleverna upplevde lärarens pedagogiska kompetens. Enligt 
enkäten tyckte eleverna att 80 % av lärarna hade en god pedagogisk kompetens. 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Andel elever på 
grundläggande vuxenutbildning 
och gymnasial vuxenutbildning 
som fullföljer kurs och når minst 
lägsta betygsnivån 

91,3% 85% 107,41% 

3.2.9 Särskolan: Större fokus ska riktas mot elevernas 
kunskapsutveckling 

Grundsärskola och gymnasiesärskola 

Verksamhetens eget mål för året var att vara en naturlig del av gymnasieskolan och låta 
elever delta i de aktiviteter och moment som var lämpliga. 

Särskolans personal har under läsåret deltagit i Matematiklyftet. De har aktivt och 
kollegialt arbetat mer med matematik inom fler ämnen. Det har resulterat i att 
personalen mer aktivt börjat samarbeta kring givna och andra uppgifter för att ge 
eleverna ett bättre sammanhang av kunskaperna. Personalen har blivit mer skickliga på 
att utveckla och se elevernas matematikkunskaper. 
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Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Större fokus har riktats mot 
elevernas kunskapsutveckling 
än tidigare 

Uppnått Uppnått 100% 

3.2.10 Fritidshemmen: Förmågor beskrivna i läroplanen ska 
utvecklas utifrån fritidspedagogikens specifika 
områden. 

Resultatet från fritidshemmens utvärdering skiljer sig mycket åt mellan skolområdena. 
Vissa fritidshem upplever svårigheter med att arbeta med förmågorna enligt läroplanen. 
Svårigheterna som uppges är att det saknas utbildade fritidspedagoger som kan driva 
arbetet, stora barngrupper och svårt att dela upp barnen i mindre grupper på grund av 
utrymmesskäl. De fritidshem som beskriver att de har kommit igång och arbetar aktivt 
med barns förmågor uppger att satsningen på entreprenöriellt förhållningssätt har lett till 
goda resultat. 

Ett fritidshem beskriver arbetet så här: 

”Vi upplever att eleverna med det entreprenöriella arbetssättet i mycket hög grad blivit 
självständiga i vad de tar sig för på fritidshemmet samt att de vågar komma med egna 
idéer. De vet att de blir lyssnade på och att ingenting är omöjligt, så länge du kan ge en 
bra motivering till att göra en specifik aktivitet eller grej går det mesta att genomföra. 
Kanske inte just precis då frågan ställs, men med lite planering går det säkert en annan 
dag.” 

Det finns flera exempel från olika fritidshem där man arbetat vidare med de förmågor 
och teman som görs på skolan. Det har gjort att eleverna omsätter sina kunskaper i lek. 
Ett exempel är att man har arbetat med läsning, bland annat genom högläsning, 
biblioteksbesök, sökning på Internet, pedagogiska diskussioner kring en läsande klass 
och erbjudit läxläsning. Lässtunderna har varit omtyckta av eleverna och de har blivit 
säkrare på läsförståelse genom att läsa och samtala kring olika sorters texter. Miljön 
kring läsning och lässtunderna har utvecklats till något som eleverna upplevt som 
"mysigt". 

På ett fritidshem har man haft "kursverksamhet" som aktivitet, vilket har bidragit till att 
eleverna får stå i centrum och ta eget ansvar genom att genomföra sin planerade kurs. 
Efter att eleverna avslutat en kurs, gör de en kort utvärdering om vad som gick bra och 
vad som kan bli bättre till en annan gång. Detta dokumenterades tillsammans med en 
bild från kurstillfället i fritidshemmets egen blogg. 

Ett annat fritidshem har arbetat utifrån utomhuspedagogik med matematik, 
språkutveckling, naturkunskap och sociala förmågor i ett naturligt och lekfullt 
sammanhang. 

