
2017-03-06 
 
Hej! 
Jag önskar bli entledigad från mitt uppdrag som ersättare i kulturnämnden.  
Med vänlig hälsning 
Therese Andersson  
 



Svar till lekmanna revisorer gällande granskning av IT-säkerheten. 

Gislavedshus har tagit del av rapporten från rubricerad granskning. 

Några synpunkter där vi inte instämmer med rapporten: 

De kallar vårt verksamhetssystem för att vara informellt trots att vi är certifierade enligt ISO 

9000 och revideras 2 gånger per år. I verksamhetssystemet ingår det som kallas 5INA

rapport. 

De skriver att vi saknar regler för vår backup hantering. Vi tar backup varje natt. 

Vi anser inte att vår serverhall saknar den säkerhet som krävs. 

Vi har påbörjat ett arbete för att åtgärda övriga fel/brister enligt rapporten. 

Vi bifogar ett protokoll från vårt möte den 17 november 2016 med vår IT-partner. Där framgår vilka 

åtgärder som är planerade att genomföras. En del av dessa är påbörjade och några är klara. Övriga 

kommer att åtgärdas under 2017. 

Gislaved 30/1 2017 

AB Gislavedshus 

Ola Andersson 



Mötesprotokoll 

Ort: Gislaved 
Deltagare: Ola Andersson, Göran Öggesjö, Dalibor Sinik, Ulrik Mårtensson 
Frånvarande: [Frånvarande] 
Kopia till: [Kopia till] 

Datum: 2016-11-17 

Sida 1/2 

Uppgift Ansvarig 

1. Riskanalys samt checklistor Dalibor 

2. Öka säkerheten på utlokaliserade Dalibor & Göran 
datorer 

3· Införande av EvryOneCheck på Dalibor 
servrar och klienter 

4 · Se över lösenordpolicy. Speciellt på! Dalibor & Göran 
datorer utanför Ghus. Auto log off i 
via GPO? 

! 
i 

5· Checklistan vid anställning och Ola 
avslut av anställning 

6. Översyn av rättigheter på G: . Daliboroch Göran 

7· 

8. 

Anteckningar från möte 

evry.com 

Action/Beslut 

Genomföra 

Genomföra 

Genomföra 

Genomföra 

Genomföra 

Genomföra 

Vi pratade en del om att olika dokument och checklistor som revisorerna efterfrågar. 
Vad händer tex vid en allvarlig incident. Tex avbrottplan 

Det bör finnas en plan där man löpande tar hand om risker och hot med kopplade 
åtgärdsplaner . 

Vi pratade om EvryOneCheck med fördelarna för att proaktivt ta hand om kommande 
problem och minska tiden vid tex patch hantering. Beslut togs på att driftsätta detta 
på servrar och klienter. 

Säkerheten på klienter utanför Ghus bör ses över. 



Datum: 2016-11-17 

Sida 2/2 
evry.com 

På checklistan vid anställning och avslut av anställning så bör Ghus titta över så att 
man har med IT relaterade frågor. 

Det behövs även en översyn av rättigheterna på G: Vem ska komma åt vad och ska 
man ha mer än läsrättigheter. 

Vi pratade om att en del hårdvara bör bytas ut under 2017. 

o Grov budget 
• Server 75000 

• SAN 80000 

• NAS 20000 

• Tjänster 40000 

• Mgmmaskin 35000 

Vi pratade en del om brandväggen och vad som händer om den går sönder och vad 
som stannar. Alternativ med redundans och kanske med annan internetkoppling kan 
vara ett alternativ 

U1rik Mårtensson, 
Affärsutvecklare JT 
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Bank Bank Intäkter Kostnader 

2016 Medlemsavg övrigt Anslag Bank kommun Diverse Eon Försäkring Renovering ÖVrig 

datum lerlflkatlol Vad Debet Kredit Kredit Kredit Kredit debet debet Debet Debet Debet debet Debet - - överfört 114711,00 kr Ol-jan 

14-jan l sydved 21 000,00 kr 21000 kr 

20-jan 2 Swedbank 600 kr 600 kr 

2S-feb 3 eon 3706 kr 3706 kr 
-lS-mar 4 Anderssons WS 36000 kr 36000 kr 

04-apr 5 Gislaveds Kommun 17 500,00 kr 17500 kr 
OS-apr 6 Länsförsäkringar 450 kr r - 450 kr 

OS-apr 7 Eon 3240 kr 3240 kr 

12-apr S Elajo 3886 kr 3886 kr 

21-apr 9 Fikabröd 345 kr 345 kr 

01-Jun 10 elajo - 10451 kr 10451 kr 

01-jun 11 Gislaved glas 10853 kr 10 853 kr 

Ol-jun 12 Gislaveds Kommun 17 SOO,OOkr 17500 kr 

OS-jun 13 avgift VPK 6000,00 kr 6000 kr 

OS-jun 14 Miljöavgift 4250 kr 4250 kr 

OS-jun 15 frimärken 
,-

40 kr - 40 kr 

10-jun 16 eon 3204 kr 3204 kr I 

19-jun 17 Sandalhs 1381 kr 1381 kr 

19-jun 18 GJVF 7500,00 kr 7500 kr ! 
Ol-jul 19 AJVF 7500,00 kr 7500 kr 

Ol-jul 20 ARVODE 500 kr 500 kr 

OS-aug 21 sydved 14586,00 kr 14586 kr 

08-aug 22 Hannu Kandel 3000,00 kr 3000 kr 

OS-aug 23 ASKF 375000 kr 3750 kr 

OS-aug 24 eon 2945,00 kr 2945 kr 
06-okt 25 Länsförsäkringar 516 kr 516 kr 

09-okt 26 eon 3359 kr 3359 kr 

31-okt 27 Stigemyr Karlson 1536 kr 1536 kr 

29-dec 28 eon 3844 kr 3844 kr 

29-dec 29 Gislaveds Kommun 1600,00 kr 1600 kr 
29-dec 30 Slammtömning 750 kr 750 kr 

99936 kr 91856 kr 27750 kr 35586 kr 36600 kr 600 kr S 000 kr 3204 kr 17 094 kr 966 kr 61190 kr 3 S02 kr 

-- --L-_ 
214647,00 kr 122791,00 kr 99936 kr 91856 kr 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-28     1(2) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §18    Dnr: BU.2016.74   619  
 
Revisionsrapport Granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 
Yttrande  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag att 
granska om kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden 
samt tekniska nämnden har en ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll av 
att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Revisionsrapporten Granskning av 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut har överlämnats. En 
redogörelse med vilka åtgärder som barn- och utbildningsnämnden avser att 
vidta med anledning av granskningsresultatet ska lämnas senast 2017-02-28. 
 
Kommunrevisonen rekommenderar nämnderna att dokumentera de rutiner 
som finns för uppföljning och bevakning av beslut för att ytterligare stärka 
nämndernas interna kontroll. De rekommenderar även att systematiskt följa 
upp huruvida de beslut som getts till nämnden att verkställa har verkställts 
eller ej. Uppföljningen kan med fördel göras inom ramen för nämndens 
internkontrollarbete. Enligt granskningen sker ingen återrapportering till 
kommunfullmäktige när beslut har verkställts.  
 
Granskningen visar att samtliga av de granskade fullmäktigebesluten för barn- 
och utbildningsnämndens del har verkställts. Däremot saknar barn- och 
utbildningsnämnden dokumenterade rutiner för bevakning av inkommande 
ärenden.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att rutiner för systematisk 
uppföljning och bevakning av beslut dokumenteras (i rutinerna ska även 
rutiner för återkoppling till kommunfullmäktige anges), samt att överlämna 
beslutet till kommunens revisorer som svar på revisionsrapporten Granskning 
av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-02-13, §14, föreslå 
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att dokumentera rutiner 

för systematisk uppföljning och bevakning av beslut 
att överlämna beslutet till kommunens revisorer som svar på 

revisionsrapporten Granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. 

 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, 
daterad 2016-12-15. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-01. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2017-02-08. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-13, §14. 
 
Yrkanden 
Inga-Maj Eleholt (C) 
att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Inga-Maj Eleholts (C) yrkande och finner att 
nämnden beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Bu §18 (forts.) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att dokumentera rutiner 

för systematisk uppföljning och bevakning av beslut 
att överlämna beslutet till kommunens revisorer som svar på 

revisionsrapporten Granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. 
  
 

Expedieras till: 
Kommunens revisorer  
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1. Sammanfattning och revisionell be-
dömning 

De förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag att granska 

insatser statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställer barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överför-

myndarnämnden att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyk-

tingmottagandet som man har rätt till? 

Efter genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att barn- och utbild-

ningsnämnden och överförmyndarnämnden säkerställer att kommunen får del av de stat-

liga ersättningar inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till och att social-

nämnden inte säkerställer detta.  

Vi grundar vår bedömning på följande kontrollmål: 

Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kost-

nader, samla in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar 

inom flyktingmottagandet.  

Vi bedömer att kontrollmålet som ej uppfyllt för socialnämnden och uppfyllt för barn- och 

utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden. 

Vi grundar vår bedömning på att det i stort finns etablerade arbetssätt för att identifiera 

ersättningsgilla kostnader, samla in underlag och upprätta ansökningar om statliga er-

sättningar inom flyktingmottagandet men att dessa inte är dokumenterade. Detta saknas 

dock inom LSS området och arbetet med att söka ersättning för ensamkommande barn 

har under året varit eftersatt hos socialnämnden.  

Det finns politiska beslut om hur schablonersättningen ska fördelas mellan 

kommunens verksamheter.  

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Vi grundar vår bedömning på att det finns politiska beslut i kommunstyrelsen för den 

övergripande fördelningen av medel, men att det saknas beslut på nämndnivå för såväl 

social- som barn- och utbildningsnämnden. Vi noterar vidare att beslutet i kommunstyrel-

sen är från 2014 och anger fasta belopp. Schablonbidraget till kommunen för nyanlända 

med uppehållstillstånd har höjts efter att beslutet fattades och något mindre statsbidrag 

har upphört utan att behovet av förändring i beslutet om fördelning mellan nämnderna 

har utvärderats. 

Tillfaller den statliga ersättningen för en insats den verksamhet som har 

haft kostnaden för insatsen? 
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Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Vi grundar vår bedömning de uppgifter som har framkommit i intervjuerna samt underlag 

från barn- och utbildningsnämnden samt visst underlag från kommunstyrelse. Vi har utö-

ver dessa, inte kunnat följa detta i redovisningen, då vi inte har erhållit de uppgifter om 

bokföringen av statsbidrag vi har efterfrågat. Kommunen har inte redovisningen upp-

byggd så att det har varit möjligt. En fördelning till verksamheter som har kostnader sker, 

men vi kan inte bedöma om denna motsvarar fördelningen av kostnaderna. Uppgifterna 

från Socialnämnden tyder på att detta inte är fallet. 

1.1. Rekommendationer 
Vi rekommenderar att: 

 Skriftliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, samla in underlag 

och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flyktingmottagandet tas fram 

för samtliga verksamheter. Detta för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt med 

återsökningen, samt att kommunen inte går miste om intäkter. 

 Socialnämnden vidtar åtgärder för att säkerställa rutiner för att identifiera och 

återsöka eventuella ersättningar inom LSS-området samt att ansökningar inom 

övriga områden sker vid fler tillfällen under året. 

 Kommunstyrelsens beslutade fördelningsmodell uppdateras så den tar hänsyn till 

aktuella förhållanden. 

 Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om principer av 

fördelning av statsbidragen inom respektive nämnd. 

 En översyn av redovisningsprinciperna görs för att underlätta uppföljningen och 

den interna kontrollen av att alla bidrag söks.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med staten och finan-

sieras av statsbidrag. Den statliga ersättning som kommunen har rätt till regleras i ett an-

tal förordningar. Olika bestämmelser gäller för mottagna före respektive efter 1 december 

2010, samt för asylsökande. Vissa ersättningar, såsom grundersättning och schabloner-

sättning, utbetalas per automatik enligt folkbokföringsuppgifter. Andra ersättningar be-

höver kommunen ansöka om särskilt. Om kunskapen om ersättningsreglerna brister och 

rutiner saknas riskerar kommunen förlora rätt till ersättning. 

2.2. Revisionsfråga 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:  

Säkerställer barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämn-

den att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som 

man har rätt till? 

2.3. Revisionskriterier 
 Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar  

 Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 

2.4. Kontrollmål 
 Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, 

samla in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flykting-

mottagandet.  

 Det finns politiska beslut om hur schablonersättningen ska fördelas mellan kom-

munens verksamheter. 

 Tillfaller den statliga ersättningen för en insats den verksamhet som har haft kost-

naden för insatsen. 

2.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överför-

myndarnämnden. 
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2.6. Metod 
Granskningen genomförs genom intervjuer med ansvariga för hantering och återsökning 

av statsbidrag inom respektive verksamhetsområde. Dokumentgranskning av rutiner för 

hantering och återsökning av statsbidrag, samt ansökningshandlingar. 

Följande funktioner har intervjuats/kontaktas: 

 Handläggare, överförmyndarkansliet GGVV 

 Programområdeschef individ och familjeomsorg, socialförvaltningen 

 Utvecklingsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen 

 Ekonomiassistenter, barn- och utbildningsförvaltningen  

 Boendechef ensamkommande, socialförvaltningen 

 Ekonom, socialförvaltningen 

 Ekonom, barn- och utbildningsförvaltningen 

 Ekonom, kommunstyrelsekontoret 

 Integrationssamordnare, socialförvaltningen 

 Enhetschef AMO, socialförvaltningen  

 Ekonomichef, kommunstyrelsekontoret 

Rapporten har varit föremål för sakavstämning av de intervjuade. 



 Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet 
 

    6 av 17 
2016 
Gislaveds kommun 
PwC 
 

 

3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Kommunövergripande 
Gislaveds kommun har tidigare haft en överenskommelse med Migrationsverket som 

medgav mottagande av 12 ensamkommande asylsökande barn samt 14 ensamkommande 

barn med uppehållstillstånd. I december 2015 gjordes en ny överenskommelse, då Gisla-

veds kommun åtog sig att hålla 80 boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn. 

I samband med att regeringen införde ett nytt ersättningssystem för ensamkommande 

barn uppdrogs åt Migrationsverket att säga upp befintliga överenskommelser med samt-

liga kommuner. Överenskommelserna avseende mottagande av ensamkommande barn 

med respektive utan uppehållstillstånd mellan Migrationsverket och Gislaveds kommun 

sades därför upp under 2016, och upphör att gälla 2017-03-31 respektive 2016-12-31. 

I likhet med övriga kommuner i Sverige upplevde Gislaveds kommun ett kraftigt ökat 

mottagande under hösten 2015. Det ökade mottagandet har inneburit förändringar i ar-

betsbelastning och förutsättningar med avseende på återsökandet statsbidrag. Under 

2016 har antalet asylsökande minskat kraftigt i hela Sverige, vilket även påverkat Gisla-

veds kommun.  

3.1.1. Statliga ersättningar 

Kommunen erhåller ersättningar för mottagandet dels på en övergripande nivå (det vill 

säga att en generell ersättning tillfaller kommunen) och dels på en verksamhetsspecifik 

nivå (det vill säga för exempelvis skola och förskola eller äldre- och funktionshinderom-

sorg). De kommunövergripande ersättningarna är i huvudsak schabloniserade. De verk-

samhetsspecifika ersättningarna kan tillfalla kommunen både som en schablon och som 

en kompensation för faktiska nedlagda kostnader. I fråga om de verksamhetsspecifika 

ersättningarna måste kommunen i de flesta fallen inkomma med ansökningar till Migrat-

ionsverket.  

