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Gislaveds kommun har köpt stationshuset i Smålands stenar och arvid 
utrymmena i gamla väntsalen planeras för att användas för någon typ av reserelaterad 
verksamhet, som exempelvis kafe. Vilket är mycket positivt. 

På samhällsföreningens möte den 26 mars 2014 togs flera frågor upp vad gäller 
Småland s stenars samhälle, däribland stationsområdet. Frågan om gamla godsmagasinets 
bestående eller rivning diskuterades och undertecknad menade att byggnaden bör bevaras om 
en del i en sammanhållen stationsmiljö. I Gislaveds kommun finns numera endast 
Smålandsstenars stationsområde intakt och som kommunen har möjlighet att bevara och 
påverka. Alltför många fina stations- miljöer har förstörts, försumpats eller rivits. 

Riksantikvarieämbetet skriver att Trafikverket 2013 avslutade det omfattande 
regeringsuppdraget att avvecklajärnvägsmiljöer som inte behövs för den framtida 
järnvägstrafiken. Närmare ett 70-tal olikajärnvägsmiljöer är skyddade som byggnadsminnen. 
" De här föreslagna statliga byggnadsminnena tar fasta på att försöka skydda hela miljön 
längs stationerna." skriver Riksantikvarieämbetet till regeringen i ett förslag kring statliga 
byggnadsminnen. Riksantikvarieämbetet framhåller alltså i sin skrivelse inte enbart 
stationsbyggnader utan hela stationsmiljöer. 

Det är i den andemeningen Gislaveds kommun bör se på Smålandsstenars stationsområde, 
som omfattar mer än stationshuset. 

Undertecknad anser att magasinsbyggnaden skall bevaras med vidhängande lagningar av 
tak- partier. I bevarandet av stationsmiljön bör även den stensatta lastkajen i anslutning till 
magasinsbyggnaden vara kvar. 

Gräsytan mellan stationen och magasinsbyggnaden göras om till en liten klassisk 
stationspark med ett par bänkar och några rabatter. Dessutom bör det skyddsstängsel som 
finns mellan stationsbyggnaden och magasinet visuellt påverkas genom att det inbäddas av 
någon typ av växtlighet. 

Detta är några förslag hur man kan bevara en av de få återstående stationsmilj öema inom 
Gislaveds kommun som inom nuvarande kommungränser som mest hade elva stationer. 
En representant från Svenska Byggnadsvårdsföreningen, länsombudet Peter Sörensen skriver 
den 3 april i år om anledningen till sin förenings engagemang: " Anledningen till vårt 
engagemang är att vi med bestörtan kunnat konstatera att över 80% av de 1500 fastigheter 
som avvecklats av Trafikverket rivits. Avvecklingsprojektet har därför i realiteten nära nog 
raderat ut stora delar av det svenskajärnvägsarvet på landsbygden./ . ..! I mina ögon borde 
många, många fler av de nu rivnajärnvägsfastigheterna ha utnämnts till byggnadsminnen då 
de har mycket lokalhistoriska värden, samt i hög grad var budbärare om 1800- talets 
industriella utveckling och framväxten av det svenska järnvägsnätet och samhällen som följde 
med det." Undertecknad håller med. Projektet Nissadalens Industrihistoria har avslutats och 
järnvägen och dess tillkomst är även det en del av Nissadalens industrihistoria. 



Endast Smålandsstenars stationsområde är hyfsat intakt, där kommunen dessutom äger 
stationsbyggnaden med vidhängande godsmagasinsbyggnad, ett ägandeförhållande som 
kommunen bör använda sig av. Dessa föreslagna åtgärder står inte heller i motsättning till 
användandet av området som resecentrum. Av den anledningen bör alla beslut om rivning av 
magasinsbyggnaden omprövas och att kommunen vidtar de åtgärder som undertecknad 
föreslår i denna motion. 

Gislaved den 5 maj 2014 

~ 
Erik Anderson, Kommunistts 



GISLA VEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 

Ks §237 

Sammanträdes datum 
2014-06-03 

Dnr: KS.20 14.88 

Sida 
I (I) 

Motion om sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar, för 
remittering 

Ärendebeskrivning 
Erik Andersson (K) har lämnat in en motion om sammanhållen stationsmiljö i 
Smålandsstenar. 

Motionären menar att stationsmiljön i Smålandsstenar bör bevaras och att alla 
beslut om rivning av magasinsbyggnaden bör omprövas. 

Kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen remitteras till 
fastighetsnämnden, bygg- och miljö nämnden, tekniska kontoret och 
kulturnämnden för beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion om sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar, daterad den 5 maj 
2014 

Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera motion om sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar till 
fastighetsnämnden, bygg- och miljönämnden, tekniska kontoret och 
kulturnämnden för beredning. 

Expedieras till: 
Fastighetsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska kontoret 
Kulturnämnden 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden 

Justerares signatur 

Tn §128 

Sammanträdesdatum 
2014-09-24 

Dnr: TN.20 14.50 

Remiss angående Motion om sammanhållen stationsmiljö i 
Smålandsstenar. Yttrande 

Ärendebeskrivning 

Sida 
I (I) 

Erik Andersson (K) har lämnat in en motion om sammanhållen stationsmiljö i 
Smålandsstenar. 

Motionären menar att stationsmiljön i Smålandsstenar bör bevaras och att alla 
beslut om rivning av magasinsbyggnaden bör omprövas. 

Tekniska nämnden saknar rådighet över motionens tänkta områden. 

Tekniska kontoret utför skötsel åt fastighetskontoret i det aktuella området 
och ser att behov att utveckla området finns. t.ex. att gräsytorna görs om till en 
liten klassisk park. 

Beslutsunderlag 
Motion. inkommen 2014-05-06. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-03. §237. 
Följebrev Remiss. 2014-06-13. 
Förlängd svarstid. 
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2014-09-10. §78. 

Tekniska chefen redogör för ärendet. 

Tekniska nämnden beslutar 

att ovan text ska beaktas samt tillstyrker motionen. 

Expedieras till: 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Utdrags best yrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fastighetsnämnden 

Fa §95 

Sammanträdesdatum 
2014-09-03 

Dnr: FA.2014.39 

Motion om sammanhållen stationsmiljö iSmålandsstenar 
Yttrande 

Ärendebeskrivning 

Sida 
4( II) 

Erik Anderson (K) har lämnat in en motion om sammanhållen stations miljö i 
Smålandsstenar. Kommunstyrelsen har beslutat remittera motionen till bl a 
fastighetsnämnden för yttrande. 

Utifrån diskussionen vid arbetsutskottets sammanträde 2014-08-20 har 
fastighetschefen gjort ett förslag till yttrande: 

"Kommunistiska partiet har lämnar en motion om stationsområdet i 
Smålandsstenar. Man vill att magasinsbyggnaden ska bevaras och att 
parkytan mellan stationen och magasinet görs om till en liten klassisk 
park. 

Kommunen förvärvade stationsområdet 2001 och redan då var 
magasinet i dåligt skick. Det fanns intressenter, som ville köpa 
magasinet, och detaljplanen förändrades så att det är möjligt för 
kontor och handelsändamål i anslutning till magasinet. Dessvärre 
blev det ingen affär varför fastighetsnämnden har fortsatt ansvar för 
byggnaderna på området. Eftersom magasinet är i mycket dåligt skick 
ansökte fastighetsförvaltningen om rivningslov men fick avslag. Det 
innebär att magasinet inte får rivas och fastighetsnämnden kommer 
att se till att byggnaden bevaras. 