På fritidshemmen har man arbetat med gruppstärkande övningar, pratat matematik och 
språkutveckling vid sällskapsspel, i matsituationer, tillverkat saker, eller tillskapat 
leksituationer i grupp eller med enskilda barn. Pedagogerna uppger att det är svårt att 
märka skillnader från år till år eller dra några generella slutsatser, men det finns en 
medvetenhet från personalens sida att använda fritidshemmet som en pedagogisk resurs 
för alla barns kunskapsutveckling. 
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Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Fritidshemmet har arbetat 
med en utforskande, laborativ 
och praktisk metodik med de 
förmågor som skolan arbetat 
särskilt med under läsåret 

Delvis 
uppnått 

Uppnått 50% 

3.3 Barns inflytande/Elevers ansvar och inflytande/Elevers 
ansvar och inflytande 

3.3.1 Inget prioriterat mål 2014/2015 
Grundskola 

Andelen elever som, i enkäten Elevernas skola, uttrycker att de får vara med och planera 
sitt arbete i skolan har minskat något jämfört med föregående läsår. I årskurs 2 svarar 
62 % att det stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. I årskurserna 5 och 8 är 
motsvarande värden 65 % respektive 45 %. Detta trots att det pågår arbete på flera 
skolor med att öka elevernas möjlighet till inflytande över sitt arbete. Eleverna som 
grupp påverkar planeringen i skolarbetet men svårigheten är att få eleverna att förstå när 
de påverkar. Det behövs en tydligare kommunikation runt vad att planera sitt arbete 
innebär och tydliggöra för eleverna när de kan och vad de kan påverka och också visa 
på i vilka situationer deras påverkan faktiskt ger en förändring i verksamheten. 

Gymnasieskola 

Ett prioriterat mål under det gångna läsåret på Teknisk sektor var att arbeta med elevers 
delaktighet och få eleverna att uppleva att de får det stöd de behöver för att lyckas i sina 
studier. Elevenkätens svarsfrekvens var i år, precis som förra året, lågt. Teknisk sektor 
har förbättrat värdet i avseende på det stöd eleverna ska ha för att lyckas i sina studier. 
Pedagogerna har medvetet bemött elevernas behov på ett för eleverna mer 
lösningsfokuserat och relationsbyggande sätt, vilket gör att vi får ett förbättrat värde. 
Kommande läsår är detta mål fortsatt prioriterat. 

Lotstiden används för diskussion med eleverna kring aktuella frågor. Eleverna är 
delaktiga i kursplaneringen på det sätt som bedöms rimligt utifrån elevernas 
förkunskaper inom respektive ämne. 

Värdet för "Jag har möjlighet att påverka undervisningen" har försämrats från 3,80 till 
3,56 vilket eleverna framhåller till viss del beror på att de har svårt att veta hur de ska 
kunna påverka undervisningen i kurser de inte känner till. Troligtvis hänger det samman 
med att det är svårt för eleven att initialt tolka kunskapskraven för kurserna och förstå 
vilka förmågor det är de ska uppnå. Vissa ämnen är lättare för eleverna att påverka och 
det är ämnen de känner igen från tidigare skolår. 

Utbildningen på Introduktionsprogrammen är individuellt anpassade utifrån varje 
enskild elevs behov och förutsättningar. Få elever läser enligt samma studieplan 
eftersom vägen in på ett nationellt program ser olika ut från elev till elev. Det är eleven 
som till största del bestämmer i vilken takt och ordning de ska läsa in de betyg de 
saknar, i de fall det är möjligt görs det inom ramen för ett års studier. Eleverna har med 
andra ord stort inflytande över sina studier. 
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Gymnasiesärskola 

Eleverna svarar på gymnasieskolans elevenkät där de säger sig vara mycket nöjda med 
sin skolgång. 

Vuxenutbildning 

Studerande på vuxenutbildningen har framförallt påverkansmöjligheter genom att 
pedagogerna för kontinuerliga samtal med eleverna under utbildningstiden. 

Det är svårt att få elever på vuxenutbildningen att svara på webbaserade enkäter. 
Utfallet är bättre detta år men de flesta som svarat är de som går på "klassliknande 
utbildningar". Att få de som läser enstaka kurser intresserade av att svara på 
utvärderingsenkäter är svårt. 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Andel elever i åk 2 som i 
elevenkäten på påståendet: "Jag 
får vara med och planera mitt 
arbete i skolan", svarar 
"Stämmer helt och hållet" eller 
"Stämmer ganska bra". 

62% 80% 77,5% 

  Andel elever i åk 5 som i 
elevenkäten på påståendet: "Jag 
får vara med och planera mitt 
arbete i skolan", svarar 
"Stämmer helt och hållet" eller 
"Stämmer ganska bra". 