Vi har i samband med granskningen tagit del av de ansökningar som gjorts under 2015 

och för kvartal 1 och 2 2016. De bidrag som har sökts redovisas samt diskuteras under 

respektive nämnd i avsnitt 3.2, 3.3 samt 3.4. 

3.2. Det finns ändamålsenliga rutiner för att identi-
fiera ersättningsgilla kostnader, samla in un-
derlag och upprätta ansökan om statliga er-
sättningar inom flyktingmottagandet.  

3.2.1. Iakttagelser 

3.2.1.1. Barn- och utbildningsnämnden 

Statsbidragen som återfinns inom barn- och utbildningsnämnden återsöks av ekonomias-

sistenter på förvaltningen. Enligt de intervjuade har arbetsbelastningen kopplat till åter-

sökning ökat under de senaste åren, då mottagandet ökat. Detta har medfört att andra 

arbetsuppgifter flyttats över till kollegor. Det har dock inte tillkommit någon resursför-

stärkning med anledning av detta.  
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Det finns ingen dokumenterad rutin för återsökning inom förvaltningen, men enligt de 

intervjuade finns ett etablerat arbetssätt som utgår från den information som mottas från 

Migrationsverket om de ungdomar som kommer till kommunen och som ska ges plats i 

någon skolform. Vid återsökning tar tjänstemännen ut informationen från det system där 

eleverna finns inskrivna.  

Det har enligt utsago förekommit brister i kommunikationen med Migrationsverket, och 

att information om nya elever inte inkommit till tjänstemännen. I vissa fall har det också 

varit svårigheter att få elevens dossiernummer från Migrationsverket, vilket krävs för att 

återsöka. Numret har dock gått att få vid kontakt med respektive skola, något som medför 

ytterligare arbete för de som återsöker. De som arbetar med ansökan har ingen utsedd 

kontaktperson på Migrationsverket, och det är stundtals tidskrävande att få kontakt med 

rätt personer där.  

Återsökningsförfarandet avseende förskoleelever är detsamma som inom grundskolan, 

och det är samma tjänsteman inom förvaltningen som söker för förskole- samt grundsko-

leelever.  Även inom gymnasiet är återsökningsförfarandet detsamma som inom grund-

skolan, där är dock eleverna koncentrerade till den verksamhet som har språkintrodukt-

ion, och den tjänsteman som återsöker får information från ansvarig rektor. 

Manuell kontroll görs även av alla elever med tillfälliga personnummer för att stämma av 

om det finns några som ej sökts för. Vidare skickas förteckning över vilka elever som sökts 

för ut till skolorna i samband med att medel ska betalas ut. Enligt de intervjuade har re-

spektive skolenhet bra koll på sina egna elever, och det förekommer att de meddelar om 

någon elev missats. 

I de fall det rör sig om bidrag för extra stöd till specifika elever har respektive skola åter-

sökt själva. Enligt de intervjuade är det upp till respektive skola att identifiera dessa elever 

och sköta återsökning för detta. Vi har fått uppgifter om att detta har skett i två fall den 

senaste tiden.  I övrigt har förvaltningen inte sökt för några extraordinära kostnader. 

Avseende ensamkommande barn har det enligt de intervjuade varit vissa brister i kom-

munikationen med socialförvaltningen och överförmyndarverksamheten i kommunen, 

vilket medfört att nya elever missats. Dessa har dock upptäckts vid ovannämnda manuella 

avstämning av klasslistor. 

Ett fåtal statsbidrag kan även sökas från Skolverket. Av dessa finns några med direkt bä-

ring på flyktingverksamheten, framförallt statsbidrag för ökad undervisningstid för ny-

anlända elever. Vidare finns även statsbidrag får läxhjälp och lovskola, vilka ej är direkt 

riktade till gruppen nyanlända, men i hög grad kan beröra dessa elever. Dessa återsöks av 

en utvecklingsstrateg på förvaltningen. Denne får in underlagen från respektive skola. 

Enligt intervju är det inga svårigheter att ansöka om dessa bidrag, även om antalet elever 

som denne söker för har ökat under de senaste åren. Skolverket betalar även ut ett bidrag 

för så kallade papperslösa elever1, enligt de intervjuade har detta ej sökts i kommunen, 

och det är inte känt om det finns sådana elever i kommunens verksamheter att söka för. 

                                                             
1 Barn som vistas i landet utan tillstånd, se även www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-
ansvar/papperslosa-barn-1.205221 
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Enligt de intervjuade har det förkommit att man fått avslag, vanligen då en elev som varit 

asylsökande fått uppehållstillstånd och detta inte kommunicerats innan ansökan. 

3.2.1.2. Socialnämnden 

Enligt de material som granskats söker socialförvaltningen ersättning för följande områ-
den: 

 Ansökan om ersättning för belagda boendeplatser enligt överenskommelse (Migrat-
ionsverket blankett 4482) 

 Ansökan om ersättning för kostnader för utredning av ensamkommandeasylsö-
kande barn och ungdomar (Migrationsverket blankett 4490) 

 Ansökan om ersättning för resa till anvisningskommun för ensamkommande asyl-
sökande barn (Migrationsverket blankett 4489) 

 Ansökan om ersättning för betydande extraordinära kostnader för evakueringsplat-
ser (Migrationsverket blankett 4504) 

 Asylsökande ensamkommande barn Ansökan om ersättning för boendedygn i HVB 
efter anvisning till kommun (Migrationsverket blankett 4496) 

 Ansökan om ersättning för vård och boende (Migrationsverket blankett 4475 samt 
blankett 4495)) 

 Ansökan om ersättning för asylsökande barn m.fl. i förskola eller skola (Migrat-
ionsverket blankett 4472) 

 
Enligt de intervjuade inhämtas underlagen för respektive individ ur verksamhetssystemet 

Procapita, fakturaunderlag har dock upplevts som arbetskrävande att få tag på då dessa 

har varit osorterade, vilket gjort ansökandet tidskrävande. Vilka individer som söks för 

skrivs ner i en lista, det görs också avstämningar mot Migrationsverkets ansökningssy-

stem och mot papperslistor. 

För ensamkommande barn har boendechef haft ansvar för att söka. Det saknades dock en 

tydlig organisation för ansökningsförfarandet. I likhet med övriga verksamheter har vo-

lymen ökat avsevärt sedan 2015, vilket medfört en hög arbetsbelastning. Under juli 2016 

omorganiserades ensamkommandeverksamheten, vilket medförde att denna fick en egen 

organisation inom kommunens individ- och familjeomsorg, med en egen chef för områ-

det. Vid tillfället för intervjuerna hade den nya organisationens chef ej tillträtt, men sedan 

november 2016 är denne ansvarig för återsökning för kostnader för ensamkommande 

barn.  

Enligt de intervjuade och det material som granskats har ansökningar skett för samtliga 

kvartal 2015. Vid granskningstillfället var återsökning av bidrag för ensamkommande 

avseende 2016 påbörjad men eftersatt, enligt de intervjuade på grund av brister i Migrat-

ionsverkets ansökningssystem Melker.2 Ansökningarna inte var klara i början av januari, 

men förvaltningen uppger att de kommer att återsöka i tid. Det har funnits en vakans på 

kommunstyrelsekontoret avseende tjänst som ekonom åt socialförvaltningen under slutet 

av 2016 och början av 2017. För att stötta förvaltningen med prognosarbete m.m. har en 

konsult anlitats tills ny ekonom kommit ordentligt på plats. 

                                                             
2 Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av 
den period som ansökan avser. 

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d8d3/1468583339593/belagda_platser_4482.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871593a0c/1474898471304/Ers%C3%A4ttning+f%C3%B6r+utredningskostnader+4490.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf763b63/1455547257215/Reskostnader_ensamkommande_barn_4489.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598063/1460461632081/Ers%C3%A4ttning+f%C3%B6r+evakueringsboende+4504.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d8f3/1468583363739/dygn+HVB+bl+4496.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312d43/1468583435044/vard_boende_buv_bl4475.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba631350f/1468583415553/vard_boende_buv_bl4495.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312d40/1474032074471/undervisning_asyl_4472_sv.pdf
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Enligt de intervjuade finns även en medvetenhet om att man ej sökt mindre belopp för 

resekostnader3, då arbetsbelastningen medfört att detta ej prioriterats. Detta gäller enligt 

utsago utlägg på cirka 80-100 kronor. Dock har större utlägg återsökts. Vidare saknas 

enligt de intervjuade en tydlig bild av om det finns kostnader inom LSS verksamheten 

som går att återsöka för. Det finns enligt berörda asylsökande som har kostnader inom 

assistans, men saknas kunskap i den verksamheten om vad man får och inte får söka för. 

Det saknas rutin för att stämma av om det finns personer med dessa behov som går att 

återsöka för, och vi har under granskningen inte tagit del av några ansökningar som här-

rör till LSS verksamhet. 

Kommunen har heller enligt de intervjuade inte sökt ersättning för tomhyror, då detta 

avser ersättning av kostnader för bostäder som stått tomma inför ett mottagande, vilket 

kommunen inte har haft.  

Enligt de intervjuade och granskat material har kommunen fått förhållandevis få avslag, 

och då dessa förekommit har det berott på enskilda handhavandefel. 

Som en del av granskningen har vi tagit del av ett rutindokument för eftersökning av 

pengar inom verksamheten för ensamkommande barn, av detta framgår nuläge avseende 

platser och bidrag för kommunen, samt övergripande regler för statsbidragen samt vad 

som ska bifogas vid ansökan. Vidare framgår en lista över vilka bidrag som kommunen 

söker samt vilken blankett som är kopplad till respektive bidrag. I dokumentet under-

stryks också att det för alla ansökningar ska upprättas kopior som ska sparas. Vi har i öv-

rigt inte tagit del av några andra rutindokument för ansökning av statsbidrag till flykting-

verksamhet inom socialnämndens verksamhetsområde. 

3.2.1.3. Överförmyndarnämnden 

Statsbidraget som avser överförmyndarverksamheten söks av den tjänsteman på det ge-

mensamma överförmyndarkansliet i Värnamo som ansvarar för Gislaveds kommun. Det 

finns ingen nedskriven rutin men ett etablerat arbetssätt med tillhörande lathundar, där 

denne söker i samband med att blanketten för arvode till respektive god man granskas. I 

kommunen finns även en god man-verksamhet som bedrivs i bolagsform, dessa fakturerar 

istället kommunen och i detta fall återsöks medlen kvartalsvis i samband med att de in-

sänder redovisningsblankett till kommunen. 

Sammantaget bedöms sökandet och kommunikationen med Migrationsverket och de gode 

männen fungera bra enligt de intervjuade, och de har i närtid inte missat några eftersök-

ningar. Det stora mottagandet vid årsskiftet medförde dock i likhet med andra verksam-

heter en hög arbetsbelastning. 

3.2.2. Bedömning 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt för socialnämnden och 

uppfyllt för barn- och utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden. 

Vi grundar vår bedömning på att det i stort finns etablerade arbetssätt för att identifiera 

ersättningsgilla kostnader, samla in underlag och upprätta ansökningar om statliga er-

                                                             
3 Ansökan om ersättning för resa till anvisningskommun för ensamkommande asylsökande barn 
(Migrationsverket blankett 4489) 
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sättningar inom flyktingmottagandet men att dessa inte är dokumenterade. Detta saknas 

dock inom LSS området. Arbetet med att söka ersättning för ensamkommande barn har 

under året varit eftersatt hos socialnämnden. 

Vi rekommenderar att skriftliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, 

samla in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flyktingmottagan-

det tas fram för samtliga verksamheter. Detta för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt 

med återsökningen, samt att kommunen inte går miste om intäkter. 

Vidare rekommenderar vi att socialnämnden vidtar åtgärder för att säkerställa rutiner för 

att identifiera och återsöka eventuella ersättningar inom LSS-området samt att ansök-

ningar inom övriga områden sker vid fler tillfällen under året. 

3.3. Det finns politiska beslut om hur schabloner-
sättningen ska fördelas mellan kommunens 
verksamheter  

Alla kommuner erhåller ett schablonbelopp om 5 prisbasbelopp årligen. 2016 uppgår 

detta belopp till 221 500 kr. Kommunen erhåller också 500 000 kr årligen för att man har 

avtal om mottagande av ensamkommande barn.  

Kommunen erhåller också bidrag för varje nyanländ med uppehållstillstånd som tas emot. 

Bidraget betalas ut kvartalsvis under två år enligt en viss schablon. Kommunen periodise-

rar beloppet i resultatet under de två år det utbetalas. Beloppet uppgick under 2016 till: 

Ålder Tagits emot 
t.o.m. 2015-
12-31 

Tagits emot 
fr.o.m. 2016-
01-01 

Under 20 år 82 700 kr 125 000 kr 

 20-64 år 82 700 kr 125 000 kr 

65 år -  51 800 kr 78 200 kr 

 

Beloppen justeras årligen. I bilaga 2 redovisas de kostnader schablonersättningen ska 

täcka. 

3.3.1. Iakttagelser 

Fördelningen av statsbidrag regleras av ett beslut i kommunstyrelsen (2014-11-04, § 430). 

Enligt detta beslut ser fördelningsmodellen ut som följer: 

1. Grundersättningen tillfaller socialnämnden för att upprätthålla organisationen för 

flyktingmottagning. 

2. Ersättning för initiala kostnader tillfaller socialnämnden. 

3. Den extra ersättningen på 15 tkr per mottagen person tillfaller socialnämnden. 4 

                                                             
4 Så kallad prestationsbaserad ersättning tilldelades fram till och med personer mottagna under 
2015 till de 145 kommuner i Sverige som tog emot flest personer i förhållande till sin befolkning 
och som hade överenskommelse om mottagande med Migrationsverket. Se även 
www.migrationsverket.se  

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Ersattning-for-personer-med-tillstand-utan-ansokan.html
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4. Socialnämnden ersätts med 793 tkr ur schablonersättningen (2015) för att täcka 

de icke volymbaserade kostnaderna samt utökning med 60 % tjänst för flykting-

handläggare. 

5. Resterande del av statsbidrag som kommunen får i form av schablon tillfaller 

barn- och utbildningsnämnden. 

6. Eventuell extra ersättning i form av bonusar förs till flyktingfonden. 5 

Fördelning av medel ur flyktingfonden beslutas av kommunstyrelsen. Enligt beslutet ska 

kommunstyrelsekontoret återkomma med principer om fördelning om det sker större 

förändringar av statsbidragssystemet. 

Enligt de intervjuade har det i närtid upplevts finnas en obalans i ovanstående modell, och 

inom förvaltningen finns ett uppdrag till ekonomer inom social- respektive barn- och ut-

bildningsförvaltningen att arbeta fram ett underlag till en revidering av fördelningsmo-

dellen. Obalansen består enligt socialförvaltningen främst i att försörjningsstödorganisat-

ionen behöver tillföras mer medel. Barn- och utbildningsförvaltningen menar dock att 

fördelningen i allt väsentligt motsvarar fördelningen av kostnaderna. 

 

3.3.1.1. Barn- och utbildningsnämnden 

Vi har under granskningen ej tagit del om någon beslutad fördelning av medel, utöver den 

i kommunstyrelsen (2014-11-04, § 430).  

Efter att medel tilldelats barn- och utbildningsnämnden enligt ovannämnda modell finns 

dock en intern fördelning inom förvaltningen. Denna är ej politiskt beslutad utan framta-

gen av tjänstemän. Schablonersättningen som betalas ut över två år samlas och fördelas 

över tre år, totalt 90 tkr per elev6, eller 30 tkr per år. Medlen betalas ut månadsvis, vilket 

blir 2 500 kr per elev/månad. Enligt de intervjuade har modellen valts för att kunna för-

dela ut medlen jämnt i verksamheten. De medel som söks per elev fördelas till den skola 

som har eleven. 