Fastighetsnämndens ståndpunkt är att detaljplanen bör fullföljas och 
magasinet säljas. Om det inte finns någon köpare och nämnden ska 
fortsätta att förvalta magasinet bör det finnas ett kommunalt 
ändamål som tillgodoses i byggnaden. Utan hyresintäkter har 
nämnden inga resurser för att genomföra någon större renovering." 

Fastighetsnämnden diskuterar förslaget till yttrande och konstaterar 
att det stämmer väl överens med nämndens tidigare uppfattning i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll 20 14-08-20 - Faau §83 
Ks §231.docx 
Remiss följebrev.docx 
Motion stationsmiljö.pdf 
Föralag till yttrande 2014-08-26 

Fastighetsnämnden beslutar 

att anta yttrandet som eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Utdra~sbestyrkande 



tIl GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Handläggare 
Mikael Fröler 

2014-08-26 
Dnr: FA.20 14.39 

Motion om sammanhållen stationsmiljö iSmålandsstenar 

Ärendebeskrivning 
Kommunistiska partiet har lämnar en motion om stationsområdet i 
Smålandsstenar. Man vill att magasinsbyggnaden ska bevaras och att 
parkytan mellan stationen och magasinet görs om till en liten klassisk 
park. 

Kommunen förvärvade stationsområdet 2007 och redan då var 
magasinet i dåligt skick. Det fanns intressenter, som ville köpa 
magasinet, och detaljplanen förändrades så att det är möjligt för 
kontor och handlesändamål i anslutning till magasinet. Dessvärre 
blev det ingen affär varför fastighetsnämnden har forsatt ansvar för 
byggnaderna på området. Eftersom magasinet är i mycket dåligt skick 
ansökte fastighetsförvaltningen om rivningslov men fick avslag. Det 
innebär att magasinet inte får rivas och fastighetsnämnden kommer 
att se till att byggnaden bevaras. 

Fastighetsnänmdens ståndpunkt är att detaljplanen bör fullföljas och 
magasinet säljas. Om det inte finns någon köpare och nämnden ska 
fortsätta att förvalta magasinet bör det finnas ett kommunalt 
ändamål som tillgodoses i byggnaden. Utan hyresintäkter har 
nämnden inga resurser för att genomföra någon större renovering. 

Beslutsunderlag 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

att överläma svaret till kommunstyrelsen 

Expedieras till: 

'Jr? c/ . 

I ( I ) 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Bm §139 

Sammanträdesdatum 
2014-08-13 

Dnr: BM.20 14.19 219 

Yttrande över motion om sammanhållen stationsmiljö i 
Smålandsstenar 

Ärendebeskrivning 

Sida 
1(2) 

Erik Andersson (K) har lämnat in en motion om sammanhållen stationsmiljö i 
Smålandsstenar. Motionären menar att stationsmiljön i Smålandsstenar bör 
bevaras och att alla beslut om rivning av magasinsbyggnaden bör omprövas. 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2014 att remittera motionen till bygg
och miljönämnden m fl nämnder för beredning. 

Stadsarkitekt Sven Hedlund har avgivit följande yttrande: 
Fastighetskontoret sökte 2013-09-20 om rivningslov för en byggnad på Åtterås 
3: 158 - den gamla magasinsbyggnaden inom stationsområdet iSmålandsstenar. 

Bygg- och miljönämnden avslog ansökan 2013-11-27 med motiveringen; 

"Magasinsbyggnaden, som ligger placerad inom stationsområdet i Smålandsstenar är 
en karaktärsbyggnad och en byggnad med kulturhistoriskt värde. Det kulturhistoriska 
värdet kan häföras till den funktion som denna typ av byggnad hade då järnvägsnätet 
byggdes ut i Sverige i slutet av 18DD-talet Magasinsbyggnaden bidrar till samhällets 
och platsens karaktär och är väl värd att vårda och fårvalta." 

Fastighetskontoret överklagade ärendet till länsstyrelsen som i sitt beslut från 
2014-05-23 avslår fastighetskontorets överklagan. 

I skrivande stund finns således inget rivningslov beviljat för aktuell byggnad. 

Om fastighetskontoret avser överklaga länsstyrelsens beslut är för närvarande 
oklart. 

Bygg- och miljöförvaltningen kommer i närtid utföra tillsyn på fastigheten då det 
är känt för oss att magasinsbyggnaden är satt i förfall och är att betrakta som 
ovårdad byggnad. Magasinsbyggnaden kommer då genom föreläggande från 
bygg- och miljönämnden behöva åtgärdas avseende det förfall som pågått under 
en längre tid. 

Bygg- och miljöförvaltningen anser vidare att stationsområdet iSmålandsstenar 
utgör en viktig plats för utveckling av tätorten med olika aktiviteter såsom cafe, 
vänthallsfunktioner, handel och olika resandefunktioner. IStationsparken 
planeras under nästa år en skatepark vilket kommer att bidra till ökad aktivitet 
inom området. I denna framtida utveckling kan en upprustad och väl bibehållen 
magasinsbyggnad komma att spela en central roll. 

Beslutsunderlag 
Stadsarkitekt Sven Hedlunds tjänsteskrivelse daterad 2014-06-18 
Beslut Ks §237 2014-06-03 
Motion om sammanhållen stationsmiljö iSmålandsstenar 
Protokoll 2014-06-24 - Bmau §92 

Bygg- och miljö nämnden beslutar 

m ta stadsarkitektens svar på motionen som sitt eget 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



tI GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE BM 2014: 19 

Svar på motion 

2014-06-18 

från Erik Andersson, Kommunistiska partiet, om sammanhållen stationsmiljö i 
Smålandsstenar. 

I [I] 

Fastighetskontoret sökte 2013-09-20 om rivningslov för en byggnad på Åtterås 3: 158 - den gamla 
magasinsbyggnaden inom stationsområdet iSmålandsstenar. 

Bygg- och miljönämnden avslog ansökan 2013-11-27 med motiveringen: 

"Magasinsbyggnaden, som ligger placerad inom stationsområdet i Smålandsstenar är en karaktärsbyggnad 
och en byggnad med kulturhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet kan hänföras till den funktion som 
denna typ av byggnad hade då järnvägsnätet byggdes ut i Sverige i slutet av IBOO-talet. Magasinsbyggnaden 
bidrar till samhällets och platsens karaktär och är väl värd att vårda och förvalta." 

Fastighetskontoret överprövade ärendet till Länsstyrelsen som i sitt beslut från 2014-05-23 avslår 
Fastighetskontorets överklagan. 

I skrivande stund finns således inget rivningslov beviljat för aktuell byggnad. 
Om fastighetskontoret avser överklaga Länsstyrelsens beslut är för närvarande oklart. 

Bygg- och miljöförvaltningen kommer i närtid utföra tillsyn på fastigheten då det är känt för oss att 
magasinsbyggnaden är satt i förfall och är att betrakta som ovårdad byggnad. 
Magasinsbyggnaden kommer då genom föreläggande från bygg- och miljönämnden behöva åtgärdas 
avseende det förfall som pågått under en längre tid. 

Bygg- och miljöförvaltningen anser vidare att stationsområdet i Smålandsstenar utgör en viktig plats 
för utveckling av tätorten med olika aktiviteter såsom cafe, vänthallsfunktioner, handel och olika 
resandefunktioner. I Stationsparken planeras under nästa år en skatepark vilket kommer att bidra till 
ökad aktivitet inom området. I denna framtida utveckling kan en upprustad och väl bibehållen 
magasinsbyggnad komma att spela en central roll. 