65% 80% 81,25% 

  Andel elever i åk 8 som i 
elevenkäten på påståendet: "Jag 
får vara med och planera mitt 
arbete i skolan", svarar 
"Stämmer helt och hållet" eller 
"Stämmer ganska bra". 

45% 80% 56,25% 

  Andel elever i åk 5 som i 
elevenkäten på påståendet: 
"Lärarna i min skola tar hänsyn 
till elevernas åsikter", svarar 
"Stämmer helt och hållet" eller 
"Stämmer ganska bra". 

83% 95% 87,37% 

  Andel elever i åk 8 som i 
elevenkäten på påståendet: 
"Lärarna i min skola tar hänsyn 
till elevernas åsikter", svarar 
"Stämmer helt och hållet" eller 
"Stämmer ganska bra". 

57% 80% 71,25% 

  Andel elever i åk 5 som i 
elevenkäten på påståendet: "Jag 
vet vad jag ska kunna för att nå 
målen i de olika ämnena", svarar 
"Stämmer helt och hållet" eller 
"Stämmer ganska bra". 

88% 93% 94,62% 

  Andel elever i åk 8 som i 
elevenkäten på påståendet: "Jag 
vet vad jag ska kunna för att nå 
målen i de olika ämnena", svarar 
"Stämmer helt och hållet" eller 
"Stämmer ganska bra". 

68% 93% 73,12% 

  Andel elever i åk 2 som i 
elevenkäten på påståendet: 

96% 98% 97,96% 



Barn- och utbildningsnämnden, Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 22(34) 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

"Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det", 
svarar "Stämmer helt och hållet" 
eller "Stämmer ganska bra". 

  Andel elever i åk 5 som i 
elevenkäten på påståendet: 
"Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det", 
svarar "Stämmer helt och hållet" 
eller "Stämmer ganska bra". 

94% 98% 95,92% 

  Andel elever i åk 8 som i 
elevenkäten på påståendet: 
"Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det", 
svarar "Stämmer helt och hållet" 
eller "Stämmer ganska bra". 

80% 98% 81,63% 

  Svarsfrekvens på 
vuxenutbildningarnas elevenkät 

37% 75% 49,33% 

  Medelvärde för 
instämmande i påståendet "Jag 
har möjlighet att påverka 
undervisningen" i Gislaveds 
Gymnasiums elevenkät 

3,56 4 89% 

  Medelvärde för 
instämmande i påståendet "Jag 
får bra information om 
kursplaner och betygskriterier" i 
Gislaveds Gymnasiums 
elevenkät 

4 4,3 93,02% 

  Medelvärde för 
instämmande i påståendet "Jag 
får det stöd jag behöver för att 
uppnå godkänd nivå i alla 
ämnen" i Gislaveds 
Gymnasiums elevenkät 

4,3 4,6 93,48% 

  Medelvärde för 
instämmande i påståendet 
"Klassrådet/lotstiden ger mig 
möjlighet att påverka" i 
Gislaveds Gymnasiums 
elevenkät 

3,74 4 93,5% 

3.3.2 Förskolan: Barnen ska ha ett reellt inflytande på 
arbetssätt och verksamhetens innehåll 

För att öka barns inflytande och delaktighet i verksamheten har förskolemiljön, 
pedagogernas lyhördhet och förmågan att fånga upp barnens olika behov och intressen 
följts upp under året. Detta har gjorts bland annat genom dokumentation, observationer, 
diskussioner i arbetslagen och utvecklingsgrupper. Flera arbetslag har använt BRUK 
eller Harry Shiers modell för att mäta barns delaktighet i verksamheten. Det har 
resulterat till att förskolemiljön har anpassats efter barnens behov och intressen. Det har 
skapats miljöer där barn har ökad tillgänglighet till lekmaterial och miljöer som lockar 
barn till lek och samvaro. Flera förskolor beskriver att barnens tankar och synpunkter 
har fått större betydelse och att nyfikenhet och lust präglar verksamheten som ett 
resultat av arbetet med delaktighet. Pedagogerna beskriver att de har ökat sin 
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medvetenhet och förändrat sitt bemötande mot barnen. 