3.3.1.2. Socialnämnden 

Vi har under granskningen ej tagit del om någon beslutad fördelning av medel, utöver den 

i kommunstyrelsen (2014-11-04, § 430).  

Efter att medel tilldelats socialnämnden enligt ovannämnda modell finns dock en intern 

fördelning inom förvaltningen. Denna är ej politiskt beslutad utan framtagen av tjänste-

män. De medel som avser initiala kostnaderna för ekonomiskt bistånd går oavkortat till 

försörjningsstödsenheten. Grundbidraget går helt till integrationsverksamheten. Som 

diskuterats ovan finns enligt de intervjuade en upplevd obalans, där försörjningsstödsor-

ganisationen behöver tillföras mer medel. 

 

 

 

 

                                                             
5 Flyktingfonden var det ackumulerade resultatet för flyktingverksamheten sedan flera år tillbaka. I 
bokslutet 2015 avslutades denna och saldot resultatfördes. 
6 Notera att fr.o.m. 2016 erhåller 125 000 kr i schablon per mottagen individ. 
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3.3.1.3. Tillfälligt stöd enligt utgiftsområde 25 

Gislaved mottog 34 590 tkr av det tillfälliga stöd som riksdagen beslutade om inom ut-

giftsområde 25 under 2015, fördelningen delegerades till kommunstyrelsen enligt beslut i 

kommunfullmäktige 2015-12-14. Av beslutet framgick att medlen inte skall användas på 

ett sätt som medför inlåsning på sikt, och inte heller för sådana kostnader som täcks av 

schabloner eller återsökningsbara bidrag.  Vid tillfället för granskningen har medel förde-

lats enligt nedanstående tabell (alla belopp i tkr): 

 

KS beslut KS § 79 KS § 179 Ks § 279 KS § 295 KS § 351 

Sammanträdesdatum 2016-03-09 2016-05-25 2016-09-21 2016-10-05 2016-11-02 

Kommunstyrelsen 705  418 2000  

Överförmyndarnämnden      

Räddningstjänsten   73   

Tekniska nämnden      

Bygg- och miljönämnden      

Socialnämnden 5050 250    

Fritidsnämnden     500 

Barn- och utbildnings-
nämnden 

7350  600   

Kulturnämnden  200    

Fastighetsnämnden      

Summa fördelat 13105 450 1091 2000 500 

Kvar att fördela 21485 21035 19944 17944 17444 

 

3.3.2. Bedömning 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Vi grundar vår bedömning på att det finns politiska beslut i kommunstyrelsen för den 

övergripande fördelningen av medel, men att det saknas beslut på nämndnivå för såväl 

social- som barn- och utbildningsnämnden. Vi noterar vidare att beslutet i kommunstyrel-

sen är från 2014 och anger fasta belopp. Schablonbidraget till kommunen för nyanlända 

med uppehållstillstånd har höjts efter att beslutet fattades och något mindre statsbidrag 

har upphört. Beslutet om fördelning mellan nämnderna har inte utvärderats med anled-

ning av detta. 

Då ett antal förändringar skett inom området statsbidrag rekommenderar vi kommunsty-

relsens beslutade fördelningsmodell uppdateras så den tar hänsyn till aktuella förhållan-

den. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att fattar beslut 

om principer av fördelning av statsbidragen inom respektive nämnd. 

3.4. Tillfaller den statliga ersättningen för en insats 
den verksamhet som har haft kostnaden för in-
satsen? 

3.4.1. Iakttagelser 

Det underlag vi har fått redovisar kostnader som uppges höra till flyktingmottagande 

2016. Detta redovisas i tabell på nästa sida uppdelat på verksamheter. De belopp som har 
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markerats som identifierade att de tillhör budgetbelopp redovisas i separat kolumn. Då 

det finns flera omföringar redovisas kostnaderna både brutto och netto. Underlaget är 

inte färdiggranskat inom kommunen.  

Förvaltning Verksamhet Budget  Redovisning 
2016 

  Budgetbelopp 
som kommunen 
har hunnit 
identifiera 
kostnader till 

      Netto efter 
omföringar 

Brutto 
debet 

 

Kommunstyrelseförvaltningen  2639 600 000 434 396 444 630 600 000 

Kommunstyrelseförvaltningen  6004 2 200 000 1 983 169   2 200 000 

Kommunstyrelseförvaltningen  8320 218 000 218 000   218 000 

Summa Kommunstyrelseför-
valtningen 

  3 018 000 2 635 565 444 630 3 018 000 

Socialförvaltningen 5500 1160000       

Socialförvaltningen 6000 500000       

Socialförvaltningen 6002 3 393 000 73 297 73 297 43 000 

Socialförvaltningen 6009 5 000 4 800 4 800 5 000 

Sommarskola EKB   250 000       

Summa Socialförvaltningen   5 308 000 78 097 78 097 48 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 3310   33 760 33 760   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 3380 600 000     600 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 3388   126 126   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 3510   0 326 957   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4000 42 000 48 405 90 694 42 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4010 1 000 372 153 744 305 1 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4020 28 000 49 290 97 981 28 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4070 21 000 29 018 57 676 21 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4080 1 000 760 1 520 1 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4300   360 720   

Barn- och Utbildningsförvalt-
ningen 

4400 2 000 2 410 4 820 2 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4410   -428 1 800 866   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4480   0 2 815 355   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4660   -3 600 0   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4680   0 74 555   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4810   0 1 609 892   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4930 2 000 2 410 4 820 2 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4980 7 350 000 2 556 194 2 556 194 7 350 000 

Summa Barn- och Utbildnings-
förvaltningen 

  8 047 000 3 090 859 10 220 241 8 047 000 

Fastighetsförvaltningen (Vac-
cin) 

    2 590 2 590   

Kulturförvaltningen 3110 71 000 42 865 66 523 71 000 

Kulturförvaltningen 3150 49 000 655 655 49 000 

Kulturförvaltningen 3151 80 000 34 646 34 646 80 000 

Summa Kulturförvaltningen   200 000 78 166 101 824 200 000 

Räddningstjänsten   73 000       

Fritid   500 000       
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Totalt   17 146 000 5 885 277 10 847 
382 

11 313 000 

Kommunen särredovisar inte intäkter som avser statsbidrag avseende flyktingmottagande 

på eget konto i resultaträkningen utan alla statsbidrag redovisas på samma intäktskonto.  

3.4.1.1. Barn- och utbildningsnämnden 

Schablonersättningen fördelas per skolområde och elev enligt den modell som diskuteras i 

avsnitt 3.3.1.1. En mindre andel övriga medel från schablonen används enligt de intervju-

ade för att ersätta skolorna för andra kostnader kopplade till mottagandet, främst ersätt-

ning för tolkkostnader i samband med inskrivningar.  

Under 2016 har barn- och utbildningsförvaltningen erhållit 37 453 420 kr i schablonbi-

drag. Medel finns periodiserade från tidigare år då förvaltningen fördelar medlen över tre 

år, se avsnitt 3.3.1.1. Vid ingången av 2016 fanns 15 292 218 kr kvar från tidigare år och 

vid årets utgång återstod 29 672 733 kr. Medlen har under 2016 fördelats som följer: 

Ersättning Förskolan 3 061 904,00 

Ersättning Förskoleklass 735 000,00 

Ersättning Grundskolan 6 729 264,18 

Ersättning Gymnasieskolan 1 852 805,00 

Ersättning SFI 10 641 750,00 

Ersättning tolkkostnader BUNK 11 807,00 

Summa fördelat 2016 23 032 530,18 

 

När det gällen den ersättning som söks specifikt per elev får den skola/förskola som har 

eleven som står på ansökan får de medlen. Pengarna går krona för krona till verksamhet-

en när det gäller detta.  

Modersmålsundervisningen i kommunen hanteras av mottagningsenheten. Dennas an-

ställda finansieras utifrån en fast ram och de mottar inga medel från de statliga ersätt-

ningarna. 

3.4.1.2. Socialnämnden 

Den del av grundbidragen nämnden får går helt till integrationsenheten. De medel som 

avser initiala kostnaderna för ekonomiskt bistånd går oavkortat till försörjningsstödsen-

heten. Som diskuterats i avsnitt 3.3 finns enligt de intervjuade en upplevd obalans, där 

försörjningsstödsorganisationen anses behöva tillföras mer medel.  

De ersättningar som avser verksamheten för ensamkommande barn tillfaller den verk-

samheten. Vid tillfället för granskningen hade verksamheten enligt de intervjuade förhål-

landevis höga kostnader, med flertalet externa placeringar vars kostnad översteg de 1 900 

kr/dygn som kommunen erhåller som ersättning.  

Socialnämnden beslutade att söka medel ur det särskilda statsbidraget för flyktingverk-

samhet 2016-04-26 (§ 53) med anledning av merkostnader för flyktingverksamhet mot-

svarande 6 431 tkr. Vi har ej tagit del av något beslut angående detta, men enligt de inter-

vjuade kommer nämnden söka detta under 2017, när utfallet för 2016 finns tillgängligt. 
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Kommunstyrelsens helårsprognos (2016-05-11, § 159) bygger vidare på att socialnämnden 

”får budgettillägg för merkostnaderna för flyktingverksamheten med 6,4 mnkr ur det till-

fälliga statsbidraget för flyktingar”.  

Vid senaste tillgängliga ekonomiska uppföljning av socialnämnden (KS 2016-12-14 § 412) 

konstaterades ett underskott på ”– 5821 tkr, exklusive flyktingverksamhet motsvarande 

2 518 tkr”, vilket var en förbättring jämfört med tidigare läge under året. Bedömningen 

från kommunen avseende de ansökningar för 2016 som blivit klara i slutet av januari är 

att kommunen ska erhålla minst 32 000 tkr i statsbidrag till ensamkommande barn för 

2016. Vi har fått uppgift om att prognosen under året har varit 1 678 tkr för låg. Det har 

under granskningen varit svårt att få fram uppgift om hur mycket av de 32 000 tkr som 

har ingått i prognosen. 

3.4.1.3. Överförmyndarnämnden 

De medel som återsöks täcker kostnaderna för god man inom överförmyndarverksamhet-

en. Kommunerna inom det gemensamma överförmyndarkansliet betalar även ut ersätt-

ning till de gode män som kvarstår då personen fått uppehållstillstånd men ej tilldelats 

särskild förordnad vårdnadshavare. Denna kostnad bär socialförvaltningen, och överför-

myndarverksamheten kompenseras av socialförvaltningen för detta.  

När medel inkommer från Migrationsverket stämmer ansvarig tjänsteman på överför-

myndarkansliet stämmer av respektive utbetalning mot det som sökts. 

3.4.2. Bedömning 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Vi grundar vår bedömning de uppgifter som har framkommit i intervjuerna samt underlag 

från barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen. Utöver dessa har 

vi har inte kunnat följa detta i redovisningen, då kommunen inte har haft möjlighet att ta 

fram de uppgifterna om bokföringen av statsbidrag vi har efterfrågat. En fördelning till 

verksamheter som har kostnader sker, men vi kan inte bedöma om denna motsvarar för-

delningen av kostnaderna. Uppgifterna från socialnämnden tyder på att detta inte är fal-

let.  

Vi vill också påpeka att det blir svårigheter med den ekonomiska uppföljningen när man 

inte löpande har kontroll över förväntade intäkter, då dessa har den omfattning som bi-

dragen till flyktingmottagandet har haft under 2016. Vi rekommenderar utifrån detta att 

en översyn av redovisningsprinciperna görs för att underlätta uppföljning och därmed 

också den interna kontrollen av att alla bidrag söks.  
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Bilaga 1 

Dokument Kommentar 

Överenskommelse om asylplatser Migrationsverket 2014-12-12, 

Dnr 72-2015-55591 

Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd Migrationsverket 2014-10-14, 

Dnr 72-2014-43185 

Överenskommelse om asylplatser Migrationsverket 2015-12-21, 

Dnr 72-2015-92213 

Uppsägning av överenskommelse(r) om mottagande av ensamkommande 

barn 

Gislaveds kommun social-

nämnden, 2016-07-04, Dnr 

15/106 

Tillämpning av statliga medel för flyktingmottagning 2015-12-14, KF § 180 

Fördelning av integrationsbidrag till föreningar och organisationer 2016-10-05, KS § 295 

Nämndernas ansökan om de statliga medlen för flyktingmottagning 2016-03-09, KS § 79 

Tillämpning av statliga medel för flyktingmottagning 2016-05-25, KS § 179 

Tillämpning av statliga medel för flyktingmottagning 2016-09-21, KS § 279 

Ansökan om statliga medel för flyktingmottagning 2016-11-02, KS § 351 

Sammanställning av sökta pengar Ej daterat, dokument från 

kommunens ensamkommande 

verksamhet 

Eftersökning av pengar Ej daterat, dokument från 

kommunens ensamkommande 

verksamhet 

Fördelning av statsbidrag för flyktingverksamhet 2014-11-04, KS § 430 

Helårsprognos 1 2016 med budgetuppföljning per den 31 mars 2016, hela 
kommunen 
 

2016-05-11, KS § 159 
 

Delårsrapport med helårsprognos 2016-03-31 2016-05-11, Socialnämnden § 53 

Ekonomisk uppföljning, socialnämnden 2016-12-14, KS § 412 
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Bilaga 2 

Förordning 2010:1122 om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Enligt 10 § 

ska schablonersättningen täcka följande kostnader: 

10 § Schablonersättning till en kommun avser kostnader för  

1. mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning,  

2. särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan pedagogisk 

verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800),  

3. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för 

den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen, 

4. samhällsorientering,  

5. tolkning, och  

6. andra insatser för att underlätta etablering i samhället.  

För personer som inte har fyllt 65 år ingår även viss ersättning för kostnader för ekono-

miskt bistånd och för administration av ärenden om sådant bistånd i schablonersättningen. 

Förordning (2016:462). 
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Carl-Magnus Stenehav  Annika Hansson 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 
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Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 

332 80 Gislaved Gislaved 0371-811 51 gislaved.se  

KS.2016.187  

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 

 

KOMMUNSTYRELSENS KOMPLETTERANDE SVAR PÅ 

REVISIONSRAPPORT AVSEENDE ÖVERGRIPANDE 

SÄKERHETSGRANSKNING AV KOMMUNENS SÄKERHET 

ANGÅENDE EXTERN OCH INTERNT DATAINTRÅNG 
 

Bakgrund  
 

Kommunens revisorer önskar i skrivelse daterad den 15 december 2016 att kommunstyrelsen svarar 

på vilka konkreta åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som kommer att åtgärdas för att uppfylla 

kommunfullmäktiges beslut. 

 

Kommunstyrelsen och dess förvaltnings vidtagna åtgärder och planerade åtgärder måste ses i 

förhållande till dess roll, uppdrag och ansvar. 

 

Gislaveds kommuns informationssäkerhetsarbete 
 

Gislaveds kommun har byggt upp sitt ledningssystem för informationssäkerhet på att fyra typer av 

styrdokument ska finnas. 

 

 Policy och strategi för informationssäkerhet 

 Systemsäkerhetsplan BAS – IT-regler, Användare och förvaltning 

 Fördjupade Systemsäkerhetsplaner 

 Informationshanteringsplaner 

 

Policy och strategi för informationssäkerhet 

Kommunfullmäktige antog en Policy och strategi för informationssäkerhet 2011 och den har följts 

upp och reviderats 2014. 

 

Detta dokument anger bland annat kommunens förhållningssätt till informationssäkerhet, mål, roller 

och ansvar inklusive vilka styrdokument som ska finnas samt generella krav. 