Sven Hedlund 
Stadsarkitekt 

Direkttelefon: 0371-81 144 
E-post: sven.hedlund@gislaved.se 

BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 

POSTADRESS 

Gislaveds kommun 
332 80 Gislaved 

BESÖKSADRESS 

Stortorget I 
Gisl.ved 

TELEFON/FAX 

0371-81000 
0371-811 51 

E-POST/WEBB 

kommunen@gislaved.se 
gisl.ved.se 

ORGANISATIONSNR 

21 2000-05 14 

GIRO 

B.nkgiro 426-7225 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden 

Justerares signatur 

Kn §35 

Sammanträdesdatum 
2014-08-25 

Dnr: KN.20 14.33 

Motion om sammanhållen stationsmiljö iSmålandsstenar 

Ärendebeskrivning 

Sida 
6( II) 

Kommunstyrelsen har öppnat för kulturnämnden att lämna yttrande kring 
remiss KS 2014:88, motion om sammanhållen stationsmiljö iSmålandsstenar. 

En motion av Erik Andersson, Kommunsistiska Partiet, inkom den 5 juni till 
Gislaveds kommun. I motionen pekas på vikten aven sammanhållen 
stationsmiljö i Smålandsstenar med bevarande av såväl stationshus som 
godsmagasin. I motionen hänvisas till kommunens ägande av stationsområdet 
och en planerad renovering av stationshuset till resecentrum, men också till 
frågan om eventuell rivning av det gamla godsmagasinet. I motionen förs också 
resonemang kring det hot som idag finns kring de av Trafikverket avvecklade 
stationsmiljöerna, där en stor mängd rivits eller står inför detta öde. Motionen 
relaterar direkt till detaljplanens syfte för del av fastigheten Åtterås 3: 158, 
antagen av Kf 2009.12. 17 och den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för 
Smålandsstenar och Skeppshult (Kf 1999. 19) där stationsområdet är utpekat 
som värdefull bebyggelsemiljö. 

Kulturnämnden har 2013-10-17 yttrat sig kring eventuellt rivningslov för 
fastigheten Åtterås 3: 158. 1 denna betonar kulturnämnden magasinets betydelse 
för stationsmiljön i ett samhälle som tillkommit i och med järnvägens framväxt, 
att tillsammans utgör byggnaderna en välbevarad helhet som är avgörande för 
förståelsen av Smålandsstenars historia. 

Kulturförvaltningen gör bedömningen att inget har ändrats i sak sedan 
kulturnämnden yttrande sig angående rivningslov för fastigheten Åtterås 3: 158. 
Det vill säga att det vore fördelaktigt att, inom ramen för detaljplanens 
utpekade användningsområden, finna en användning av nuvarande godsmagasin. 
Detta för att bevara och restaurera en autentisk miljö. 

Remissen ska vara besvarad senast den I september 2014. 

Beslutsunderlag 
Remiss över motion sammanhållen stationsmiljö iSmålandsstenar, KS.20 14.88 
Förslag till yttrande, kulturförvaltningen 
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-08-11 §21 

Kulturnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande över motion sammanhållen 
stationsmiljö iSmålandsstenar, KS.20 14.88 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Utdrags best yrkande 



2016-05-11 1(2)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §156 Dnr: KS.2014.88

Svar på motion om sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Erik Andersson (K) lämnade den 6 maj 2014 en motion om sammanhållen
stationsmiljö i Smålandsstenar.

Motionären lyfter i motionen fram vikten av en sammanhållen stationsmiljö i
Smålandsstenar med bevarande av såväl stationshus som godsmagasin. I
motionen hänvisas till kommunens ägande av stationsområdet och en planerad
renovering av stationshuset till resecentrum, men också till frågan om eventuell
rivning av det gamla godsmagasinet. I motionen förs också resonemang kring
det hot som idag finns kring de av Trafikverket avvecklade stationsmiljöerna,
där en stor mängd rivits eller står inför detta öde. Motionen relaterar direkt till
detaljplanens syfte för del av fastigheten Åtterås 3:158, och den fördjupade
översiktsplanen (FÖP) för Smålandsstenar och Skeppshult och där
stationsområdet är utpekat som värdefull bebyggelsemiljö.

Motionären konstaterar att Smålandsstenars stationsområde är det enda
stationsområdet i Gislaveds kommun som ”är hyfsat intakt, och där kommunen
dessutom äger stationsbyggnaden med vidhängande godsmagasinsbyggnad, ett
ägarförhållande som kommunen bör använda sig av. Dessa föreslagna åtgärder
står inte heller i motsättning till användandet av området som resecentrum. ”
Erik Anderssons (K) förslag i motionen sammanfattas i slutorden: …. ”alla
beslut om rivning av magasinsbyggnaden omprövas och kommunen vidtar de
åtgärder som undertecknad föreslår i denna motion”.

Kommunstyrelsen remitterade den 3 juni 2014 motionen till
fastighetsnämnden, bygg- och miljönämnden, tekniska kontoret och
kulturnämnden för beredning. I svaren, som nu ligger nästan två år tillbaka i
tiden, läggs fokus på magasins-byggnaden på grund av den då pågående
processen kring rivningslov eller inte rivningslov för byggnaden, och som också
är den ena delen i motionärens förslag. I nämndernas yttranden över
motionen görs hänvisning till tidigare yttranden i samband med yttranden
under rivningslovsprocessen. Samtliga nämnder var mer eller mindre utifrån
sina resp. utgångspunkter positiva till bevarande av magasinsbyggnaden och
utveckling av stationsområdet enligt gällande detaljplan.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt i PM, daterad den 4 april 2016,
vad som hänt under de senaste åren i de frågor som motionen tar upp. Till
denna har fogats en bilaga med aktuella bilder från området.

Sammanfattningsvis konstateras att tiden och genomförda aktiviteter har verkat
för att motionärens första yrkande infriats, nämligen att Järnvägsmagasinet inte
skulle rivas utan att det borde upprustas.

Byggnaden har efter ett antal turer försålts och dessutom på ett föredömligt
sätt upprustats av köparen.

De åtgärder som motionären föreslår i övrigt och som finns i syftet med
detaljplanen för området håller på att infrias, även om inte alla delar eller
detaljer fallit på plats.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 156 (forts.)

Det finns goda förutsättningar för att det som föreslagits för att
Smålandsstenar ska ha ett levande och inbjudande stationsområde, som
fungerar som en del i centrum och som är funktionellt som ”resecentrum”
kommer att infrias. Detta avses ske med en till nutiden anpassad men
bibehållen stationsmiljö.

Motionen föreslås med denna redovisning anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motion om sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar, daterad den 5 maj
2014
Kommunfullmäktige den 22 maj 2014, § 83
Kommunstyrelseförvaltningen: PM om sammanhållen stationsmiljö i
Smålandsstenar - underlag för svar på motion, daterad 2016-04-04
Kommunstyrelseförvaltningen: Bilder på Stationsområdet i Smålandsstenar,
April 2016
Kommunstyrelsen den 20 april 2016, § 129

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att med den redovisning som lämnats av kommunstyrelse-
förvaltningens upprättade PM, daterat den 4 april 2016, anses motionen
besvarad.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Bilder på
Stationsområdet
Smålandsstenar

April 2016
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PM 2016-04-04

Motion om sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar – underlag
för svar

Erik Andersson (K) lämnade den 6 maj 2014 en motion om sammanhållen stationsmiljö i
Smålandsstenar.