På förskoleavdelningar där barnen har möjlighet att träffa personal med samma 
modersmål som sig själva har barnen varit delaktiga och haft inflytande från första 
dagen. Förskolan har därmed kunnat stödja barnen i sin identitetsskapande utveckling, 
tillit och självkänsla. Detta hade inte varit självklart på samma sätt om inte någon vuxen 
hade kunnat samtala på barnets modersmål. Barnen har då blivit tysta en tid och fått 
vänta med alla sina frågor, berättelser och önskningar. 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Barnen har ett reellt 
inflytande på arbetssätt och 
verksamhetens innehåll 

Delvis 
uppnått 

Uppnått 50% 

3.4 Förskola och hem/Skola och hem/- 

3.5 -/Skolan och omvärlden/Utbildningsval - arbete och 
samhällsliv 

3.5.1 Öka besökarnas delaktighet i fritidsgårdens 
aktivitetsplanering. 

Fritidsgårdarna arbetar med att få ungdomarna engagerade i gårdarnas planering genom 
att bjuda in till olika grupper där aktiviteter planeras. Det har lett till att nya aktiviteter 
planerats och genomförts. Ofta är det svårt att få ungdomarna med på att driva igenom 
idéerna. Genom att bjuda in olika grupper vid olika tillfällen så har man fått med fler 
ungdomar, till exempel genom att ha en egentid för flickor i olika åldrar samt för 
årskurs 7. 

Fritidsgården har även en funktion som mötesplats för ungdomar som "bara" vill umgås 
med sina kompisar. 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Ungdomarnas deltaktighet i 
fritidsgårdens planering har 
ökat. 

Uppnått Uppnått 100% 

3.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling/Bedömning 
och betyg/Bedömning och betyg 

3.6.1 Inget prioriterat mål 2014/2015 
Grundskola 

Det finns inte en absolut koppling mellan en elevs resultat på ett nationellt prov och det 
slutbetyg som eleven ska få i årskurs 9. Däremot kan man förutsätta att prov som utförts 
under goda förhållanden i många fall bör ge en god bild av i vilken utsträckning eleven 
har uppnått de kunskapskrav som gäller för de olika betygen. Normalt bör läraren ha 
god hjälp av provresultaten vid betygssättningen. Vid betygssättningen ska hänsyn tas 
till alla underlag som finns på elevens förmågor i förhållande till kursplanerna. 

Relationen mellan slutbetyg i årskurs 9 och betyg på nationella prov ser i stort sett ut 
som det gör i landet som helhet. Jämför vi årets siffror i Gislaveds kommun med förra 
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årets nationella siffror så är det endast i engelska och svenska som andraspråk där det 
skiljer sig åt. I engelska har elever i större utsträckning fått ett lägre slutbetyg än betyget 
på det nationella provet (33,4 % jämfört med 9,7 %). I svenska som andraspråk har även 
där eleverna i större utsträckning fått ett lägre slutbetyg (20,8 % jämfört med 7,3 %) och 
i mindre omfattning fått ett högre slutbetyg (12,5 % jämfört med 27,2 %). 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Andel elever som fått ett 
högre kursbetyg än deras 
provbetyg för ämnesprovet i 
matematik i åk 9 

36,5%   

  Andel elever som fått ett 
lägre kursbetyg än deras 
provbetyg för ämnesprovet i 
matematik i åk 9 

3,2%   

  Andel elever som fått ett 
högre kursbetyg än deras 
provbetyg för ämnesprovet i 
svenska i åk 9 

23,6%   

  Andel elever som fått ett 
lägre kursbetyg än deras 
provbetyg för ämnesprovet i 
svenska i åk 9 

14,9%   

  Andel elever som fått ett 
högre kursbetyg än deras 
provbetyg för ämnesprovet i 
svenska som andraspråk i åk 9 

12,5%   

  Andel elever som fått ett 
lägre kursbetyg än deras 
provbetyg för ämnesprovet i 
svenska som andraspråk i åk 9 

20,8%   

  Andel elever som fått ett 
högre kursbetyg än deras 
provbetyg för ämnesprovet i 
engelska i åk 9 

3,3%   

  Andel elever som fått ett 
lägre kursbetyg än deras 
provbetyg för ämnesprovet i 
engelska i åk 9 

33,4%   

3.7 Förskolechefens ansvar/Rektors ansvar/Rektors ansvar 

3.7.1 Inget prioriterat mål 2014/2015 
 

Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Antal inskrivna 
barn/årsarbetare i förskolan 

5,5 5,4 98,15% 

  Antal inskrivna 
barn/årsarbetare i den 
pedagogiska omsorgen 

3,7 5 126% 

  Antal elever/årsarbetare i 
förskoleklassen 

14 15 106,67% 
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Områdets mål Styrmått Utfall Mål Måluppfyll
nad 

  Antal inskrivna 
barn/årsarbetare på 
fritidshemmet 

19,9 20 100,5% 

  Antal elever/årsarbetare i åk 
1-6 

10,6 11,2 105,36% 

 Kommentar 2015 
Enligt kommunbladet 11,3 sammantaget i årskurs 1-9. 