 

Följande beskrivning av roller och ansvar anges: 
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Operativt ansvar 

Informationssäkerhetssamordnare 

Informationssäkerhetssamordnaren är direkt underställd kommundirektören och har det operativa ansvaret 

för samordning av informationssäkerhetsarbetet. Samordnaren ska se till att policyn efterlevs och ge stöd och 

hjälp till nämnderna genom att initiera utbildningar, gemensamma processer och rutiner samt övriga 

aktiviteter.  

Viktiga stödfunktioner i samordningsarbetet är IT-enheten, arkivarie, PUL-ombud samt juridisk kompetens 

från t ex Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.  

Informationsägare 

Förvaltningarna är informationsägare, där förvaltningschef har det verkställande ansvaret för den 

informationen som hanteras inom den egna nämndens verksamhetsområden. För information eller 

informationssystem som hanteras av flera förvaltningar ska en huvudansvarig utses.  

 

Förvaltningarnas arbete med informationssäkerhet ska drivas framåt utifrån årliga handlingsplaner 

som ska följas upp och uppföljningen ska redovisas för kommunstyrelsen. Handlingsplanerna ska 

innehålla aktiviteter kring förvaltningens framtagande av informationshanteringsplaner, fördjupade 

systemsäkerhetsplaner utifrån systeminventering och riskanalys, utbildningsinsatser etc. I samband 

med att kommunstyrelsen den 16 november 2016 behandlade svar på revisionsrapporten beslutade 

kommunstyrelsen att påtala för nämnderna vikten av att ha årliga handlingsplaner för sitt 

informationssäkerhetsarbete enligt Gislaveds kommuns Policy och strategi för informationssäkerhet. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har en handlingsplan som dels innehåller åtgärder som är kopplade till 

uppdraget att ge råd och stöd samt följa upp informationssäkerhetsarbetet, och dels till förvaltningens 

eget arbete med informationssäkerhet utifrån den information och de system som förvaltningen 

ansvarar för. Handlingsplanen löper höst 2016 till och med vår 2017, se bifogad handlingsplan.  

 

Styrning av IT- och informationssäkerhet (rekommendationerna 1-5) 

Handlingsplanen innehåller åtgärder som möter upp rekommendationerna under ovanstående rubrik 

i revisionsrapporten: 

 

Kommundirektör 

Informationssäkerhets-

samordnare 

Informationsägare 

Stödkompetenser: 

-IT-enhet 

-Arkivarie 

-PUL-ombud 

-Juridisk kompetens  
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Åtgärden systeminventering innefattar att använda SKL:s verktyg KLASSA och prioriteringen av stöd 

till förvaltningarna anges i handlingsplanen. Bifogar exempel från Sveriges Kommuner och Landsting av 

vad KLASSA kan resultera i. 

 

Behörighetsadministration och förändringshantering hanteras i de fördjupade 

systemsäkerhetsplanerna. Bifogar exempel på fördjupad systemsäkerhetsplan som är gjord som en 

del i pågående systeminventering av kommunstyrelseförvaltningens system. 

 

Från och med 2017 kommer det att finnas med ett moment i intern kontrollen avseende om övriga 

förvaltningar har aktuella handlingsplaner eller inte.  

 

När det gäller riktlinjer för säkerhet i nätverk och applikationer är det arbetet påbörjat. Det är inte 

upptaget i kommunstyrelseförvaltningens handlingsplan. I och med förändringen av IT-organisationen 

ska framöver åtgärder avseende IT-driftorganisationen ingå i fastighets- och serviceförvaltningens 

handlingsplan för informationssäkerhet. 

 

Processer för IT- och informationssäkerhet (rekommendationerna 1-5) 

Processen för administration och uppföljning av behörigheter i system och applikationer ska 

dokumenteras i systemsäkerhetsplanerna, se exemplet som det hänvisas till ovan som avser 

dokument- och ärendehanteringssystemet. När det gäller FIM (Microsoft Forefront Identity Manager) 

är ett projekt startat och ska avslutas under 2017 kring skapandet av rollpaket kopplat till start och 

upphörande av behörigheter i nätverk och till applikationer.  

 

Rekommendationen om att inom IT-avdelningen ersätta de generella administratörskontona med 

personliga är åtgärdat. 

 

När det gäller att aktivera loggning av kritiska aktiviteter som utförs på såväl operativsystem som 

databasnivå har rutinen setts över och används nu korrekt. 

 

I samband med förändringen av IT-organisationen, en samordning av barn- och 

utbildningsförvaltningens IT-organisation med kommunstyrelseförvaltningens IT-organisation och med 

en överflyttning av den gemensamma organisationen till fastighets- och serviceförvaltningen, tas nya 

processbeskrivningar fram och i samband med det tas en risk- och avbrottsplan fram. En viktig del är 

också förvaltningarnas kravställan i systemsäkerhetsplanerna för deras system.   

 

Uppföljning av IT- och informationssäkerhet (rekommendationerna 1-2) 

Processen för incidenthantering är beskriven i Systemsäkerhetsplan Bas och ska beskrivas i de 

fördjupade Systemsäkerhetsplanerna som nu är under framtagande. Implementeringen av 

Systemsäkerhetsplan BAS behöver ses över och förbättras och det är naturligt att ur ett 

kommunstyrelseförvaltningsperspektiv göra det i samband med möten med förvaltningarna vid 

systeminventeringen och sedan ligger ansvaret för respektive systemägare att föra det vidare i sin 

förvaltning. Vid mötena med förvaltningarna kring systeminventering och riskanalys möts 

funktionerna IT, kommunarkivarie och förvaltning (oftast systemförvaltare). I 

kommunstyrelseförvaltningens handlingsplan finns också en åtgärd som handlar om att 

informationssäkerhet ska ingå som en del i det centrala introduktionsprogrammet vid nyanställning. 

Det är också beaktat i framtagandet av det nya introduktionsprogrammet. Systeminventering ingår 

som en åtgärd i förvaltningens handlingsplan. 

 

Avseende implementeringen av nyckeltal finns det med som en åtgärd i förvaltningens handlingsplan 

och benämns där kritiska kvalitetsindikatorer. 
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MSB:s rekommendationer kring informationssäkerhet 

I ett missiv till landets kommuner har MSB tagit fram några rekommendationer i korthet som bifogas 

detta svar.  Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att Gislaveds kommun arbetar utifrån de 

rekommendationer som MSB ger och har gjort under ett antal år. Några punkter lyfts fram som 

exempel nedan. Gislaveds kommun påbörjade sitt strukturerade arbete kring informationssäkerhet 

2011 i samband med att en Strategi och policy för informationssäkerhet antogs av fullmäktige. Under 

de första åren var utgångspunkten att ha ett lika arbetssätt och stöd gentemot förvaltningarna och 

deras informationssäkerhetsansvariga, systemförvaltare etc. Till exempel att i regelbundna träffar med 

dessa målgrupper driva arbetet framåt. Detta visade sig inte vara en framkomlig väg då skillnaderna 

mellan förvaltningarna var allt för stor i fråga om resurser i form av tid och kompetenser. Det ledde 

bland annat fram till revideringen av Strategin och policyn för informationssäkerhet som gjordes 2014 

och att kommunstyrelseförvaltningen mer har satt in sitt stöd i samband med systeminventering och 

genomförande av KLASSA med en förvaltning i taget. Takten i informationssäkerhetsarbetet är 

beroende av en omställning i respektive förvaltnings organisation så att det finns tid och kompetens 

att arbete med frågorna. Strukturen och arbetssättet finns. 

 

Kommentar till några av rekommendationerna 

 

Punkt 1 – funktion för informationssäkerhet är utsedd. Funktionen är framförallt en 

samordningsfunktion som är beroende av andra stödresurser som IT-strateg, IT-chef, 

kommunarkivarie, kommunjurist för att ge ett bra stöd till övriga förvaltningar. 

 

Punkt 2 - Gislaveds kommun genomförde en nuläges- och gap-analys redan 2012 som används som 

underlag för kommunstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar för att ta fram handlingsplaner. 

Inom länets e-utvecklingsråd har det under hösten 2016 gjorts en upphandling för att kunna erbjuda 

alla länets kommuner en sådan analys eftersom det arbetet inte är påbörjat i de andra kommunerna. 

Denna möjlighet kommer att erbjudas de förvaltningar i Gislaveds kommun som ser ett behov av att 

göra en förnyad analys som underlag för sitt fortsatta arbete. 

 

Punkt 3 och 4 – handlingsplaner ska enligt Strategin och policyn för informationssäkerhet finnas för 

varje förvaltning. I den ska förvaltningen bland annat planera upp sitt arbete med att ta fram 

informationshanteringsplaner i vilka man identifierar vilken informations som man hanterar. Som vi 

har beskrivit tidigare används verktyget KLASSA. 

 

Punkt 7 - informationssäkerhetskrav vid upphandling, när vi genomför KLASSA på ett system får vi 

fram vilka informationssäkerhetsrelaterade krav som vi bör ha med vid en förnyad upphandling av ett 

system. 

 

Bilagor till svaret: 

Förvaltningsövergripande handlingsplan och kommunstyrelseförvaltningens handlingsplan  

ht 2016-vt 2017 

Exempel fördjupad systemsäkerhetsplan, Castor 

Exempel från SKL kring KLASSA 

MSB:s rekommendationer kring informationssäkerhet, kortversion 
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag

KOMMUNSTYRELSENS KOMPLETTERANDE SVAR PÅ
REVISIONSRAPPORT AVSEENDE GRANSKNING AV
DELÅRSRAPPORT 20160831

Bakgrund

I granskningen framgick att det inte sker en samlad utvärdering av respektive prioriterat område
uppfylls eller inte. Redovisningen i delårsrapporten anses som otillräcklig. Nuvarande hantering
bedöms innebära en risk att fullmäktige inte ges möjlighet att använda delårsrapporten som ett
underlag för ledning, styrning och kontroll. Kommunens revisorer önskar i skrivelse daterad den 15
december 2016 att kommunstyrelsen tydliggör sitt svar på vilka konkreta åtgärder som avses göras.

· ”Det sker ingen samlad utvärdering om respektive prioriterat område bedöms uppfyllas eller

inte. Vi bedömer att den redovisning som sker i delårsrapporten är otillräcklig. Detta innebär

att vi likt tidigare år inte kan uttala oss om resultaten är förenliga med de av fullmäktige

fastställda målen för verksamheten. Vi bedömer att nuvarande hantering kan innebära en

risk att fullmäktige inte ges möjlighet att använda delårsrapporten som ett underlag för

ledning, styrning och kontroll. Vi ser det som angeläget att åtgärder vidtas för de nämndsmål

som delvis eller inte bedöms uppfyllas. Vi anser vidare att delårsrapporten behöver utvecklas

gällande vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå målen. ”

Gislaveds kommuns arbete med de prioriterade områdena

De konkreta åtgärder som gjorts i arbetet med att förtydliga ledningen och styrningen har varit att
möjliggöra för en tydligare styrning, ledning, planering och uppföljning på alla nivåer i organisationen.

Fullmäktige har beslutat om en ny styrmodell. Styrmodellen kommer att införas stegvis fram till

januari 2019. Styrmodellen tar sin utgångspunkt i Gislaveds övergripande vision och värdegrund samt

kommunens och verksamheternas uppdrag som finns beskrivet i kommunala och statliga

styrdokument. Som en del av arbetet med styrmodellen ska grunduppdraget definieras och

dokumenteras på alla nivåer i kommunens organisation.
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 Tydliggöra grunduppdraget på organisationens olika nivåer
o Grunduppdraget är verksamhetens grundläggande uppdrag enligt både statliga och

kommunala styrdokument. Grunduppdraget ska beskriva varför verksamheten finns
till, vad den ska göra och för vem.

 Med utgångspunkt från kommunens och verksamheternas grunduppdrag ska faktorer som är

kritiska för kvaliteten identifieras och definieras. Faktorerna är kännetecken för god kvalitet

och effektivitet. Dessa faktorer benämner vi kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorerna sorteras i

fyra perspektiv för att bättre beskriva ur vilket perspektiv de visar kvalitet och effektivitet

(målgrupp, ekonomi, medarbetare, verksamhet).

 I syfte att kvalitetssäkra dessa faktorer ska en eller flera indikatorer utvecklas för varje

kvalitetsfaktor. En indikator är ett mått på uppnådd kvalitet/effektivitet. Dessa indikatorer

benämner vi kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorerna ska regelbundet mätas och följas upp

och periodicitet styrs av kvalitetsfaktors vikt, relevans och möjlighet att mäta.

 Minska den vertikala styrningen. Målen behöver inte brytas ner till alla nivåer. De följs upp på

de nivåer där de hör hemma.

 Öka den horisontella styrningen. Målen behöver inte brytas ner till alla nivåer. De följs upp på

de nivåer där de hör hemma.

 Minska antalet mål. De mål som idag ligger som mål och egentligen tillhör grunduppdraget bör

övergå till att räknas som en kvalitetsfaktor.
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 Utbildning av politiker
 Utbildning av stödfunktioner och chefer
 Ombyggnad av verktyget Stratsys
 Arbete med kommunikativt ledarskap



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-22     1(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §35    Dnr: KS.2016.205      

 

Yttrande över revisionsrapport- Granskning av delårsrapport 2016-

08-31  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 30 november 2016 svarat Gislaveds kommuns 

revisorer avseende revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2016-08-31.  

 

I granskningen framgick att det inte sker en samlad utvärdering av respektive 

prioriterat område uppfylls eller inte. Redovisningen i delårsrapporten anses 

som otillräcklig. Nuvarande hantering bedöms innebära en risk att fullmäktige 

inte ges möjlighet att använda delårsrapporten som ett underlag för ledning, 

styrning och kontroll. Kommunens revisorer önskar i skrivelse daterad den 15 

december 2016 att kommunstyrelsen tydliggör sitt svar på vilka konkreta 

åtgärder som avses göras. 

 

”Det sker ingen samlad utvärdering om respektive prioriterat område bedöms 

uppfyllas eller inte. Vi bedömer att den redovisning som sker i delårsrapporten är 

otillräcklig. Detta innebär att vi likt tidigare år inte kan uttala oss om resultaten är 

förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten. Vi bedömer att 

nuvarande hantering kan innebära en risk att fullmäktige inte ges möjlighet att 

använda delårsrapporten som ett underlag för ledning, styrning och kontroll. Vi ser det 

som angeläget att åtgärder vidtas för de nämndsmål som delvis eller inte bedöms 

uppfyllas. Vi anser vidare att delårsrapporten behöver utvecklas gällande vilka 

åtgärder som behöver genomföras för att nå målen. ” 

 

Bemötande av krav på komplettering av svar angående 

revisionsrapport                      

De konkreta åtgärder som gjorts i arbetet med att förtydliga ledningen och 

styrningen har varit att möjliggöra för en tydligare styrning, ledning, planering 

och uppföljning på alla nivåer i organisationen. 

               

Fullmäktige har beslutat om en ny styrmodell. Styrmodellen kommer att införas 

stegvis fram till januari 2019. Styrmodellen tar sin utgångspunkt i Gislaveds 

övergripande vision och värdegrund samt kommunens och verksamheternas 

uppdrag som finns beskrivet i kommunala och statliga styrdokument. Som en 

del av arbetet med styrmodellen ska grunduppdraget definieras och 

dokumenteras på alla nivåer i kommunens organisation. 

 

 Tydliggöra grunduppdraget på organisationens olika nivåer 

- Grunduppdraget är verksamhetens grundläggande uppdrag enligt 

både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget ska 

beskriva varför verksamheten finns till, vad den ska göra och för 

vem. 

 

 Med utgångspunkt från kommunens och verksamheternas 

grunduppdrag ska faktorer som är kritiska för kvaliteten identifieras 

och definieras. Faktorerna är kännetecken för god kvalitet och 

effektivitet. Dessa faktorer benämner vi kvalitetsfaktorer. 