Motionären lyfter i motionen fram vikten av en sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar med
bevarande av såväl stationshus som godsmagasin. I motionen hänvisas till kommunens ägande av
stationsområdet och en planerad renovering av stationshuset till resecentrum, men också till frågan
om eventuell rivning av det gamla godsmagasinet. I motionen förs också resonemang kring det hot
som idag finns kring de av Trafikverket avvecklade stationsmiljöerna, där en stor mängd rivits eller
står inför detta öde. Motionen relaterar direkt till detaljplanens syfte för del av fastigheten Åtterås
3:158, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2009 och den fördjupade översiktsplanen
(FÖP) för Smålandsstenar och Skeppshult (antagen av kommunfullmäktige 1999) och där
stationsområdet är utpekat som värdefull bebyggelsemiljö.

Motionären konstaterar att Smålandsstenars stationsområde är det enda stationsområdet i Gislaveds
kommun som ”är hyfsat intakt, och där kommunen dessutom äger stationsbyggnaden med
vidhängande godsmagasinsbyggnad, ett ägarförhållande som kommunen bör använda sig av. Dessa
föreslagna åtgärder står inte heller i motsättning till användandet av området som resecentrum. ”

Remiss till berörda nämnder
Kommunstyrelsen remitterade den 3 juni 2014 motionen till fastighetsnämnden, bygg- och
miljönämnden, tekniska kontoret och kulturnämnden för beredning.

I svaren, som nu ligger nästan två år tillbaka i tiden, läggs fokus på magasinsbyggnaden på grund av
den då pågående processen kring rivningslov eller inte rivningslov för byggnaden, och som också är
den ena delen i motionärens förslag. I nämndernas yttranden över motionen (se nedan) görs
hänvisning till tidigare yttranden i samband med yttranden under rivningslovsprocessen.

Såväl kulturnämnden som bygg- och miljönämnden bekräftar de förutsättningar som angetts för
stationsområdet i sin helhet i den fördjupade FÖP Smålandsstenar-Skeppshult och i detaljplanen för
stationsområdet. Inte heller tekniska nämnden eller fastighetsnämnden har annan uppfattning men
fokuserar mera på sina respektive utföraruppdrag, men där fastighetsnämndens tyngdpunkt också
ligger på magasinsbyggnadens fortsatta hantering.

Fastighetsnämnden beskriver i sitt remissvar från den 3 september 2014 hur hanteringen av
byggnaderna på stationsområdet varit sedan kommunens förvärv 2007 och sedan detaljplanens
tillkomst 2009. Försök till försäljning av godsmagasinet gjordes men misslyckades. Fastighetsnämnden
ansökte då om rivningslov men fick avslag. Fastighetsnämndens ståndpunkt var vid remisstillfället att
byggnaden bör bevaras och i första hand säljas. Om inte köpare finns får nämnden fortsätta och
förvalta och undersöka om det finns något kommunalt ändamål för användning av byggnaden.

Bygg- och miljönämnden hänvisar i sitt yttrande från den 13 augusti 2014 till handläggningen av
rivningslov för magasinsbyggnaden, som bygg- och miljönämnden avslog i november 2011 och som
överklagades till länsstyrelsen. Denna avslog i sin tur överklagandet i maj 2014. När yttrandet skrevs
rådde oklarhet om fastighetsnämnden skulle överklaga länsstyrelsens beslut. Bygg- och
miljöförvaltningen avsåg att ”i närtid” utföra tillsyn på fastigheten då det var känt att den var ”satt i
förfall” och var att betrakta som ”ovårdad byggnad”. Ett föreläggande om åtgärder kunde väntas från
bygg- och miljönämnden under hösten 2014.



Bygg- och miljönämndens motivering till avslaget på rivningsansökan för magasinbyggnaden lyfts i
yttrandet: "Magasinsbyggnaden, som ligger placerad inom stationsområdet i Smålandsstenar är en
karaktärsbyggnad och en byggnad med kulturhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet kan hänföras till
den funktion som denna typ av byggnad hade då järnvägsnätet byggdes ut i Sverige i slutet av 1800-talet.
Magasinsbyggnaden bidrar till samhällets och platsens karaktär och är väl värd att vårda och förvalta."

I sitt yttrande anför bygg- och miljönämnden vidare ”att stationsområdet i Smålandsstenar utgör en
viktig plats för utveckling av tätorten med olika aktiviteter såsom café, vänthallsfunktioner, handel
och olika resandefunktioner. I Stationsparken planeras under nästa år en skatepark vilket kommer att
bidra till ökad aktivitet inom området. I denna framtida utveckling kan en upprustad och väl
bibehållen magasinsbyggnad komma att spela en central roll.”

Tekniska nämnden tillstyrker den 24 juni 2014 motionens syfte och framhåller att tekniska kontoret
utför skötsel åt fastighetskontoret i det aktuella området och ser dessutom behov av att utveckla
området och att t ex gräsytor görs om till en liten klassisk park.

Kulturnämnden hänvisar också till sitt yttrande från den 25 augusti 2014 över rivningslovet för
magasinsbyggnaden. I detta betonar kulturnämnden magasinets betydelse för stationsmiljön i ett
samhälle som tillkommit i och med järnvägens framväxt, och att tillsammans utgör byggnaderna en
välbevarad helhet som är avgörande för förståelsen av Smålandsstenars historia.
Kulturnämndens bedömning är därför att inget har ändrats i sak sedan nämnden yttrande sig
angående rivningslovet och menar ”att det vore fördelaktigt att, inom ramen för detaljplanens
utpekade användningsområden, finna en användning av nuvarande godsmagasin. Detta för att bevara
och restaurera en autentisk miljö.”

Vad har hänt i Stationsområdet i Smålandsstenar?

Stationsområdet i Smålandsstenar omfattar enligt detaljplanen från 2009 området nordväst om
järnvägsspåren mellan järnvägsövergången på Västra Järnvägsgatan (lv 153) i norr och Stationsparken
strax söder om Nettos parkering. I nordväst är avgränsningen Centrumplan och i väster Södra
Nissastigen.
Kommunen köpte järnvägsområdet Åtterås 3:156 av Jernhusen år 2006.

Planens syfte är att ge möjligheter till att anordna ett resecentrum med pendelparkeringar och
busshållplatser samt järnvägstrafik. Ett större område är avsatt som parkmark. Enligt detaljplanen får
inte området i anslutning till stationsbyggnaden bebyggas, och stationsbyggnaden och
magasinsbyggnaderna får inte förvanskas. I planen, som har en genomförandetid på 10 år, anges
möjligheter och åtaganden och reglererar ansvarsfördelningen mellan kommunen och andra
fastighetsägare.

Magasinsbyggnaden
Magasinsbyggnaden ligger i den del av stationsområdet som enligt detaljplanen medger användningen
handel och kontor.

På samma område finns sedan i slutet av 2011förhyrda modulbyggnader, som fastighetsnämnden i sin
tur hyr ut till Region Jönköpings län och som används av Smålandsstenars vårdcentral sedan
månadsskiftet januari/februari 2012. Vårdcentralen väntas flytta till Regionens nybyggda lokaler på
Torggatan sommaren 2017. Fastighetsnämnden har ett tillfälligt bygglov till och med 2016-10-19,
vilket fastighetsnämnden avser begära förlängt tom sommaren 2017. Den framtida användningen av
återstående markområde inom ramen för detaljplanens villkor kommer att bli föremål för hantering
av kommunstyrelsen i sin egenskap av markägare.