  Antal elever/årsarbetare i åk 
7-9 

10,2 10,8 105,56% 

 Kommentar 2015 
Enligt kommunbladet 11,3 sammantaget i årskurs 1-9. 

  Antal elever/årsarbetare i 
gymnasieskolan 

11 12 108,33% 

  Andel elever på 
grundläggande 
vuxenutbildningens 
akademikerspår som klarar av 
sin studietid på två terminer 

77% 100% 77% 

4 Åtgärder för utveckling 
Förskola 

Utvecklingsområden är: 

• Pedagogisk dokumentation 
• Språk och kommunikation 
• Matematik 
• IKT 

Fritidshem 

Utvecklingsområden är: 

• Synliggöra arbetet med förmågorna 
• IKT 

Förskoleklass 

Utvecklingsområden är: 

• Pedagogisk dokumentation 
• Svenska som andraspråk 

Grundskola 

Utvecklingsområden är: 

• Matematik 
• Läsförståelse och språkförståelse i alla ämnen 
• Stöd till elever 
• IKT 
• Kollegialt lärande 
• Elevers inflytande och delaktighet 
• Pojkars resultat 
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Gymnasieskola 

Utvecklingsområden är: 

• Formativ bedömning i alla ämnen 
• Elevers närvaro 
• Kollegialt lärande, "Det goda samtalet" 

Grundsärskola och gymnasiesärskola 

Utvecklingsområden är: 

• Bedömning av elevers lärande 
• APL 

Vuxenutbildning 

Utvecklingsområden är: 

SFI 

• Kompetenshöjning inom alfabetiseringsområdet 

GRUV och GYVUX 

• Elevers närvaro 
• Studieteknik för nya elever 
• Språkinriktad undervisning i alla ämnen 

Yrkesvux 

• Formativ bedömning 

5 Uppföljningsmått 
Gymnasieskola 

Jämförtalet för avgångseleverna sjunker från 14,71 läsåret 2013/14 till 14,19 läsåret 
2014/15. Samtidigt sjunker också andelen elever med examen från 73,7 % till 71,9 % 
och andelen elever med högskolebehörighet från 65,3 % till 56,6 %. En förklaring vad 
gäller högskolebehörigheten är att eleverna på yrkesprogrammen i väsentligt utökad 
skala inte har valt att läsa de behörighetsgivande kurser som krävs för 
högskolebehörighet. Det sjunkande jämförtalet kan främst kopplas till en minskning av 
andelen av de satta betygen som har utgjorts av betygen A och B från 25,4 % till 
22,0 %. 

Elevgrupperna inom Introduktionsprogrammen kräver pedagoger med en skicklighet 
som bygger på ett relationellt förhållningssätt till ungdomar. Många har svåra 
skolmisslyckanden bakom sig och det är svårt att få dessa ungdomar att lita på en 
vuxenvärld och ett skolsystem som de tidigare har upplevt har svikit. Arbete pågår 
ständigt med att få de eleverna till skolan och ett resultat är inte alltid ett satt betyg i 
dessa sammanhang. 

Grundsärskola och gymnasiesärskola 

Matematiklyftet har varit tidskrävande men givande. Fortbildningsinsatsen har tagit 
mycket tid i anspråk. Eftersom de flesta pedagoger inom särskolan undervisar i flera 
ämnen kan det vara problematiskt med en insats som bara rör en liten del av 
undervisningen men ändå kräver att alla ska vara med. Dock är personalen övertygad 
om att satsningen har och kommer att gynna eleverna. 
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Vuxenutbildning 

En analys är nästintill en omöjlighet att göra för Vuxenutbildningen då kurser mellan 
olika år ser väldigt olika ut. Måluppfyllelsen ökade inom alla delar av 
vuxenutbildningen. De höjda resultaten, framförallt på SFI/SVA, är att de nyanlända 
som kommit under året har en god utbildningsnivå och studievana vilket gjort det lättare 
att tillsammans med pedagogerna hitta bra vägar för kunskapsutveckling. 