Kvalitetsfaktorerna sorteras i fyra perspektiv för att bättre beskriva ur 

vilket perspektiv de visar kvalitet och effektivitet (målgrupp, ekonomi, 

medarbetare, verksamhet). 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

  Ks § 35 (forts.) 

 

 I syfte att kvalitetssäkra dessa faktorer ska en eller flera indikatorer 

utvecklas för varje kvalitetsfaktor. En indikator är ett mått på uppnådd 

kvalitet/effektivitet. Dessa indikatorer benämner vi kvalitetsindikatorer. 

Kvalitetsindikatorerna ska regelbundet mätas och följas upp och 

periodicitet styrs av kvalitetsfaktors vikt, relevans och möjlighet att 

mäta.  

 

 Minska den vertikala styrningen. Målen behöver inte brytas ner till alla 

nivåer. De följs upp på de nivåer där de hör hemma. 

 

 Öka den horisontella styrningen. Målen behöver inte brytas ner till alla 

nivåer. De följs upp på de nivåer där de hör hemma. 

 

 Minska antalet mål. De mål som idag ligger som mål och egentligen 

tillhör grunduppdraget bör övergå till att räknas som en kvalitetsfaktor. 

 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2016, Gislaveds kommun 

Revisionsutlåtande delårsrapport 2016 

Missiv – Granskning av delårsrapport 2016-08-31 

Kommunstyrelseförvaltningens svar på revisorernas granskning av 

delårsrapport 2016, daterat den 31 oktober 2016 

Kommunens revisorers skrivelse daterad 15 december 2016 

Kommunstyrelsens kompletterande svar avseende granskning av delårsrapport, 

daterat den 24 januari 2017 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 januari 2017 

Kommunstyrelsens allmänna utskott den 8 februari 2017, § 5 

                          

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta kompletterande svar över Revisionsrapport – Granskning av 

delårsrapport 2016, Gislaveds kommun, daterat den 24 januari 2017. 

 

  

 

Expedieras till: 

Kommunrevisionen 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §36    Dnr: KS.2016.254      

 

Yttrande över revisionsrapport- Granskning av verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut  

 

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag 

att granska om kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden samt tekniska nämnden har en ändamålsenlig och tillräcklig 

internkontroll av att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Granskningen 

omfattar de beslut som fattats av kommunfullmäktige från år 2011 till och med 

år 2015. Följande kontrollmål har beaktats i granskningen: 

 

 Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och kontroll av 

verkställandet av kommunfullmäktiges beslut? 

 

 Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och bevakning av 

beredningsfristen för motioner? 

 

 Har de beslut som fattats av kommunfullmäktige och som föranleder 

en åtgärd eller som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen 

verkställts? 

 

När det gäller kommunstyrelsen bedöms samtliga kontrollmål vara uppfyllda. 

Granskningen visar att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig och tillräcklig 

internkontroll av att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Bedömningen 

grundas på att kommunstyrelsen har väl dokumenterade rutiner avseende 

ärendehanteringen på förvaltningsnivå, att det finns en bevakningslista över 

pågående ärende, att det sker en systematisk uppföljning av verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut via kommunstyrelsens internkontrollarbete, samt 

att redovisningen av obesvarade motioner redovisas till kommunfullmäktige i 

enlighet med arbetsordningen. Det bedöms även som ändamålsenligt att 31 av 

36 beslut är verkställda, tre beslut bedöms vara delvis verkställda och enbart 

två beslut bedöms vara ej verkställda. 

 

PwC rekommenderar kommunstyrelsen att redovisa resultatet av intern-

kontrollgranskningen av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut till 

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen avser att göra detta från och med 2016 

års internkontroll. 

 

I rapporten finns ett faktafel då det beskrivs att kommunstyrelsens 

presidieträffar, beredningar, hålls en gång i månaden. Det är felaktigt eftersom 

dessa hålls varje vecka. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges 

beslut, daterad november 2016 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2017 

Kommunstyrelsens allmänna utskott den 8 februari 2017, § 3 

 

 

 

 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-22     2(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks § 36 (forts.) 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta kommunstyrelseförvaltningens svar på revisionsrapport - 

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, daterat  

den 10 januari 2017 som sitt eget. 

 

  

 

Expedieras till: 

Kommunrevisionen 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §37    Dnr: KS.2016.187      

 

Yttrande över revisionsrapport- Säkerhetsgranskning av kommunens 

säkerhet angående externt och internt dataintrång  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 16 november 2016 svarat Gislaveds kommuns 

revisorer avseende säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående 

externt och internt dataintrång. Kommunens revisorer meddelar i skrivelse 

daterad den 15 december 2016 att de inte är helt till fullo nöjda med de svar 

som kommunstyrelsen lämnat. Kommunens revisorer önskar att 

kommunstyrelsen svarar på vilka konkreta åtgärder som vidtagits och vilka 

åtgärder som kommer att åtgärdas för att uppfylla kommunfullmäktiges beslut. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till svar med beskrivning 

av vidtagna åtgärder och planerade åtgärder. Som bilaga till svaret kommer 

också exempel att lämnas till kommunens revisorer på vad verktyget KLASSA 

ger i form av handlingsplan och upphandlingskrav. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv till revisionsrapporten daterat den 22 september 2016 

Granskningsrapport, Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens 

säkerhet angående externt och internt dataintrång, daterad augusti 2016 

Kommunstyrelsens beslut den 16 november 2016, § 373 med bilagt svar 

Skrivelse från kommunens revisorer daterat den 15 december 2016 

Kommunstyrelseförvaltningens för slag till svar på kommunens revisorers 

skrivelse, daterat den 24 januari 2017 

Förvaltningsövergripande- och kommunstyrelseförvaltningens handlingsplan 

2016/2017 

Exempel på fördjupad systemsäkerhetsplan 

Exempel från KLASSA 

MSB:s rekommendationer kring informationssäkerhet, kortversion 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2017 

Kommunstyrelsens allmänna utskott den 8 februari 2017, § 4 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på kommunens revisorers 

skrivelse, daterat den 8 februari 2017 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar daterat den 8 februari 

2017, som kommunstyrelsens eget. 

 

  

 

Expedieras till: 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige 

Respektive nämnd 

 

 



I GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Socialnärrmden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Överförmyndarnämnden 
Kommunstyrei sen 
För kännedom 
Kommu nfn I I mäktige 

Revisionsrapport: Granskning av rutinerna föl' ansökan om statlig ersättning inom 
flyktingmottagandet 

De förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har gell PwC i uppdrag att granska om barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden säkerställer atl kommunen få r del av de 
statliga ersättningar inom fl yktingmottagandet som man har rätt till . 

Granskningen visar på att barn- och utbildningsnämnden och överförmyndarnänmden säkerställer att 
kommunen får del av de stalliga ersällningar inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till. 
Gransk ningen visar på att socialnämnden inte säkerställer detta. 

I granskningen har det även framkommit rekommendationer inom kommun styrelsen ansvarsOImåde. 

I granskningen lämnas vissa rekommendat ioner. 

Revisionsrapporten bifogas. Revisorerna önskar ta del av de åtgärder soc ialnämnden och kommunstyrelsen 
avser att vidta med anledning av granskningsresultatet. Skriftligt svar önskas senast den 24 maj 201 7. 
Revisionen vill inom ett år ta del av att beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits. 

Gislaved den 9 mars 2017 

kommunens revisorer 

jörn Martinsson 
Ordförande 

~~,-:.~() 
Vice ordförande 

Svar sänds lill : e-mail. maria.thorup@gislaved.se Ev rrågor besvaras via tel 010-2 12 98 45 (Carl-Magnus Stenehav) 



Gislaved-Värnamo Teaterförening 2016 2016-12-31 

Intäkter Budget 2016 Utfall 2016 Utfall 2015 
3110 Biljettintäkter 150000,00 241 558,66 179957,14 
3990 Medl avg 14000,00 18246,35 14543,00 
3987 Kommunala bidrag 305500,00 325300,00 310000,00 
3989 Övr bidrag 45000,00 50590,00 46200,00 
3990 Övr intäkter 0,00 0,30 
8310 Ränteintäkter 0,00 18,65 

Summa Intäkter 514500,00 635695,01 550719,09 

Kostnader 
4010 Gager 280000,00 353555,94 299094,77 
4110 Servering inkl årsmöte 20000,00 48201,63 20256,36 
5010 Lokalhyra 18000,00 20700,00 22200,00 
5410 Förbrukningsinventarier 0,00 2395,20 5384,00 
6120 Administration 60000,00 53353,99 68876,35 
6150 Trycksaker 0,00 19000,00 16750,00 
6250 Porto 0,00 2747,00 l 853,20 
6320 Repr och uppvaktning 6000,00 7012,42 8783,57 
6330 Annonser och reklam 85000,00 88747,62 70792,50 
6340 Medl avg 500,00 500,00 500,00 
6390 Övrigt 1 000,00 50,64 0,00 
7020 Scen personal 30000,00 21 250,50 30300,00 
7021 Styrelsekostnader 14000,00 20920,85 12 189,01 

Summa kostnader 514500,00 638435,79 556979,76 

Resultat -2740,78 -6260,67 

Tillgångar -e e\l ~ ~~ 0\1\ ~ ~ " "'" \1' .J. 201t-0'2 -12. , 

1500 Kundfordringar 400,00 
·Vet ~~W\ hQ\ VCh e 't..OVl{)Wt ; ~~b~ ~ 1910 Kassa 2792,00 

1920 Företagskonto 82880,27 W! e d. ®\ tt(\ ~ \I\~ @ t\t H!_6lA . 

1940 Placeringskonto 48860,51 Sl~ ~ \~~~ tt \e~l~ <;. b{?\) ~ \ 1.0.> 
Summa 134932,78 a"w",~\.;~o~ &, ~~ -z el 110 . 
Skulder o eget kapital 

~~ ~~t \.e\ '8. ~ 'lo - O 3~ O~ . 

2631 Utg moms 6 % -14493,45 

~Å 2641 Ingående moms 100281,72 20l"1- ' 62 - 23 
2010 Balanserat resultat -180062,33 

~t.~ 2890 Leverantörsskulder -43399,50 

Summa -137673,56 

Beräknat resultat -2740,78 
te\l\'>O~ 



U[erfl;t CZOI lo 
Produktion Ord Ungd Sp+Gr Fribilj Antal BiU int Bidrag Gage Scenarb Annons Hyra Uppv Serv BilIjettavg Kostnad Resultat 

En annan Askunge 30 4 34 1416 O 6437 4210 102 O 36 10785 9369 

Huset-En riktig .... 35 5 40 1933 O 6438 4210 102 O 135 10885 8952 

En komisk depression 146 3 32 21 202 24144 7 SOO 19000 4250 4210 1900 711 95 944 31 110 534 

Myggjagare 186 I 21 15 223 39151 7 SOO 26000 4210 2700 160 10125 206 43401 3250 

Du är väl googlebar 107 2 115 224 15284 7 SOO 19000 4250 4210 1900 165 314 754 30593 7809 

Åsmötet 1450 250 4518 6218 6218 

Städvagnen 72 72 3254 O 13760 4210 265 18235 14491 

Körsbärsträdgården II 26 16 53 9407 7S00 22750 4210 240 7500 54 34754 17847 

Kiss your darlings 67 8 12 26 113 11124 7S00 43959 2500 4210 1900 360 447 53376 34752 

Var är mitt hem 372 372 18600 O 13000 3800 16800 2000 

Elin- starkast i världen 46 3 49 2311 O 4900 4210 88 58 92S6 6945 

Så vill jag bli 94 37 18 149 30737 7 SOO 19500 4210 320 12946 393 37369 868 

794 386 128 223 IS31 157361 45000 196 194 II 000 42 100 12200 2498 35498 3292 302782 100421 



+/-6S}.e~ Zolfo 

Produktion Ord Ungd Sp+Gr Fribilj Antal Bilj int Bidrag Gage Scenarb Annons Hyra Uppv Serv Billjettavg Kostnad Resultat 

Music for life 19800 17265 1800 569 19634 166 

Trollflöjten 77 3 80 3774 9550 6362 179 220 16311 12537 

Ensam 39 11 18 68 6764 30000 6500 6362 1900 886 340 130 46118 39354 

En drömsaga 62 6 68 2925 5470 6362 131 270 12233 9308 

Sv Amerika Linien 38 8 9 57 12057 12000 6362 2500 7679 180 28721 16664 

Sagan om farbrorn 73 3 76 3443 14740 6362 403 145 21 650 18207 

Katitzi 57 28 15 13 113 7830 25000 6362 315 255 31 932 24102 

Oförhappandes 96 95 30 221 38774 35000 3750 6362 1900 525 216 460 48213 9429 

Fäboland 32 10 30 26 98 8900 9000 6362 400 4465 220 20447 11547 

262 250 159 108 781 84467 ~80!! ~580~ 10250 50896 8500 3008 12700 1880 245259 140992 
~-- -