Processen kring magasinsbyggnadens framtid accentuerades genom fastighetsnämndens begäran om
rivningslov:

2013-09-20 Fastighetsnämnden ansöker om rivningslov
2013-11-27 Bygg- och miljönämnden avslår ansökan
2013-12 Fastighetsnämnden överklagar bygg- och miljönämndens beslut
2014-05-23 Länsstyrelsen avslår fastighetsnämndens begäran
2014-06-10 Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott uppdrar till mark- och

exploateringsenheten att undersöka möjligheten att snarast försälja
godsmagasinsbyggnaden.

2014-06-26 Fastighetsnämnden fattar ett likvärdigt beslut.
2014-11-07 Bygg- och miljönämnden förelägger fastighetsnämnden att hålla godsmagasinet i

vårdat skick mm
2014-11-24 Köpekontrakt om försäljning upprättas
2014-12-15 Kommunfullmäktige säljer byggnaden och ca 1 100 kvm tomt till Firma M Andreasson
2015-12-14 På kommunfullmäktiges julsamkväm mottar Mats och Agneta Andresson

arkitekturpriset för sin upprustning av Järnvägsmagasinet.

”Resecentrum”
Förutsättningarna för att förbättra samordningen mellan tåg, buss och pendelparkering tydliggjordes i
detaljplanen från 2009. Tekniska nämnden har under åren därefter byggt om parkeringen, förbättrat
bussangörningen inkl. cykelställ, busskur och bänkar samt anlagt planteringar kring pendelparkeringen
och gräsytor ut mot spåren. Det som återstår är cykelvägen från Fållinge, vilken kommer att anläggas
under de närmaste åren och möjligen görs ytterligare finish av den allmänna plastmarken som t e x
den lilla klassiska parken, som omnämns i tekniska nämndens yttrande.

Till resecentrum räknas också stationshuset med väntsal och annan service för resande:

Stationshuset
Under 2015 har fastighetsnämnden genomfört invändig upprustning av stationsbyggnadens
väntsalsdel. Väntsalen har renoverats, och ytor som tidigare använts för biljettexpedition och för
pakethantering har byggts om till en mindre café med tillhörande biutrymmen. En offentlig toalett har
anordnats i frigjort utrymme och som har utvändig ingång från den norra sidan av byggnaden. Genom
byggandet av en mindre terrass kring den nord- och sydöstra delen av huset har ingångarna till den
offentliga delen av byggnaden kunnat göras tillgängliga för rörelsehindrade, barnvagnar etc.
Ombyggnaden har skett med stor ambition att behålla byggnadens karaktär. Bl a har modellen för de
ursprungliga fönstren, och de gamla ribbade sittbänkarna i väntsalen har återanvänts.

Väntsalen öppnade i mitten av mars 2016, och caféservicen, som drivs av Gislavedsrallarna
ekonomisk förening, den 29 mars 2016. Ett antal praktiska åtgärder, som t ex utvändig och till
byggnadens karaktär anpassad skyltning mm återstår men kommer att åtgärdas under hand.

Fastighetskontoret planerar för att genomföra yttre underhåll på byggnaden som nästa steg i
upprustningen av området.

Stationsparken
Med stationsparken avses enligt detaljplanen det lummiga grönområdet sydväst om
stationsbyggnaden med de stora träden, som har inventerats och anses som betydelsefulla i miljön.
Cykelvägen genom parken, som i detaljplanen inte exakt bestämdes i läge, kommer även i
fortsättningen att vara en grusad gång- och cykelväg. I parken finns sedan flera år en boulebana.
I stationsparken har fritidsnämnden 2015 byggts en skateanläggning, vilket inte var förutsatt när
detaljplanen gjordes 2009. Den har dock kunna placeras i området på ett anpassat sätt.



Järnvägen
En grundläggande och betydelsefull förutsättning för stationsområdets attraktivitet är att Halmstad
Nässjö Järnväg (HNJ) kommer att upprustas så att person- och godstrafik kan finnas kvar. Frågan har
högsta aktualitet och prioritet på grund av påtagliga hot mot bandelen Halmstad – Värnamo liksom
mot persontrafikens framtid.

Svar på motionen
Erik Anderssons (K) förslag i motionen sammanfattas i slutorden:

…. alla beslut om rivning av magasinsbyggnaden omprövas och kommunen vidtar de åtgärder som
undertecknad föreslår i denna motion”.

Tiden har verkat för att motionärens första yrkande infriats, nämligen att Järnvägsmagasinet inte
skulle rivas utan att det borde upprustas.
Byggnaden har efter ett antal turer försålts och dessutom på ett föredömligt sätt upprustats av
köparen.

De åtgärder som motionären föreslår i övrigt och som finns i syftet med detaljplanen för området
håller på att infrias, även om inte alla delar eller detaljer fallit på plats. Det finns goda förutsättningar
för att det som föreslagits för att Smålandsstenar ska ha ett levande och inbjudande stationsområde,
som fungerar som en del i centrum och som är funktionellt som ”resecentrum” kommer att infrias.
Detta avses ske med en till nutiden anpassad men bibehållen stationsmiljö.

Motionen anses med denna redovisning besvarad.
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Maria Thorup

Från: Tomi Hast
Skickat: den 6 maj 2016 09:12
Till: Maria Thorup
Kopia: Niclas Palmgren; Tommy Stensson; bengtandersjohansson@outlook.com; Joacim 

Cederwall
Ämne: Begäran om entledigande från uppdrag

Hej, 
 
Jag har begärt utträde ur Miljöpartiet och begär således entledigande från följande politiska uppdrag: 
 
1. Suppleant i styrelse för Gislaved Energi AB och Gislaved Energiring AB 
2. Ersättare i Bygg & Miljönämnd 
3. Ersättare i Fritidsnämnd 
4. Ersättare i KF för MP 
 
Lokalt språkrör för MP, Peter Bruhn, är underrättad. 
Ursäkta röran. 
 
Mvh//Tomi Hast 
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1. Sammanfattning och bakgrund 

Fi,,"vede"s Somord"i1lgsjiJrbll1ld 
Gransklling av flirvaltning, bokslut 

och årsredovisning 20J 5 

Vi har av den förtroendevalda revisorn i förbundet fått i uppdrag att granska förvaltning, bokslut 
och årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015. 

Revisorernas ansvar är att uttala sig om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
kommunal1agen samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om fmansiel1 
samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen. 

Vålt uppdrag är att granska förvaltningen, bokslutet och årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

Vår granskning har visat på att förvaltningen i förbi.mdet synes ha varit god under året och att 
årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. 
Arsredovisningen hal' i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen 
och god redovisningssed. 

2. Syfte 
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning hal' upprättats i enlighet med 
kommunal1ag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed samt att granska förbundets 
förvaltning under året som gått. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
utformning av revisionsberättelsen. 

3. Avgränsning 
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2015. 

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, 
främst såsom denna definieras av SKL l och Skyrev2• Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försälcra oss att årsredovisningen inte inne
håller väsentliga felaktigheter. 

I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primfut att granska den interna kontrollen över 
förbundets kostnader och intäkter då även den statligt valda revisom utför granskning av förbundets 
förvaltning. Granskningen har inte heller som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex 
förskingringar. 