En utbildning som inte redovisats är Yrkeshögskoleutbildningen "Projektledare Cloud 
Engeneering" där samtliga elever gick ut med godkända betyg. YH-myndigheten 
beviljade inte en fortsättning på denna utbildning som funnits i 2 år. 

Gruppering Mått Mål Utfall Kommentar 

Antal elever 

Årskurs 1-6  2 122  

Antal elever åk 7-9  1 016  

Antal elever i 
gymnasieskolan 

 
595  

Antal elever i åk 1  348  

Antal elever i 
förskoleklass 

 
342  

Nationella prov i 
åk 3 

Andel elever som 
klarat kravnivån i Ma 
delprov A 

 
88,9% - 

Andel elever som 
klarat kravnivån i Ma 
delprov B 

 
88,6%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Ma 
delprov C 

 
88,9%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Ma 
delprov D 

 
81,3%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Ma 
delprov E 

 
89,5%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Ma 
delprov F 

 
78,1%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Ma 
delprov G 

 
86,3%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sv 
delprov A 

 
90% - 

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sv 
delprov B 

 
88,5%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sv 
delprov C 

 
86%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sv 
delprov D 

 
89,2%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sv 
delprov E 

 
91%  
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Gruppering Mått Mål Utfall Kommentar 

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sv 
delprov F 

 
83,5%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sv 
delprov G 

 
84,6%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sv 
delprov H 

 
82,1%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sva 
delprov A 

 
84,4% - 

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sva 
delprov B 

 
81,3%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sva 
delprov C 

 
68,8%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sva 
delprov D 

 
85,9%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sva 
delprov E 

 
82,8%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sva 
delprov F 

 
84,4%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sva 
delprov G 

 
84,4%  

Andel elever som 
klarat kravnivån i Sva 
delprov H 

 
76,6%  

Andel elever i åk 3 
som klarat kravnivån 
på alla delprov 
sammantaget i Ma 

 

66,2%  

Andelen elever i åk 3 
som klarat lägsta 
kravnivån på alla 
delprov sammantaget 
i Sv/Sva 

 

63,6%  

Andel elever som 
klarat kravnivån på 
NP i matematik 

 
66,2%  

Andel elever som 
klarat kravnivån på 
NP i svenska 

 
65,9%  

Andel elever som 
klarat kravnivån på 
NP i svenska som 
andraspråk 

 

53,1%  

Måluppfyllelse i 
åk 3 

Andel elever som nått 
målen i ämnet 
matematik 

95% 
88,2%  

Andelen elever som 
nått målen i No-ämnen 

95% 
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Gruppering Mått Mål Utfall Kommentar 

Andelen elever som 
nått målen i So-
ämnen 

95% 
  

Andelen elever som 
nått målen i ämnet 
svenska 

95% 
  

Andelen elever som 
nått målen i ämnet 
svenska som 
andraspråk 

 

  

Andel elever som nått 
målen i ämnet biologi 

95% 
  

Andel elever som nått 
målen i ämnet fysik 

95% 
  

Andel elever som nått 
målen i ämnet kemi 

95% 
  

Andel elever som nått 
målen i ämnet 
geografi 

95% 
  

Andel elever som nått 
målen i ämnet historia 

95% 
  

Andel elever som nått 
målen i ämnet 
religionskunskap 

95% 
  

Andel elever som nått 
målen i ämnet 
samhällskunskap 

95% 
  

Antal elever i åk 3  338  

Antal elever i åk 3 
som bedöms i ämnet 
svenska som 
andraspråk 

 

  

Nationella prov i 
åk 6 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i Ma Äp 6 

 

87,4% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån på Np i 
Sv Äp 6 

 

94,1% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån på Sva 
Äp 6 

 

69,2% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån på En Äp 
6 

 

88,3% - 

Betyg i  åk 6 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 6 i 
ämnet bild 

95% 

97,3% - 

Andel elever som 95% 85,4% - 
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Gruppering Mått Mål Utfall Kommentar 

klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 6 i 
ämnet engelska 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
hem- och 
konsumentkunskap 