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Socialnämnden 

lusterares si~natur 

~~~~ ~\t\. 

Sn §14 

Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

Dnr: SN.20 16.132 

Revisionsrapport:Granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendebeskrivn i ng 

007 

Sida 
2(3) 

De förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag 
att granska om kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt tekniska nämnden har en ändamålsenlig och tillräcklig 
intern kontroll av att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Granskningen visar att socialnämnden delvis har en ändamålsenlig och tillräcklig 
intern kontroll av att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Socialförvaltningens kansli- och utvecklingsenhet kommer att arbeta fram en 
rutin för hur förvaltningen säkerställer sin process som tydliggör hur 
uppföljning sker, hur ärenden bevakas och hur ärendebalansen systematisk följs 
upp. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott den 14 februari 2017, § 13 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2017 
Missiv- granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
Granskning verkställigheten av KF beslut ink bilaga Gislaveds kommun 

Socialnämnden beslutar 

att socialnämnden antar förvaltningens förslag på åtgärder som sina egna 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Expedieras till: 
Revisionen 

Utdra~sbestyrkande 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §19    Dnr: TN.2016.73      

 

Yttrande över revisionsrapport om Granskning av verkställigheten 

av kommunfullmäktiges beslut  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag att granska 

om kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 

tekniska nämnden har en ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll av att 

kommunfullmäktiges beslut verkställs. Revisionsrapporten Granskning av 

verkställighet av kommunfullmäktiges beslut har överlämnats. En redogörelse 

med vilka åtgärder som tekniska nämnden avser att vidta med anledning av 

granskningsresultatet ska lämnas senast 28 februari 2017. 

 

Kommunrevisonen rekommenderar nämnderna att dokumentera de rutiner 

som finns för uppföljning och bevakning av beslut för att ytterligare stärka 

nämndernas interna kontroll. De rekommenderar även att systematiskt följa 

upp huruvida de beslut som getts till nämnden att verkställa har verkställts eller 

ej. Uppföljningen kan med fördel göras inom ramen för nämndens 

internkontrollarbete. Enligt granskning sker ingen återrapportering till 

kommunfullmäktige när beslut har verkställts. 

 

Granskningen visar att samtliga av de granskade fullmäktigebesluten för tekniska 

nämndens del har verkställts. Däremot saknar tekniska nämnden 

dokumenterade rutiner för bevakning av inkommande ärenden.  

 

Tekniska förvaltningen föreslår att rutiner för systematisk uppföljning och 

bevakning av beslut dokumenteras. I rutinerna ska även rutiner för återkoppling 

till kommunfullmäktige anges.  

 

Beslutsunderlag 

Följebrev Revisionsrapport, daterat 2016-12-15 

Revisionsrapport Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2017-02-08, §16 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att uppdra till tekniska förvaltningen att dokumentera rutiner för systematisk 

uppföljning och bevakning av beslut, samt 

 

att överlämna beslutet till kommunens revisorer som svar på 

revisionsrapporten Granskning av verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut. 

  

 

Expedieras till: 

Tekniska förvaltningen 

Kommunens revisorer  

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-02-22 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §26 Dnr: KS.2017.34

Reglemente för planeringssamrådet

Ärendebeskrivning
För samverkan mellan nämnder/förvaltningarna finns en grupp för
planeringssamråd (PS). PS har som uppgift att samordna de uppgifter som
inkommit från de olika nämndernas samverkansorgan såsom rådet för social
hållbarhet, referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor, kommunala
pensionärsrådet, kommunala rådet för funktionshinder samt kommunala
rådet för trafiksäkerhet eller andra frågor av liknande karaktär.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till reglemente för
planeringssamrådet.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för planeringssamrådet, daterat 31 januari 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2017

Yrkande
Carina Johansson (C): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att skriva in
i reglementet att protokollen från rådet ska expedieras till samtliga nämnder
för kännedom.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att skriva in i reglementet att
protokollen från rådet ska expedieras till samtliga nämnder för
kännedom, samt

att överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till reglemente för planeringssamrådet daterat
den 22 februari 2017.

Expedieras till:
Avdelningen för hållbar utveckling
Kommunstyrelsen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-03-08 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §45 Dnr: KS.2017.34

Reglemente för planeringssamrådet

Ärendebeskrivning
För samverkan mellan nämnder/förvaltningarna finns en grupp för
planeringssamråd (PS). PS har som uppgift att samordna de uppgifter som
inkommit från de olika nämndernas samverkansorgan såsom rådet för social
hållbarhet, referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor, kommunala
pensionärsrådet, kommunala rådet för funktionshinder samt kommunala rådet
för trafiksäkerhet eller andra frågor av liknande karaktär.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till reglemente för
planeringssamrådet.

När ärendet bereddes vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 februari
2017 beslutades att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att skriva in i
reglementet att protokollen från rådet ska expedieras till samtliga nämnder för
kännedom. Denna revidering är gjord och dokumentet har daterats om.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för planeringssamrådet, daterat 31 januari 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2017
Kommunstyrelsen den 22 februari 2017, § 26
Förslag till reglemente för planeringssamrådet, daterat 22 februari 2017

Yrkande
Håkan Josefsson (C) med instämmande av Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till reglemente för planeringssamrådet daterat
den 22 februari 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Styrdokument
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Ansvarig: Avdelningschef Hållbar utveckling
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1. Allmänt
För samverkan mellan nämnder/förvaltningarna har kommunstyrelsen en grupp för planeringsamråd.

2. Arbetsuppgifter
Planeringsamrådet (PS) har som uppgift att samordna de uppgifter som inkommit från de olika
nämndernas samverkansorgan såsom rådet för social hållbarhet, referensgruppen för
arbetsmarknadsfrågor, kommunala pensionärsrådet, kommunala rådet för funktionshinder samt
kommunala rådet för trafiksäkerhet eller andra frågor av liknande karaktär.

3. Planeringssamrådet, sammansättning
Planeringssamrådet består av ordförande och andre vice ordförande samt förvaltningschef från
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden,
räddningsnämnden, fastighet- och servicenämnden, tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden.

Ordförande för planeringssamrådet är kommunstyrelsens ordförande och Kommunstyrelsens
andre vice ordförande är planeringssamrådets vice ordförande.

4. Kallelse och protokoll
Ordföranden i planeringsamrådet är sammankallande.
Planeringssamrådet skall ha minst fyra planerade sammanträden per år.
Kallelse och handlingar skall vara översända till ledamöter minst 6 dagar före gruppens
sammanträden. Ledamöter som vill anmäla frågor lämnar dessa till sekreteraren och
ordföranden senast 10 dagar före sammanträdet.
Protokoll ska föras av utvecklingsledare på kommunstyrelseförvaltningen.
Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en person och ska expedieras till
samtliga nämnder för kännedom.

5. Adjungerande och sakkunniga
Planeringssamrådet kan när det så önskar kalla andra sakkunniga för föredragning och
information.
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Styrdokument
Dokumenttyp: Regel

Beslutat av: Kommunstyrelsen

Fastställelsedatum:

Ansvarig: Avdelningschef Hållbar utveckling

Revideras: Minst vart 4:e år

Följas upp: Avdelningschef Hållbar utveckling

1. Allmänt
För samverkan mellan nämnder/förvaltningarna har kommunstyrelsen en grupp för planeringsamråd.

2. Arbetsuppgifter
Planeringsamrådet (PS) har som uppgift att samordna de uppgifter som inkommit från de olika
nämndernas samverkansorgan såsom rådet för social hållbarhet, referensgruppen för
arbetsmarknadsfrågor, kommunala pensionärsrådet, kommunala rådet för funktionshinder samt
kommunala rådet för trafiksäkerhet eller andra frågor av liknande karaktär.

3. Planeringssamrådet, sammansättning
Planeringssamrådet består av ordförande och andre vice ordförande samt förvaltningschef från
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden,
räddningsnämnden, fastighetsnämnden, tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden.

Ordförande för planeringssamrådet är kommunstyrelsens ordförande och Kommunstyrelsens
andre vice ordförande är planeringssamrådets vice ordförande.

4. Kallelse och protokoll
Ordföranden i planeringsamrådet är sammankallande.
Planeringssamrådet skall ha minst fyra planerade sammanträden per år.
Kallelse och handlingar skall vara översända till ledamöter minst 6 dagar före gruppens
sammanträden. Ledamöter som vill anmäla frågor lämnar dessa till sekreteraren och
ordföranden senast 10 dagar före sammanträdet.
Protokoll ska föras av utvecklingsledare på kommunstyrelseförvaltningen.
Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en person.

5. Adjungerande och sakkunniga
Planeringssamrådet kan när det så önskar kalla andra sakkunniga för föredragning och
information.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-21     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §137    Dnr: BU.2016.17      
 
Ramjustering hyreskostnader i Glashuset  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25, §37, att ett övertagande ska ske av 
Stiftelsen Gisleparkens verksamheter. Övertagandet har genomförts under 
våren 2016. För barn- och utbildningsnämnden har förändringen inneburit att 
hyreskostnader för utbildningskök och restaurangkök i Glashuset förändras. 
Köken samnyttjades tidigare av Gislaveds Gymnasiums Restaurang- och 
livsmedelsprogram och Stiftelsen Gisleparken. Verksamhetsmässigt har inte 
barn- och utbildningsnämndens verksamhet påverkats av förändringen. 
Programpris och bidragsbelopp för Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
kommer dock påverkas något. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-03-21, §29, att till 
kommunstyrelsen redovisa behov av tilläggsbudget för 2016 och ramjustering 
för 2017 och den kommande utblicksperioden. Omfördelningen av hyra för 
köksdelarna i Glashuset motsvarar en ökad årshyra med 550 tkr i 2016 års 
kostnadsnivå.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-26, §84 att bevilja barn-och 
utbildningsnämnden tilläggsanslag för 2016 med 275 tkr samt att justering av 
2017 års ramar hanteras i särskilt beslut av kommunfullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att till kommunstyrelsen redovisa 
behov av ramjustering avseende hyra i Glashuset för den kommande 
utblicksperioden fr.o.m. 2017 med 550 tkr årligen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-25, §37. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-21, §29 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-26, §84 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-07. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-11-07, §85. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2016-11-10. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till kommunstyrelsen redovisa behov av ramjustering avseende hyra i 

Glashuset för den kommande utblicksperioden fr.o.m. 2017 med 550 tkr 
årligen. 
  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-10     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §84    Dnr: FN.2016.30   828  

 

Övertagande av Bowlinghall  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden har vid två tillfällen hanterat ärende angående tilläggsbudet för 

övertagande av bowlinghall och stugverksamhet (Fn §24 samt §59). Vid 

sammanträde den 17 mars 2016 beslutades om en tilläggsbudget för driften 

2016. Det beslutet finns inte medtaget som helårseffekt i ramarna för 2017. 

Således måste fritidsnämnden på nytt begära en tilläggsbudget för ökade 

kostnader på helårseffekt för 2017.  

  

Tilläggsbudgeten för bowlingen avser 1 160 tkr. 

Tilläggsbudgeten för stugverksamheten avser 125 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 20 oktober 2016, § 144 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2016 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att begära tilläggsanslag för 2017 avseende bowling med 1 160 tkr, 

 

att begära tilläggsanslag för 2017 avseende stugverksamhet med 125 tkr, 

samt 

 

att översända begäran om tilläggsanslaget till kommunstyrelsen.    

 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichefen  

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2016-05-26 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §84 Dnr: KS.2016.16

Övertagande av verksamheter från Stiftelsen Gisleparken

Ärendebeskrivning
Under 2016 kommer kulturnämnden, fritidsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden succesivt överta kostnader för den verksamhet som
tidigare har legat under Stiftelsen Gisleparken.

Som underlag för beräknade merkostnader har kulturnämnden övertagit
nöjeslokalerna fr. o.m. 2016-07-01, fritidsnämnden bowling fr.o.m. 2016-07-01
och barn- och utbildningsnämnden köket fr. o.m. 2016-07-01. Under perioden
fram till 2016-07-01 får fastighetsnämnden kostnader i form av uteblivna
hyresintäkter.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2016 att uppdra till barn- och
utbildningsnämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden och fastighetnämnden att
till den 21 mars 2016 till kommunstyrelsen redovisa tilläggsbudget inklusive
beskrivning av de förändringar som överflyttning av verksamhet från Stiftelsen
Gisleparken och omfördelning av hyreskostnader i Glashuset kommer att
innebära för 2016 samt inarbeta detta i förslag till budget 2017 år med utblick
mot 2021.

Berörda nämnder har inkommit med ansökan om tilläggsanslag.

I dagsläget finns många osäkerhetsfaktorer avseende den ekonomiska
kostnadseffekten avseende övertagande av verksamheter från Stiftelsen
Gisleparken och därmed även lokaler.

Dessa osäkerheter kommer att lösas under 2016 och därmed är det inte
lämpligt att i dagsläget justera ramarna för 2017 utan enbart för år 2016.
2017 års ramjusteringar görs lämpligen i augusti månad 2016 då budget 2017
samt utblick 2017-2021 är inlämnad till ekonomienheten. I förslag till
”Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 2017-2021” finns
ett höjt anslag för oförutsedda kostnader som kan omdisponeras till berörda
nämnder då effekterna för 2017 är kända.

Kommunstyrelsen har den 11 maj 2016 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
för budget 2016 bevilja tilläggsanslag till fritidsnämnden med 782 tkr, barn- och
utbildningsnämnden 275 tkr samt fastighetsnämnden med 455 tkr. Finansiering
sker genom disponering av de ökade skatteintäkterna för 2016 och justering av
2017 års ramar hanteras i särskilt beslut av kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Fritidsnämnden den 17 mars 2016, § 24
Kulturnämnden den 16 mars 2016, § 15
Barn- och utbildningsnämnden den 21 mars 2016, § 29
Fastighetsnämnden den 2 mars 2016, § 22
Kommunstyrelsen den 11 maj 2016, § 152

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2016-05-26 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf § 84 (forts.)

Kommunfullmäktige beslutar

att för budget 2016 bevilja tilläggsanslag till fritidsnämnden med 782 tkr,
barn- och utbildningsnämnden 275 tkr samt fastighetsnämnden med 455
tkr,

att finansiering sker genom disponering av de ökade skatteintäkterna för
2016, samt

att justering av 2017 års ramar hanteras i särskilt beslut av
kommunfullmäktige.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Fastighetsnämnden
Kulturnämnden
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-02-22 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §32 Dnr: KS.2016.16

Begäran om tilläggsbudget för övertagande av verksamheter från
Stiftelsen Gisleparken

Ärendebeskrivning
Under 2016 har kulturnämnden, fritidsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden successivt övertagit kostnader för den verksamhet som
tidigare har legat under Stiftelsen Gisleparken. Detta medför kostnader som
inte täcks inom nuvarande budget.

Kommunfullmäktige beviljade den 26 maj 2016 tilläggsanslag för 2016 för de
merkostnader som då kunde redovisas. Kulturnämnden och fritidsnämnden
meddelade att de inte var helt klara med vad de ekonomiska konsekvenser för
övertagandet innebar och skulle återkomma.

Kommunfullmäktige beslutade också den 26 maj 2016 att de ekonomiska
konsekvenserna för 2017 skulle hanteras i särskilt beslut av
kommunfullmäktige.

Fritidsnämnden och kulturnämnden beviljades ytterligare tilläggsanslag den 20
oktober 2016 för investeringar och driftskostnader i samband med dem.

Fritidsnämnden ansöker nu om helårseffekt för 2017 på de tilläggsanslag som