I Sveriges Kommuner och Landsting 

2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Fillllvedells Samordlzillgsjörbulld 
Granskning av fljrvaltllillg, bokslut 

och årsredovisning 2015 

4. Revisionskriterier 
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer 

• Kommunallag och kommunal redovisnings lag 

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

• God redovisningssed, defmierad av Rådet for Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL 

• Förbundsordningen samt övriga interna regelverk och instruktioner 

5. Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen avser förbundsstyrelsens årsredovisning och fÖlvaltning år 2015. 

Rappol1en är saklighetsgranskad av förbundschefPeter Hedfors. 

6. Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

• Översiktlig analys av resultaträkningen 

• Översiktlig granskning av förvaltning och intern kontroll i samarbete med auktoriserad revisor 
utsedd av staten 

7. Projektorganisation 
Granskningen har genomforts under ledning av Jerker Stenqvist, Auktoriserad revisor/Celtifierad 
kommunal yrkesrevisor. 

8. Samordningsförbundets verksamhet år 2015 

8.1 Genomförda projekt 
Arets genomforda insatser bedöms vara i linje med Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser och inom ramen för 2015 års verksamhetsplan. 
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Fillllvedells So",ordllillgsjörblllld 
Granskning av jlJrva/lning, boks/lit 

och årsredovisning 2015 

8.2 Styrning och ledning av verksamheten 

I samband med vår granskning av årets verksamhet noterades fdljande. 

• Den ekonomiska upp:följningen under året synes ha varit god. Förbundet har upprättat 
del års- och årsrapporter i enlighet :förbundsordningen. 

• Stickprovskontroll och analys har skett av :förbundets upp:följning av måluppfyl1else i olika 
projekt, vilket visat på en god hantering avseende detta. 

Avseende de flesta projekt så sätts målen redan i själva ansökan, sedan kan dock styrelsen 
eller projektets styrgrupp komma att justera och konIo-etisera vissa mål. Upp:följning sker 
på flera sätt, t ex via anlitande av s k fdljeforskare, i respektive styrgrupp samt i :förbundets 
delårsrapport respektive i årsredovisningen. Denna upp:följning görs dels av 
projektpersonalen själva och dels av förbundschefen genom statens upp:följningssystem 
SUS. Projektens utveckling rapporteras kontinuerligt till styrelsen. 

• Budgeten fdr verksamhetsåret 2015 har fastställts av styrelsen och man har under året även 
fastställt en verksamhetsplan för år 2016, innehållande budget för åren 2016-2018. 

• Vår granskning av intern kontroll och :förvaltning i övrigt visar på goda rutiner avseende 
denna hantering samt rimlig uppfyl1else jäm:fölt med fastställda interna instruktioner samt 
förbundsordningen. Inlämning av skattedeklarationer till Skatteverket samt betalningar av 
skatter och avgifter har skett i tid under året. 

Vi bedömer att styrelsen har fullgjort sitt uppdrag när det gäller ledning och styrning av 
verksamheten. 

9. Årsbokslut och årsredovisningen 
Vi bedömer att bokslutet och årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets 
resultat och ställning. Arsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

Vi anser att :förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning i allt väsentligt har upprättats i 
enlighet med god redovisningssed. 

9.1 Balanskravet/sparade medel- eget kapital 
I KL finns uppställt gällande regler om balanskt'avet, vilket innebär att förbundets intäkter ska 
överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom 
tre år. 

Enligt granskning av resultat- och balansrapporter så uppfyller :förbundet balanskravet år 2015. 

Enligt en rekommendation från Nationella rådet år 2013 om storlek på sparade medel/eget kapital 
så skulle varje :förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital till årsskiftet 
2015-12-31. En rimlig storlek menade Nationella rådet var 20 % av eget kapital vid en 
medels:fördelning på mellan 0-7 mkr. För Finnvedens Samordningsförbund skulle det med 
budgeterad medelsfdrdelning om ca 3,4 mkt· innebära ett eget kapital om ca 0,7 mkr jmf med 
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Fi""vedells Samordllillgsjörbu1Id 
Grallsknillg av jOrvaltning, bokslllt 

och årsredovlslling 2015 

nuvarande eget kapital per 2015-12-31 om 1,2 mkr. Enligt den verksamhetsplan för ål' 2016 som 
finns i förbundet så är målet att stora delar av förbundets egna kapital ska nyttjas under år 2016, 
där målet vid årsskiftet 2016-12-31 är ett eget kapital om ca 0,2 mkr. 

Jerker Stenqvist 
Auktoriserad revisorlCertifierad kommunal yrkesrevisor 
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Till 
Styrelsen i Finnvedens samordningsförbund 
Fullmäktige i respektive medlemskommun 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2015 