95% 

97,6% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
idrott och hälsa 

95% 

96,7% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
matematik 

95% 

88% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
modersmål 

95% 

92,5% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
musik 

95% 

94,3% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
biologi 

95% 

89,7% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
fysik 

95% 

87,7% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
kemi 

95% 

90,6% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
geografi 

95% 

89,6% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
historia 

95% 

90,2% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
religionskunskap 

95% 

90,5% - 
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Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
samhällskunskap 

95% 

91,3% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
slöjd 

95% 

97,6% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
svenska 

95% 

92,2% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
svenska som 
andraspråk 

 

71,8% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i ämnet 
teknik 

95% 

91,8% - 

Antal elever i åk 6  336  

Antal elever i åk 6 
som bedöms i ämnet 
svenska som 
andraspråk 

 

79  

Antal elever i åk 6 
som bedöms i ämnet 
modersmål 

 
36 - 

Nationella prov i 
åk 9 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån på Np för 
åk 9 i ämnet 
matematik 

 

76,2%  

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån på Np för 
åk 9 i ämnet svenska 

 

92,6%  

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån på Np för 
åk 9 i ämnet svenska 
som andraspråk 

 

51,3%  

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån på Np för 
åk 9 i ämnet engelska 

 

90,4%  

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån på Np för 

 

75,4% Provet genomfört 
på 
Lundåkerskolan. 
Resultatet 
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åk 9 i ämnet biologi beräknat på alla 
elever. 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån på Np för 
åk 9 i ämnet fysik 

 

81,7% Provet genomfört 
på Åsenskolan 
och Nordinskolan. 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån på Np för 
åk 9 i ämnet kemi 

 

92,9% Provet genomfört 
på 
Ölmestadsskolan. 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån på Np för 
åk 9 i ämnet 
religionskunskap 

 

72,8% Provet genomfört 
på 
Lundåkerskolan. 
Resultatet är 
beräknat på alla 
elever. 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån på Np för 
åk 9 i ämnet 
samhällskunskap 

 

96,4% Provet genomfört 
på 
Ölmestadsskolan 

Betyg i åk 9 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet bild 

95% 

91,1% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet engelska 

95% 

88,9% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet hem- och 
konsumentkunskap 

95% 

91,1% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet idrott och hälsa 

95% 

94,1% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet matematik 

95% 

84,6% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet moderna språk 

95% 

96,2% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet modersmål 

95% 

91,4% - 
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Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet musik 

95% 

94,8% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet biologi 

95% 

86% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet fysik 

95% 

86% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet kemi 

95% 

83,5% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet geografi 

95% 

89,1% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet historia 

95% 

88,5% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet 
religionskunskap 

95% 

88,8% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet 
samhällskunskap 

95% 

89,8% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet slöjd 

95% 

89,2% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet svenska 

95% 

93,7% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 
betygsnivån i åk 9 i 
ämnet svenska som 
andraspråk 

 

51,3% - 

Andel elever som 
klarat minst lägsta 
godkända 

95% 
91,3% - 
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betygsnivån i åk 9 i 
ämnet teknik 

Antal elever i åk 9  319  

Antal elever i åk 9 
som bedöms i ämnet 
svenska som 
andraspråk 

 

39 - 

Antal elever i åk 9 
som bedöms i ämnet 
modersmål 

 
35 - 

Antal elever som läst 
moderna språk 

 
194 - 

Åk 9 meritvärde 
och behörighet 
till 
gymnasieskolan 

Andel behöriga till 
nationellt 
gymnasieprogram åk 
9 

90% 

81,1%  

Meritvärde åk 9 205 209,4  

Gymnasieskolans 
uppföljningsmått 

Jämförtal 14,8 14,19  

Andel elever med 
utökat program 

65 
45,2%  

Andel elever på 
högskoleförberedande 
program med 
högskolebehörighet 

95 

74,9%  

Andel elever med 
gymnasieexamen 

85 
71,9%  

Andel satta A för 
avgångselever 

10% 
8,4%  

Andel ej satta 
kursbetyg för 
avgångselever 

1% 
1,1%  

Andel satta F för 
avgångselever 

5% 
7,4%  

Andel elever på 
yrkesprogram med 
högskolebehörighet 

25 
8,9%  
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RESULTAT 2015 
 
Nationella prov åk 3 2015. Andel som klarat alla delprov i respektive ämne. 
 