beviljades den 26 maj 2016 som då bara avsåg 2016. De begär 1 160 tkr
avseende övertagande av bowlinghallen och 125 tkr avseende överagandet av
stugverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden ansöker nu om helårseffekt för 2017 på de
tilläggsanslag som beviljades den 26 maj 2016 som då bara avsåg 2016. De
begär 550 tkr för ökade hyreskostnader för Glashuset.

Båda ansökningarna avser ramhöjning.

Kommunstyrelseförvaltningen har i sin beredning av ärendet sett att de 125 tkr
som fritidsnämnden begär avseende övertagandet av stugverksamheten redan
har utbetalats under september 2016.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 26 maj 2016, §84
Fritidsnämnden den 10 november 2016, §84
Barn- och utbildningsnämnden den 21 november 20161, §137
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2017

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-02-22 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 32 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja fritidsnämnden tilläggsanslag med 1 160 tkr avseende övertagande
av bowlinghallen,

att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med 550 tkr avseende
ökade hyreskostnader för Glashuset,

att båda tilläggsanslagen är ramhöjande, samt

att finansiering sker genom rörelsekapitalet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-03-08 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §47 Dnr: KS.2016.16

Begäran om tilläggsbudget för övertagande av verksamheter från
Stiftelsen Gisleparken

Ärendebeskrivning
Under 2016 har kulturnämnden, fritidsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden successivt övertagit kostnader för den verksamhet som
tidigare har legat under Stiftelsen Gisleparken. Detta medför kostnader som
inte täcks inom nuvarande budget.

Kommunfullmäktige beviljade den 26 maj 2016 tilläggsanslag för 2016 för de
merkostnader som då kunde redovisas. Kulturnämnden och fritidsnämnden
meddelade att de inte var helt klara med vad de ekonomiska konsekvenser för
övertagandet innebar och skulle återkomma.

Kommunfullmäktige beslutade också den 26 maj 2016 att de ekonomiska
konsekvenserna för 2017 skulle hanteras i särskilt beslut av
kommunfullmäktige.

Fritidsnämnden och kulturnämnden beviljades ytterligare tilläggsanslag den 20
oktober 2016 för investeringar och driftskostnader i samband med dem.

Fritidsnämnden ansöker nu om helårseffekt för 2017 på de tilläggsanslag som
beviljades den 26 maj 2016 som då bara avsåg 2016. De begär 1 160 tkr
avseende övertagande av bowlinghallen och 125 tkr avseende överagandet av
stugverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden ansöker nu om helårseffekt för 2017 på de
tilläggsanslag som beviljades den 26 maj 2016 som då bara avsåg 2016. De
begär 550 tkr för ökade hyreskostnader för Glashuset.

Båda ansökningarna avser ramhöjning.

Kommunstyrelseförvaltningen har i sin beredning av ärendet sett att de 125 tkr
som fritidsnämnden begär avseende övertagandet av stugverksamheten redan
har utbetalats under september 2016.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 26 maj 2016, §84
Fritidsnämnden den 10 november 2016, §84
Barn- och utbildningsnämnden den 21 november 20161, §137
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2017
Kommunstyrelsen den 22 februari 2017, § 32

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



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-03-08 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 47 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja fritidsnämnden tilläggsanslag med 1 160 tkr avseende övertagande
av bowlinghallen,

att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med 550 tkr avseende
ökade hyreskostnader för Glashuset,

att båda tilläggsanslagen är ramhöjande, samt

att finansiering sker genom rörelsekapitalet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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1. Bakgrund

1.1. Varför namnsättning?

Nästan alla platser omkring oss heter någonting. Samhällen och byar, gårdar och torp, skogar och
berg har namn. Varje väg och många kvarter i tätorter har namn, liksom parker, torg, offentliga
platser och byggnader m.m.

Ett ortnamn har många roller. De särskiljer, identifierar och lokaliserar platser och fyller därmed en
nödvändig funktion. Namnen har också en viktig roll som kulturhistorisk källa och är en del av
kulturarvet. För människan är ortnamnen betydelsefulla ur historiska, sociala och inte minst av
praktiska skäl.

1.2. Begreppet ortnamn

Ett ortnamn avser en benämning på en bestämd geografisk plats. Begreppet ortnamn innefattar alltså
inte enbart namn på ”orter” i allmänspråklig mening, d v s samhällen och byar, utan är ett
sammanfattande begrepp för alla geografiska namn, t ex namn på städer och kommuner, torp och
gårdar, vägar och kvarter, sjöar och åar, skogar och berg, byggnader och anläggningar osv. Även
namn på åkrar och ängar, parker och allmänna platser, broar och liknande betraktas som ortnamn.

Ortnamnet kan avse en byggnad som då får ett visst namn.. Ortnamnet på en byggnad får skiljas från
namnet på verksamheten i samma byggnad. Detta ortnamn kan bestå långt efter att verksamheten
har upphört.

Ortnamn kan bestå i kategorinamn som ämnesmässigt och logiskt hör ihop, men som inte
nödvändigtvis har någon naturlig koppling till området där namnen lokaliseras. Exempel på detta kan
vara när namnsättaren utgått från kategorier som exempelvis fåglar. Det kan underlätta både

LAGSTIFTNING
Kulturmiljölagen (KML), är den centrala lagen för att värna kulturmiljöns värden. Här
anges att länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i länet och att
Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturminnesvården i landet. I lagen räknas
ett antal områden upp där kulturarvet har ett särskilt skydd. Portalaragrafen lyder ”Det är
en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av
alla.” (SFS nr 1988:950)
1 kapitlet 4 § God ortnamnssed

Vid statlig och kommunal verksamhet ska god ortnamnssed iakttas. Det innebär att

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,

- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna

stavningsformer talar för annat,

- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och

- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används samtidigt på

kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet användas i sin
godkända form. Lag (2013:548).



namnsättning och orientering där flera gator nära varandra namnges efter en kategori såsom
Fasanvägen, Falkvägen och Trastvägen.

1.3. Belägenhetsadress

Med en belägenhetsadress avses en adress som entydigt anger läget för en bestämd plats.
Belägenhetsadresser innehåller alltid ortnamn. Det är med hjälp av ortnamn som en adress blir unik
och entydig. Belägenhetsadresser ska utformas enligt den fastställda standarden (SS 63 70 03:2007).
Kommunen fastställer belägenhetsadresser.  Beslutande är Bygg- och miljönämnden.

En belägenhetsadress ska finnas till bostadshus, samlingslokaler och på de byggnader där det finns
verksamhet i någon form. Belägenhetsadressen är en unik och enhetlig adress till nytta för den
enskilde, räddningstjänsten, polisen, posten, kommunen, varutransporter m fl. Kommunernas egna
verksamheter är stora brukare av belägenhetsadresser i planering och dagligt arbete.

Gislaveds kommun ska använda gatuadressområde med adressplatsnummer inom planlagt område
och på landsbygden av byadressområde med adressplatsnummer eller byadressområde och
gårdsnamn med adressplatsnummer.

Belägenhetsadresser för bostadsentré är lagstadgade enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378, 10§).
Om det finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress skall kommunen fastställa ett
lägenhetsnummer för varje lägenhet. Lägenhetsnumret bildar tillsammans med belägenhetsadressen
en unik identitet för varje bostad.

2. Principer för namnsättning i Gislaveds kommun

2.1. Hur namnsätts?
I första hand bevaras befintliga äldre namn och där så är möjligt anknyts de till kulturmiljö- och
hembygdsintressen.
 Namnet ska vara lätt att uttala, uppfatta och minnas

 Namnet ska inte kunna förväxlas med andra namn och helst vara unikt i regionen

 Namnet ska inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga associationer

 Namnet ska vara språkriktigt och följa svenska skrivregler

 Namnet bör vara lokaliserande i sig själv

 Namnsättning med personnamn

- God ortnamnssed uppmanar till försiktighet och eftertanke när det gäller namngivning med

s.k. memorialnamn

- Ett memorialnamn bör ha en klar och tydlig relation till den namngivna platsen

- Gator och vägar, allmänna platser, byggnader och anläggningar med mera namnsätts inte

efter levande personer

- Personen ifråga ska vara en så förtjänt medborgare att hon eller han är värd att få en plats

uppkallad efter sig. Namnet ska ge positiva associationer och väcka intresse hos allmänheten

- Ett genustänk ska genomsyra namnsättningen.

 Vid namnsättning av kommunala byggnader och anläggningar ska vara vägledande att det är

byggnaden som ska namnsättas och inte verksamheten

 Sponsornamn på kommunala anläggningar ska undvikas

 Namntävlingar ska undvikas



2.2. Ändring och upphävande av befintliga ortnamn
God ortnamnssed innebär att hävdvunna ortnamn inte ska ändras utan starka skäl.
Förändringar av vägnätet i samband med nya eller ändrade detaljplaner eller andra
förändringar eller utbyggnader i samhället kan vara ett skäl till översyn av berörda ortnamn
t.ex. väg- och kvartersnamn. Ett annat skäl kan vara ett beaktande av säkerhets- eller
trygghetsaspekter där uppenbara förväxlingsrisker föreligger för polis, räddningstjänst m.fl.
på grund av t.ex. förväxlingsnamn på gator och vägar.

2.3. Vem namnsätter?

Verkställighet, offentlig namnsättning
Offentlig namngivning verkställs förutom av kommunen av bl.a. Lantmäteriet (namn på allmänna
kartor, traktnamn i fastighetsregistret m m), Trafikverket (större trafikplatser, vägskyltning,
järnvägsstationer m m), Länsstyrelserna (natur- och kulturreservat), Trafikföretagen (busshållplatser)
och i vissa fall privata väghållare (vägnamn m m).

Kommunen står för huvuddelen av den officiella namngivningen inom kommunen.

2.3.1. Beslutande i kommunen

 Kommunstyrelsen beslutar på uppdrag av kommunfullmäktige i namnärenden. Bygg- och

miljönämnden beslutar om adressärenden.

 Kommunstyrelsen ska fastställa namn på detaljplaneområden, bostadskvarter och

verksamhetsområden.

 Kommunstyrelsen ska inom de delar av kommunen där detaljplan med kommunalt

huvudmannaskap för allmänna platser gäller, fastställa namn på gator, parkvägar, cykelvägar,

rondeller, broar, torg, parker, allmänna platser samt namn på andra områden vilka nyttjas eller

är avsedda att nyttjas för allmän samfärdsel eller annars for allmänt begagnande.

 Inom övriga delar av kommunen fastställer kommunstyrelsen namn på vägar för vilka

kommunen är väghållare, busshållplatser på sådana vägar, parker och andra allmänna platser

som kommunen äger eller nyttjar.

 Inom hela kommunen ska kommunstyrelsen fastställa namn på kommunala byggnader och

anläggningar.

2.3.2. Beredning

Namnärenden kan initieras av nämnder, förvaltningar eller allmänhet.

En namnberedningsgrupp bestående av representanter från kommunstyrelseförvaltningen, bygg- och
miljöförvaltningen och kulturförvaltningen ansvarar för beredningen av namnärenden. Representant
från kommunstyrelseförvaltningens avdelning för hållbar utveckling är sammankallande.

Innan förlag till namn lämnas kan beredningsgruppen inhämta synpunkter från berörd förvaltning och
olika aktörer som har lokalkännedom.

Strävan ska vara att namnförslag utarbetas i så tidigt skede som är möjligt för att undvika användande
av provisoriska arbetsnamn, som kan vara svåra att ändra på och leda till oklarheter. Redan när en
planprocess påbörjas bör namnfrågor initieras hos kommunstyrelsen. Förslag till namn på gator och
allmänna platser bör fogas till planförslaget vid samrådet.



2.3.3. Information

Information om nya eller ändrade namn och adresser ska lämnas till berörda fastighetsägare,
kommunala och andra myndigheter, räddningstjänst, polis och dylikt.
I informationen ska anges den tidpunkt från och med det nya eller ändrade namnet ska gälla.
Nya och ändrade vägnamn och adressnummer ska redovisas i adress- och lägenhetsregistret i det
rikstäckande offentliga fastighetsdatasystemet, i den omfattning som lagen föreskriver.

2.3.4. Dokumentation

Utredningar, samråd, skäl till namnbeslut etcetera, i samband med ny eller ändrad namngivning, ska
betraktas som allmän handling och arkiveras. Detta är betydelsefullt som en historisk källa i
framtiden.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-02-22 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §30 Dnr: KS.2010.113 209

Riktlinjer för namnsättning av gator och områden

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har fått ett uppdrag att se över hantering av
namnsättning av gator och områden samt ta fram ett förslag till riktlinjer för
framtida hantering.

Förslaget till riktlinjer är framtaget tillsammans med bygg- och
miljöförvaltningen och kulturförvaltningen.

Riktlinjerna beskriver dels vilka principer som ska användas vid namnsättning
och dels vem som beslutar kring namn för gator, kvarter och områden samt
kommunala anläggningar och byggnader.

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer daterade 31 januari 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2017

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till riktlinjer för namnsättning av gator och områden
daterade 31 januari 2017.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-03-08 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §48 Dnr: KS.2010.113 209

Riktlinjer för namnsättning av gator och områden

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har fått ett uppdrag att se över hantering av
namnsättning av gator och områden samt ta fram ett förslag till riktlinjer för
framtida hantering.

Förslaget till riktlinjer är framtaget tillsammans med bygg- och
miljöförvaltningen och kulturförvaltningen.

Riktlinjerna beskriver dels vilka principer som ska användas vid namnsättning
och dels vem som beslutar kring namn för gator, kvarter och områden samt
kommunala anläggningar och byggnader.

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer daterade 31 januari 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2017
Kommunstyrelsen den 22 februari 2017, § 30

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till riktlinjer för namnsättning av gator och områden
daterade 31 januari 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BeslutsfattareNamn Sammanträdesdatum Sida
Mötesdatum 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

NrParagrafNrLittera Dnr: Ärendenummer Kod

ProtokollBeskrivning

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden

2017-02-22 § 18 - Upphävande av Reftele vattenskyddsområde

Kommunstyrelsen
2017-03-08 § 52 - Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda
Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Gislaveds
kommun

Kommunfullmäktiges presidium
Protokoll 2017-02-14



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-22     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §18    Dnr: TN.2016.72   341  
 
Upphävande av Reftele vattenskyddsområde  
 
Ärendebeskrivning 
Reftele vattentäkt används inte eftersom samhället numera får sitt vatten via en 
överföringsledning från Gislaved. Dessutom är vattenverket i Reftele avvecklat 
och utan detta är täkten inte möjlig att använda som reservvattentäkt.  
Vattenskyddsområdet i Reftele har alltså inte längre något syfte och innebär 
onödiga begränsningar för markägare och arrendatorer. 
 
Att upphäva vattenskyddsområdet i Reftele ligger i linje med kommunens  
va-plan (beslut av kommunfullmäktige den 31 mars 2016, §51). I va-planen anges 
vilka vattenskyddsområden som ska vara kvar och uppdateras med nya 
områdesavgränsningar och skyddsföreskrifter och Reftele är inte med bland 
dessa. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om att upphäva Reftele vattenskyddsområde 
Reftele vattenskyddsområde 1973-02-01 
Karta Reftele vattenskyddsområde 
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2017-02-08, §15 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ansöka om att vattenskyddsområdet i Reftele och dess föreskrifter, som 

fastställdes av Länsstyrelsen i Jönköpings län 1973-02-01, ska upphävas. 
  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen  
 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-03-08     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §52    Dnr: KS.2017.35      

 

Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda  

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommundirektören har riktlinjer tagits fram som ska vara ett 

stöd till de förtroendevalda vid hot- och våldssituationer. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda daterade den 3 februari 2017 

Kommunstyrelsen den 22 februari 2017, § 25 

Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda daterade den 7 mars 2017 

 

Yrkande 

Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Inga-Maj Eleholt (C), 

Peter Bruhn (MP), Lennart Kastberg (KD) och Gunnel Augustsson (S): Bifall till 

förslaget. 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att  anta förslaget om riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda, 

daterade den 7 mars 2017. 

 

  

 

Expedieras till: 

Samtliga gruppledare 

Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot 