Finnvedens samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000-2873 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Finnvedens samordningsförbund (organisationsnummer 222000-2873) för verksamhetsåret 
2015. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det fInns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper. 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts ,på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 
interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om fInansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god 
revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 
att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *) 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Finnvedens samordningsförbund har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de fmansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
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För Ko unerna och Region Jönköpings län 

~~~~ 
Deloitte AB / Elvira Hendeby 
Auktoriserad revisor 
För staten 

*) V år granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag 
om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 
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Finnvedens 
samordningsförbund 

Till huvudmännen för Finnvedens samordningsfdrbund 

Årsredovisning 2015 översänds tillsammans med revisionsberättelse och tillhörande 
granskningsrapport. 

Varje huvudman ska var för sig pröva fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret. Kopia önskas till förbundet på beslut om ansvarsfrihet. Frågan om 
ansvarsfrihet från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hanteras av 
F örsäkringskassan nationellt. 

Om muntlig information önskas på möte med fullmäktige, styrelse, socialnämnd eller 
annat forum som komplement till denna skriftliga information så är ni välkomna att 
kontakta undertecknad. 

Jönköping 2016-03-23 

,4:~~ 

Postadress: 

Tel 072-741 5800 
www.finsamjonkopingslan.se 

c/o Gnosjö kommun 
Järnvägsg 49 
335 32 Gnosjö 

Telefon: 
072-7415800 
E-post: 
finsam@gnosjo.se 

Organisationsnummer: 
222000-2873 
Bankgiro: 
816-7587 
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med bokslut 2015 

för Finnvedens samordningsförbund 

Förbundets vision: 
DELAKTIGHET SOM GER 

LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING 

Årsredovisning 2015 



Sammanfattning 

Finnvedens 
samordningsförbund 

Finnvedens samordningsförbund ägs av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Jönköpings län och kommunerna Gislaved, Gnosjö och Värnamo. Förbundet 
arbetar med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). 

Målet är att samhällets resurser ska användas på ett bättre sätt, genom att den 
enskilde ska få ett mer samordnat stöd att uppnå eller förbättra sin förmåga till 
förvärvsarbete och slippa rundgång i systemen. Prioriterad målgrupp är unga vuxna 
med behov av samordnade insatser. 

Genom Jobbcenter Unga i Värnamo har 85 unga fått stöd att öka sin förankring på 
arbetsmarknaden under 2015. Av de 184 som det finns uppgifter om vid avslut hade 
89 st (nästan 50%) arbete eller studier vid avslut. Andelen med fortsatt behov av 
aktivitetsstöd eller försörjningsstöd har minskat kraftigt. Över hälften försörjde sig 
genom studiemedel eller klarade sig helt utan offentlig försörjning. 

Stöd till arbete - Supported Employment använder SE-metoden i Gislaved, Gnosjö och 
Värnamo. 49 män och 29 kvinnor har fått stöd genom projektet sedan starten. Av 
dessa har 36 fått arbete eller börjat studera. Metoden innebär att de också får fortsatt 
stöd att klara att fullfölja det de påbörjat, vilket varit problem för många. 

Navigatorcentrum i Anderstorp har fortsatt utvecklas under året, under ledning aven 
samordnare som finansieras av förbundet. 112 unga har deltagit under 2015. 81 har 
avslutats, varav 34 st har gått vidare till arbete eller studier. En utvärdering av 
verksamheten finns på förbundets hemsida. 

Behövd från början i Gnosjö har gett stöd till 16 kvinnor och 24 män. 25 av de 32 som 
avslutats vid årsskiftet har börjat arbeta eller studera. 

Ett antal självhjälpsgrupper för att förebygga och minska psykisk ohälsa har förberetts 
och beräknas börja mötas under 2016. 

En utredning om passivt försörjningsstöd i Värnamo och Gislaved har bl a lett till 
förbättrat arbetssätt inom försörjningsstödet och till att en satsning ska göras under 
2016 på metodutveckling kring personer som saknar rätt till sjukpenning. 

Nästan 450 anställda hos huvudmännen, förtroendevalda och andra har deltagit i 
gemensam kompetensutveckling, som finansierats genom förbundet. Även andra 
former av samverkan får stöd genom förbundet, bl a Arenasamverkan. 

Förbundets verksamhet ska formas så att alla huvudmän upplever att förbundet aktivt 
medverkar till att det övergripande målet för Finsam nås. Det är styrelsens bedömning 
att den målsättningen uppfylls. 
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1. Inledning 
Finnvedens samordningsförbund är bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning 
inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Förbundet bildades 2011 av Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Landstinget i Jönköpings län och kommunerna Gislaved, Gnosjö och 
Värnamo. 

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) som 
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet 
med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De 
samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå 
eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 

Förbundet ska enligt sin verksamhetsplan i första hand prioritera målgruppen unga vuxna med 
behov av samordnade insatser. 

2. Styrelse och beredningsgrupp 
Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ, som bl a har ansvar för 
utveckling och ekonomi. 

Styrelse har under 2015 bestått av följande ledamöter: 
Maria Johansson (C), Värnamo kommun, ordförande 
Britt Johansson (M), Region Jönköpings län, vice ordförande 
Maria Gullberg Lorentsson (M), Gislaveds kommun 
Stefan LundelI (KD), Gnosjö kommun 
Klas Rydell, Försäkringskassan 
Heidi Skov-Ragnar, Arbetsförmedlingen 

Personliga ersättare från respektive huvudman: 
Bo Kärreskog (S), Region Jönköpings län 
Pär A J Persson (S), Värna mo kommun 
Bengt Petersson (C), Gislaveds kommun 
Camilla Karlsson (S), Gnosjö kommun 
Tommy Sjögren, Arbetsförmedlingen 
Marita Thalin, Försäkringskassan 

Styrelsens AU består av ordförande, vice ordförande och förbundschef. 
Styrelsen har haft 10 sammanträden under 2015. Styrelseprotokoll och många andra 
dokument finns tillgängliga på förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se 

Följande personer har ingått i förbundets beredningsgrupp: 
Elisabeth Andersson, arbetsmarknadschef, Gnosjö kommun, ordförande 
Annelie Andersson, sektionschef Medborgarförvaltningen, Värnamo kommun (till juni) 
Britt-Marie Södervall, sektionschef Medborgarförvaltningen, Värnamo kommun (från okt) 
Susanna Olsen, arbetsmarknads- respektive IFO-chef, Gislaveds kommun 
Patricia Näslund, rehabsamordnare psykiatrin, Region Jönköpings län 
Gunilla Westeriund, samverkansansvarig, Försäkringskassan 
Johan Weidenmark, utvecklingsledare, Arbetsförmedlingen (till september) 
Anna SjödeII, enhetschef, Arbetsförmedlingen (från september) 

Dessutom har flera ersättare och andra berörda deltagit i gruppens möten. 
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Beredningsgruppens uppdrag är att förankra förbundets arbete i respektive organisation, att 
samråda om behov av förbättrad samverkan, att bereda ärenden om projektansökningar och 
att vara ett stöd för förbundschef. Beredningsgruppen har haft 7 möten under 2015. 

Styrelsen och beredningsgruppen deltog i en vårkonferens i april. Konferensen anordnades 
tillsammans med styrelserna och beredningsgrupperna för de båda andra förbunden i 
Jönköpings län. De fick information om aktuella verksamheter lokalt, projekt Leva Livet i 
Kalmar och ett nationellt indikatorprojekt och diskuterade integrerad samverkan. 

Styrelsen och beredningsgruppen hade också en gemensam arbetsdag i oktober, då man bl a 
diskuterade utformningen av Verksamhetsplan 2016 med budget 2016-2018. 

3. Vision och målsättning 
Förbundet har en vision: 

DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING 

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att de 
resurser som avsätts för gemensamma insatser används på ett så effektivt sätt som möjligt och 
att berörda huvudmän vid behov samverkar så effektivt som möjligt. 

Förbundets verksamhet ska formas så att alla huvudmän upplever att förbundet aktivt 
medverkar till att nå det övergripande målet för Finsam. Det är styrelsens bedömning att 
den målsättningen uppfylls. 