 
 
 
 
Nationella prov åk 6 2015. Andel som klarat lägst betyg E i respektive ämne. 
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Betyg åk 6. Andel elever som fått lägst betyg E. 
 

 
 
Nationella prov åk 9. Andel elever som klarat lägst E Engelska. 
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Nationella prov åk 9. Andel elever som klarat lägst E i matematik. 
 

 
 
Nationella prov åk 9. Andel som klarat lägst betyg E i svenska/svenska som andraspråk. 
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Betygsutveckling trend. 
 

 
 
Slutbetyg Svenska åk 9 2015. 
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Slutbetyg Svenska som andraspråk åk 9 2015. 
 

 
 
Slutbetyg matematik åk 9 2015. 
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Slutbetyg Engelska åk 9 2015. 
 

 
 
Andel behöriga till nationellt gymnasieprogram, trend. 
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Meritvärde åk 9 2015. Per skola och kön. 
 

 

260,00 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-10-19     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §116    Dnr: BU.2015.73   047  
 
Avgifter för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg 
kvällar, nätter och helger från och med 1 januari 2016  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-01, §81, att fastställa avgifter för 
förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger, 
fr.o.m. 1 juli 2015, samt att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att årligen 
justera avgifterna enligt Skolverkets uppgifter. 
 
Enligt förordning (2001: 1 60) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet ska Skolverket senast den 
1 oktober året innan bidragsåret lämna uppgift om högsta avgiftsgrundande 
inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet per månad. 
 
Skolverket har meddelat att högsta avgiftsgrundande inkomst per månad 2016 
höjs till 43 760 kronor (1 juli 2015 42 890 kronor) samt högsta avgiftsbelopp 
per månad höjs till 1313 kr. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att avgifterna justeras från och med 
1 januari 2016, samt att kommunfullmäktige informeras om justeringen. 
 
Beslutsunderlag 
Skolverket Avgiftsnivåer för maxtaxa 2016. 
Tjänsteskrivelse, daterat 2015-09-28. 
Avgifter fr.o.m. 2016-01-01, daterad 2015-09-28. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-10-05, §51. 
Protokoll samverkansmöte 2015-10-08. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att justera avgifter för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg 

kvällar, nätter och helger från och med 1 januari 2016, enligt förslag 
daterat 2015-09-28 

att informera kommunfullmäktige om justeringen. 
  
 

Expedieras till: 
Samtliga områden 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten  
 
 



 2015-09-28 

 

 

AVGIFTER  
Enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet, §§ 3-5a 

Avgiften är beroende av hushållets bruttoinkomst. Hushållets högsta avgiftsgrundande inkomst är 
43 760 kronor per månad. Vid inkomster över 43 760 kronor debiteras den högsta avgiftsnivån, så 
kallad maxtaxa. Avgiften är densamma oavsett barnets vistelsetid.  
 
 
AVGIFT FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK 
VERKSAMHET (PEDAGOGISK OMSORG OCH OMSORG KVÄLLAR, NÄTTER 
OCH HELGER) 
Gäller fr.o.m. 2016-01-01 
 Avgift 

förskola och annan 
pedagogisk verksamhet 

Avgift 
i allmän förskola och 

tillsynsbehov 

Avgift 
 fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet 
 Procent av 

inkomsten 
Högsta avgift 

kr/mån 
Procent av 
inkomsten 

Högsta avgift 
kr/mån 

Procent av  
inkomsten 

Högsta avgift 
kr/mån 

 
Barn 1 
 

 
3 % 

 
1 313 kr 

 
2,1 % 

 
919 kr 

 
2 % 

 
875 kr 

 
Barn 2 

 
2 % 

 
875 kr 

 

 
1,4 % 

 
613 kr 

 

 
1 % 

 
438 kr 

 
Barn 3 
 

 
1 % 

 

 
438 kr 

 
0,7 % 

 

 
306 kr 

 
1 % 

 
438 kr 

 
Barn 4 

 
Ingen avgift 

 

 
0 kr 

 
Ingen avgift 

 
0 kr 

 
Ingen avgift 

 
0 kr 

Lovplats 
på 
fritids-
hem 

      
50 kr per dag 

 

 

 

 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-10-19. 
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