förtroendevalda i Gislaveds kommun 
 

Om riktlinjerna 

Dessa riktlinjer tillämpas vid olika former av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 

politiker i Gislaveds kommun. Riktlinjerna kan även användas i tillämpliga delar då 

kommunens anställda utsätts för olika former av hot, våld och trakasserier. 
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1. Giltighet 
Tillsvidare med översyn inför ny mandatperiod. 

 

2. Syfte 
Riktlinjerna utgör ett stöd gällande agerande och åtgärder som bör vidtas av och för politiker 

som drabbas av olika former av hot, våld eller trakasserier. 

Syftet är att den eller de som drabbas ska: 

 ej påverkas i sitt beslutsfattande. 

 i övrigt kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar. 

 uppnå och känna godtagbar trygghet och säkerhet både under sitt uppdrag och i 

övriga sammanhang. 

 

3. Definition 
Hot innebär att någon hotar att skada någon person eller dennes egendom. Hotet som riktas 

kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för den som blir 

utsatt. Hotet kan ske via kommunikation, till exempel telefonsamtal, sms, genom direkt tilltal 

eller med hjälp av vapen eller annat föremål. För att hotet ska vara brottsligt i laglig mening 

måste den som blir utsatt uppfatta hotet som allvarligt. 

 

4. Åtgärder 

4.1. Generella akutåtgärder då hot- eller våldssituation inträffar 

 Provocera inte, uppträd lugnt, vänligt och gå våldsverkaren till mötes. Försvara inte 

värdeföremål med risk för liv eller hälsa. 

 Försvara dig – använd det våld som krävs för att skydda dig eller rädda liv. 

 Larma via telefon 112, personlarm och/eller ropa på hjälp. 

 Vid akutsamtal uppge: vem du är, platsen, skador, hot, drabbade samt 

telefonnummer man når dig på. 

 Förebygg risk för nya angrepp och skador. 

 Kontakta anhörig, arbetet och dokumentera. 

4.2. Egna åtgärder 

Spara all information och dokumentation om hot eller trakasserier som du utsatts för 

brevledes, i din dator, mobiltelefon eller annan plattform som kan användas som 

bevismaterial, även om du skrivit ut informationen på papper. Notera namn och 

telefonnummer på personer som hört eller sett vad som hänt, om det är möjligt. 

Kontakta snarast (under kontorstid) kommunens säkerhetsstrateg eller (efter kontorstid) 

kommundirektören för samråd och stöd avseende bedömning av eventuellt hot och 

lämpliga skyddsåtgärder. 

 

Efter kontorstid kontakta väktare vid eventuellt akut behov av skyddsåtgärd. Vid behov 

kan även polisen kontaktas för samråd. Skyddsåtgärder kan exempelvis vara personlarm 

med GPS positionering, förstärkt bevakning med väktare, eller personskydd. 



 

4.3. Polisanmälan 

Grundregeln är att brott ska polisanmälas och polisen ska utreda dessa. Om någon blir 

utsatt för hot, våld eller trakasserier är det därför viktigt att en polisanmälan inlämnas. 

Samråd snarast om bedömning och rutiner för detta med (under kontorstid) kommunens 

säkerhetsstrateg och (efter kontorstid) kommundirektören. Polisanmälan kan göras 

genom telefon 114 14 eller genom att uppsöka närmaste polisstation. Vid akuta 

situationer ring 112. 

 
Primärt är det alltid den som drabbas som avgör om en polisanmälan ska inlämnas, går 

den drabbades bedömning isär med arbetsgivaren/Gislaveds kommun kan 

arbetsgivaren/Gislaveds kommun komma att göra en polisanmälan ändå. Oavsett så är det 

alltid arbetsgivaren/Gislaveds kommun som gör polisanmälningen. En anmälan ger polisen 

betydligt större möjligheter att förhindra att gärningspersonen upprepar brott samt 

möjliggör att personen kan lagföras och eventuellt betala ersättning för skador som 

personen har orsakat. 

 

Politiker har lagstadgad rätt att begära att polisanmälan blir åtkomstskyddad. Detta 

innebär att endast de tjänstemän hos polisen som är berörda och arbetar med ditt ärende 

kan ta del av innehållet. Om ett angrepp kan bero på gärningspersonens negativa 

inställning till den drabbades hudfärg, nationella eller etniska ursprung, religionstillhörighet, 

trosbekännelse eller sexuella läggning är det viktigt att det anges vid polisanmälan. Detta 

klassas som hatbrott och kan leda till straffskärpning vid lagföring. 

4.4. Otillåten påverkan 

Begreppet ”otillåten påverkan” omfattar en rad olika handlingar som syftar till att påverka 

politikers och tjänstemäns beslutfattande. När denna typ av brott begås på ett organiserat 

och systematisk sätt kan de allvarligt skada vårt demokratiska system. I Sverige är det 

främst personer och grupper inom den grova organiserade brottsligheten och 

extremistmiljöerna (vit makt miljön och den autonoma miljön) som utfört dessa brott, 

främst i syfte att uppnå ekonomisk eller politisk vinning. 

 

Otillåten påverkan kan handla om påtryckningar som: 

 Trakasserier som till exempel kränkning, ofredande eller subtila hot. 

 Hot som exempelvis utpressning eller direkta straffbara påtryckningar som hot om 
våld. 

 Fysiskt våld mot person eller egendom. 

 Korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag. 
 

Otillåten påverkan kan innebära en svår kränkning som kan medföra psykiska eller fysiska 

skador för den som drabbas. Det är också ett arbetsmiljöproblem och kan vara ett 

säkerhetsproblem både för den drabbade och samhället. Det är av största vikt att alla 

hjälps åt med att motverka och förebygga otillåten påverkan så att rättssäkerhet och 

demokrati ej påverkas. Kontakta snarast (på kontorstid) kommunens säkerhetsstrateg och 

(efter kontorstid) kommundirektören för samråd om du blir utsatt för otillåten påverkan. 

 

Otillåten påverkan ska alltid polisanmälas. Överväg att begära åtkomstskydd av 

anmälan. 



 

4.5. Stöd i rättsprocessen 

Den som drabbas av hot, våld eller trakasserier har i de allra flesta fall rätt att ta med en 

stödperson vid besök hos polisen. Den drabbade bestämmer själv vem som ska vara 

stödperson. Det kan exempelvis vara en vän, en arbetskollega, en tjänsteman från 

socialtjänsten eller någon från brottsoffer- eller kvinnojouren. Den som drabbas kan även 

få ett målsägandebiträde, ett så kallat juridiskt biträde. Om det beviljas är det 

kostnadsfritt. Målsägandebiträdet ger stöd genom hela den juridiska processen. Eventuellt 

önskemål om målsägandebiträde ska framföras till polis eller åklagare ihop med anmälan. 

4.6. Skydd för hotade 

Polisen kan erbjuda åtgärder för hotade som behöver skydd. På de flesta polismyndigheter 

finns brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och skydd för brottsoffer. Polisen 

bedömer hur stort behovet av skydd är och vilken skyddsåtgärd man beslutar att vidta i 

det enskilda fallet. Exempel på detta är rådgivning, bevakning och olika tekniska 

hjälpmedel. Polisen samarbetar med andra myndigheter och organisationer, exempelvis 

skatteverket och socialtjänsten när det gäller skyddat boende. 

 

Internt i kommunen kan det, då behov finns, tillhandahållas förstärkt skydd med: 

 Personlarm 

 Bevakning genom väktare 

 Väktarnärvaro (avtal med väktare, på plats senast 20 minuter efter avrop) 

 Stödsamtal eller annat psykologiskt stöd kan även erhållas vid behov. 

 

Kontakta snarast (under kontorstid) kommunens säkerhetsstrateg och (efter kontorstid) 

kommundirektören för bedömning, samråd samt effektuering av skyddsåtgärder och/eller 

psykologiskt stöd. 

 

5. Viktiga telefonnummer 
 Akut 

- Väktare, Polis, Ambulans, Räddningstjänst: 112 

 Ej akut 
- Polis: 114 14 

- Sjukvårdsrådgivning: 1177 (telefontid dygnet runt) 

- Kommundirektören 

- Kommunens säkerhetsstrateg 

- Larmcentral hos upphandlat väktarbolag 

 

6. Checklistor & dokumentationsstöd (se bilagor sidan 5-9) 
Bilaga 6.1 Offentliga möten och sammanträden 

Bilaga 6.2 Misstänkta försändelser eller föremål 

Bilaga 6.3 Bombhot 

Bilaga 6.4 Telefonhot 

Bilaga 6.5 Våldssituationer 

 

      

 

 



 

 

6.1. Offentliga möten och sammanträden 

 

 

Åtgärder: 

 

 Informera dig om hotbild. Bedöm lämplighet att genomföra mötet, resurser, 
lokal, bevakningsåtgärder som krävs för säkerheten. Samverka med polis, väktare 

med flera. 

 

 Informera dig om tillstånd. Kontakta polisen och försök få en kontaktperson. 

Informera polis om eventuella kontroversiella budskap som kan påverka hotbilden. 

Informera dig om andra evenemang som kan pågå parallellt, exempelvis 

demonstrationer. 

 

 Placering av scen och talarpodie. Målsättning är att huvudpersonen ska ha 

ryggen fri med skyddad bakgrund. Undvik plats mitt på en yta med folk runt om.  

Tänk på angreppsrisk från person med eventuellt tillhygge. 

 

 Informera dig om vad som gäller för avspärrning. Säkerhetsavstånd markeras 

genom rep, band, blommor etc.  

Tänk ur säkerhetssynpunkt på placering av entréer, vakter, funktionärer och media. 
 

 Upprätta bra kommunikationsvägar med polis, väktare och säkerhetsansvarig.  

Lägg in viktiga telefonnummer i mobilen.  

Vid akut läge ring alltid 112 för hjälp från polis, ambulans och räddningstjänst. 

 

 Informera dig om planerade åtgärder för eventuell ordningsstörning och 

tidig hantering av incidenter eller spontana störningar.  
Provocera inte störande eller hotfulla personer. 

 

 Förbered åtgärder för hotfull situation. Planera reträttväg till säkert utrymme. 

Använd säker parkeringsplats för fordon i nära anslutning. 

Insläpp och parkering av okända fordon i närområdet bör undvikas. 

 

 Förbered hantering av presenter. Paket bör helst öppnas av givaren själv.  
Rör eller öppna inte misstänkt försändelse, larma snarast polis. 

 

 Förbered dokumentation av hot eller händelse. Notera tid, plats, 

händelseorsak, vidtagna åtgärder samt övrigt av vikt. Gör polisanmälan. 

Rapportera till arrangör och kommunens säkerhetsstrateg om något inträffar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Misstänkta försändelser eller föremål 

 
 

Åtgärder: 

 

 Be den som levererar brev eller paket att visa legitimation 
 

 Rör inte försändelser eller föremål som du inte känner igen 

 

 Öppna inte brev eller paket om du är osäker på avsändaren 
 

 Avlägsna människor från försändelsen eller föremålet så att ingen kan bli skadad 

 

 Förbered eventuell utrymning av lokalerna 
 

 Larma polisen, ring 112 

 

 Kontakta gruppledare, säkerhetsansvarig på arbetsplats och/eller kommunens 
säkerhetsstrateg 

 

 Isolera om möjligt misstänkta försändelser i en tätt försluten plastficka eller liknande 

 

 Vid misstanke att du fått farligt ämne på kroppen, skölj av dig och uppsök omedelbart 

sjukvård 
 

 Notera tid, hur försändelsen levererats och vilka som hanterat denna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3. Bombhot 

 

 

Behåll ditt lugn, var vänlig, avbryt inte den uppringande, lyssna noga och försök att 

föreställa dig personen. 

 

Fråga personen som ringer och bombhotar dig om:       

 När kommer bomben att explodera?  

 Var finns den just nu?      

 Hur ser den ut?       

 Vilken typ av bomb är det?     

 Hur kommer den att placeras?    

 Hur kommer den att utlösas?     

 Har du placerat ut bomben?     

 Varför hotar du oss?      

 Vilken är din adress?      

 Vad heter du? 
 

Var personens språk: 

Vältaligt        Uppläst meddelande         Dialekt             Brytning 

Otrevligt      Osammanhängande          Oförnuftigt       Inspelat 

 

Hördes det något bakgrundsljud? 

Gatuljud      Maskinljud          Krasande           Djurläten                                   

Röster           Tomt            Musik                Husslammer                       

Långdistans    Mobiltelefon       Motorljud          Kontorsmaskiner 

 

Andra ljud: 

__________________________________________________________________ 

 

Var personen:  Man / Kvinna / Ung / Gammal? 

 

Hur uttrycktes hotet och hur löd hotet?____________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Mot vem riktades hotet?________________________________________________ 

 

Samtalets längd: ____________________  

 

Till vilket nummer kom samtalet? _______________________________ 

 

Ifrån vilken nummer kom samtalet? ______________________________ 
 

Datum: __________________Klockslag:_________________________ 

 

 



 

 

6.4. Telefonhot 

 

 

Behåll ditt lugn, var vänlig, avbryt inte den uppringande, lyssna noga och försök att 

föreställa dig personen. 

 

Hur uttrycktes hotet?  (Ställ om möjligt frågor och be personen att upprepa sig.) 
 

Var personens röst som hotade dig: 

Lugn Upphetsad Arg      Stammande Läspande Långsam                   

Sträv    Nasal      Snabb      Djup Mjuk Skrapig                      

Hög Skrikande Harklar Gråtande Normal Djup andning        

Distinkt Förställd Accent Suddig Bekant Viskande 

 

Om rösten var bekant, vems liknade den? ______________________________ 

 

Var personens språk: 

Vältaligt     Uppläst meddelande  Dialekt     Brytning 

Otrevligt     Osammanhängande  Oförnuftigt     Inspelat 

 

Hördes det något bakgrundsljud? 

Gatuljud      Maskinljud          Krasande         Djurläten   

Röster      Tomt            Musik               Husslammer    

Långdistans    Mobiltelefon       Motorljud        Kontorsmaskiner 

 

Andra ljud: 

__________________________________________________________________ 

 

Var personen:  Man / Kvinna / Ung / Gammal? 

 

Hur uttrycktes hotet och hur löd hotet?____________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Mot vem riktades hotet?________________________________________________ 

 

Samtalets längd: _____________________ 
 

Till vilket nummer kom samtalet? ____________________________ 

 

Ifrån vilken nummer kom samtalet? ___________________________ 

 

Datum: __________________Klockslag: ______________________ 

 

 

 

 

 



 

 

6.5. Våldssituationer 

 
När du utsätts: 

 

 Vid hot om våld provocera inte, uppträd lugnt, vänligt och gå våldsverkaren till 

mötes. Försvara inte värdeföremål med risk för liv eller skada. 

 Vid försvar – använd det våld som krävs för att skydda dig eller rädda liv. 

 Dokumentera händelsen snarast: tid, plats, orsak och åtgärder.  

 Gör en polisanmälan. 

 

Datum:__________ Tid:__________ Plats:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Personens identitet: 

   

 Man    

 Kvinna 

 Längd______ 

 Vikt _______ 

 Ålder ______ 

Hårfärg:   mörk      ljus 

Hudfärg:  mörk      ljus 

 Namn_____________________ 

 Annat______________________

__ 

 

Personens språk: 

 

 Lokal dialekt 

 Annan dialekt_________________ 

 Annat språk__________________ 

 Brytning_____________________ 

 

Personens attityd: 

 

 Lugn 

 Upphetsad 

 Aggressiv 

 Annat______________________

__ 

 

Personens tal: 

 

 Snabbt 

 Distinkt 

 Stammande 

 Långsamt 

 Verkar förvrängt 

 Läspande 

 Välvårdat 

 Svordomar 

 Övrigt______________________

__ 

 

Personens röst: 

 

 Högljudd 

 Mörk 

 Tystlåten/svag 

 Ljus 

 Mjuk/behaglig 

 Övrigt_____________________ 

 

Personen verkar: 

 

 Opåverkad 

 Berusad 

 Drogad 

 Påverkad 

 Annat_______________________

__ 

 



 

 

6.5 Våldssituationer  (fortsättning) 
 

 

Din version av händelsen: 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________        

_______________________________________________        Illustration: Vecteezy.com 

Om du har utsatts för våld - markera på siluetten var på kroppen som du vållats kroppskada. 
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GISLA VEDS KOMMUN 

Kommunfullmäktiges presidium 

§ I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-02-14 

Arbetsordning fullmäktige presidium 

Ärendebeskrivning 

Sida 
2 

Kommunfullmäktiges presidium uppdrar åt Sandra Arvidsson att ge förslag på uppda

tering av revisorernas reglemente i förhållande till den förslagna arbetsordningen för 

kommunfullmäktige daterad 2017-02-14. 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att nästa möte hålls den 28 februari 2017 kl. 16:30. 

att uppdra åt Sandra Arvidsson att ge förslag på uppdatering av revisorernas reg

lemente i förhållande till den förslagna arbetsordningen för kommunfullmäktige 

daterad 2017-02-14 inför nästa sammanträde. 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktiges presidium Sammanträdesdatum 
2017-02-14 

~nderSkrift J 

§2 

Parlamentariska kommitten 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges presidium önskar följande sammansättning för den parlamenta

riska kommitten: 

Parlamentariska kommitten ska bestå av 12 ledamöter och 6 ersättare. 

Kommunfullmäktiges presidium ska ingå i den parlamentariska kommitten. Enligt föl

jande: 

S= ordinarie ledamot från kommunfullmäktiges presidium 

+ I ledamot 

M= ordinarie ledamot från kommunfullmäktiges presidium 

+ I ledamot 

C= ordinarie ledamot från kommunfullmäktiges presidium 

+ I ledamot 

MP= I ledamot + I ersättare 

L= I ledamot + I ersättare 

KO= I ledamot + I ersättare 

SO= I ledamot + I ersättare 

V= I ledamot + I ersättare 

K= I ledamot + I ersättare 

Kommunfullmäktiges presidium uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att arbeta 

in förslag till sammansättning av den parlamentariska kommitten i den uppdragsbe

skrivning som ska antas av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att arbeta in förslag till sammansätt

ning av den parlamentariska kommitten i den uppdragsbeskrivning som ska an

tas av kommunfullmäktige, samt 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att informera partierna om förslag till 

sammansättning för den parlamentariska kommitten. 

Expedieras till 

Gruppledare från S, M,C MP, L, KO, SO, V och K 

Utdrags best yrkande 
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