Förutom vision och övergripande mål finns mer specificerade målsättningar för respektive 
projekt. Huruvida dessa målsättningar nåtts under 2015 kommenteras i kapitel 4. 

4. Verksamheter 
4.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå 
Fem verksamheter och två förstudier har fått medel från förbundet under 2015. 

4.1.1 Jobbcenter Unga i Värnamo 
Jobbcenter Unga riktar sig till unga i två målgrupper: 16-19 år gamla som inte fullföljt sin 
skolgång respektive 19-24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden och ofta uppbär 
försörjningsstöd. Värnamo kommuns Medborgarförvaltning provar tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och Barn- och utbildningsförvaltningen en metod bestående av olika 
arbetsförberedande insatser. Verksamheten kom igång i september 2012. 

Det långsiktiga målet är att den unge ska bli självförsörjande genom arbete. Att fullfölja studier 
är ett viktigt steg på vägen för många. Ett delmål i projektet är att stimulera ungdomarna att 
komma igång med ex friskvårdsaktiviteter samt bidra med verktyg för att utveckla deras egen 
drivkraft. Med detta följer bättre självkänsla, våga tro på sig själva och hitta motivationen till 
att vilja gå vidare. Ett annat mål med projektet är att utveckla samverkan och nätverk med 
olika aktörer i samhället. Samtliga dessa mål har man uppnått, helt eller delvis, under året som 
gått. 
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4 förmiddagar i veckan har JCU haft gruppaktiviteter. Man börjar dagen med att äta en lättare 
frukost för att sedan aktivt kunna delta i verksamheten. Gruppaktiviteternas mål är att rusta 
ungdomar för att ta nästa steg mot arbete. Man lär sig om kost och hälsa, får samhälls
information från t ex bank, arbetsförmedling och studie- & yrkesvägledare, hjälp att skriva CV 
m.m. JCU har under 2015 arbetat fram ett arbetsmaterial för gruppaktiviteterna, det är ett 
detaljerat och strukturerat 5 veckors program. Tyvärr har gruppaktiviteterna varit vilande 
under de sista 3 månaderna av 2015 pga personalbrist. 

På eftermiddagarna finns det möjlighet att studera. Några läser enstaka kärnämnen eller 
gymnasieutbildningar. JCU samarbetar med gymnasieskolan eller vuxenutbildningen kring 
dessa deltagare. 50 stycken kurser har påbörjats, av dessa är 34 stycken avslutade med betyg 
och några är fortfarande pågående. Ett flertal ungdomar har även läst körkortsteori samt fått 
en kort yrkesinriktad utbildning, t ex att använda motorsåg, röjsåg eller truck. Under 2015 
klarade 25st ungdomar truckkortsutbildningen. 

Under 2015 har JCU kunnat ge 37 unga tillfällig anställning. Det har visat sig vara positivt, då 
detta har gett "ringar på vattnet". De unga får genom anställningen sin första lön, vilket har 
ökat deras motivation att söka sig vidare till arbete utanför JCU då deras anställning avslutats. 

Under 2015 har JCU arbetat med 85 unga, varav 45 nyinskrivna under året. Sedan starten har 
ca 220 unga skrivits in i JCU. 210 av dem gav samtycke till att mer uppgifter om försörjning mm 
samlades in. Av dem var 123 män och 87 kvinnor. 57 var 17-19 år, 152 var 20-24 år och en lite 
äldre. 103 av dem har enbart avslutad grundskoleutbildning och 18 inte ens det. Över hälften 
av deltagarna har alltså inte klarat att avsluta gymnasieutbildning, vilket klart påverkar deras 
möjligheter att få anställning. 

Försörjning före och efter JCU 2012-15 (n=184) 

120 ,------------------
100~---------__ ~-------

Uppgifter finns om 184 deltagare som avslutats sedan starten. Under projekttiden hade 
antalet personer med aktivitetsstöd och försörjningsstöd minskat kraftigt. Istället klarar sig 
många utan offentlig försörjning efter stödet de fått i projektet. Flera har en kombination av 
ersättningar. 

62 av de unga arbetade vid avslut från JCU och 35 hade börjat eller skulle börja studera (varav 
8 i kombination). Eftersom fortsatta studier för många är en förutsättning för att få en 
anställning, så är även detta ett bra resultat av projektet. Totalt har alltså nästan 50% gått 
vidare till arbete eller studier (89 av 184), utan offentlig försörjning, vilket är mer än 
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genomsnittet för liknande verksamheter. Dessutom tillkommer de som kommit vidare genom 
stöd av SE-coachen i projekt Stöd till arbete (se kap 4.1.2), som är placerad på JCU. 

För många som behövt fortsatt stöd genom AF, Försäkringskassan eller socialtjänsten, har 
deltagandet inneburit att man får ett mer individuellt anpassat stöd grundat på bättre kunskap 
om personens förutsättningar. 

Under 2015-2016 genomförs en utvärdering av verksamheten. Eftersom utvärderingen varit av 
lärande karaktär så har flera områden förbättrats parallellt med att utvärderingen pågått. 
Strukturen och målsättningen med verksamheten har förtydligats och förbättrats avsevärt. 
Den slutgiltiga rapporten kommer att redovisas under första halvåret 2016. 

Under 2015 har JCU utbildat ytterligare en av personalen i metoden SE vilket verksamheten 
haft stor nytta av, då vi kunnat coacha fler deltagare ut på olika arbetsplatser. 

Värnamo kommun finansierar den större delen av verksamheten. Bland annat 
implementerades de delar av projektledar- och handledartjänsterna som förbundet finansierat 
2012-2014. Den totala budgeten för verksamheten var 2015 4,9 mkr. 

Förbundet finansierade 2015 både den lärande utvärderingen och en pedagogtjänst för att 
förstärka stödet till studier för dem som behöver det. Förbundet beviljade totalt 810.000kr för 
2015. Utfallet blev totalt 610.194kr. Skillnaden berodde bl a på en vakans som uppstått på 
pedagogtjänsten under hösten 2015 och på sjukdom. För 2016 har ytterligare 399.000kr 
beviljats till JCU. 

4.1.2 Stöd till arbete - Supported Employment 
Stöd till arbete är ett projekt som syftar till att förstärka huvudmännens användning av 
arbetsrehabiliteringsmetoden "Supported Employment". 

SE-metodiken skiljer sig på flera punkter från normalt arbetssätt med arbetslösa: 
~ Utgångspunkten är att alla kan arbeta oavsett funktionsnedsättning, bara viljan finns 

och rätt förutsättningar ges 
~ Redan från början letar coachen efter en arbetsgivare som kan ge anställning om den 

unge klarar arbetet efter en inledande tids praktik 
~ SE-coachen följer deltagaren till arbetsplatsen och ger stöd på plats att klara 

arbetsuppgifter, socialt samspel och annat som är viktigt för att kunna fungera. Stödet 
ges så länge behov finns. 

~ SE-coachen ger stöd till deltagaren och arbetsgivaren att lösa eventuella konflikter 
eller missförstånd, även efter att arbetsgivaren tagit över huvudansvaret genom 
anställning. 

Denna metodik stämmer mycket väl med vad arbetsgivare efterfrågar för att klara att anställa 
fler personer med arbetshinder. 

Målgruppen för projektet var från början (2012) personer med funktionsnedsättning, som var i 
behov av samordnade insatser för att kunna bli självförsörjande genom arbete. När projektet 
förlängdes 2015-2016 vidgades målgruppen till att gälla alla i arbetsför ålder 18 - 64 år med 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, som vill och är motiverade till arbete. Unga i 
åldern 18 - 29 år är prioriterade. 
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Förbundet finansierade en 50%-tjänst SE-coach per kommun under perioden 2012-2014. 
2015 implementerade kommunerna Värnamo och Gislaved de tjänster de dittills fått stöd till. 
Därmed kunde förbundets bidrag användas till en utökning av SE-arbetet med 50% i respektive 
kommun medan Gnosjö kommun fick fortsatt stöd till projekttjänsten på 50%. 

Målet är att: 

• SE-coacherna skall lotsa fem deltagare per kommun/år och 50% tjänst från 
utanförskap till egen försörjning via anställning 

• övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt försörjning 
• 80 % av deltagarna i projektet ska uppleva att den egna hälsan och/eller 
livskvaliten har förbättrats 

SE-coachens insatser kan grovt delas in i tre steg. 
1. Konsultation. Kontakt från handläggare på AF/FK/socialtjänst eller annan verksamhet som 

vill resonera om en persons situation. 
2. Inskrivning, lära känna, motivation, matchning till rätt arbete och personlig utveckling, 

med mål att komma till anställning eller studier. 
3. Uppföljande kontakt med personer som börjat arbeta och deras arbetsgivare för att ge 

stöd att klara att behålla arbetet. 

Sedan SE-coacherna startade sitt arbete under hösten 2012 har de arbetat med totalt 49 män 
och 28 kvinnor med någon form av funktionshinder, i steg 2 ovan. 

, 
(:Jil'JJ(' I \ ~I ~ • • ,f( '(o , , 

\ 1)1 ( I L 

Män 15 16 18 49 

Kvinnor 13 11 5 29 

Totalt 28 27 23 78 

7 st av dem var 17-19 år gamla, 30 st 20-24 år, 9 st 25-29, 9 st 30-39 år och 23 st var äldre. 

52 st av dem hade försörjningsstöd och 35 st aktivitetsstöd pga arbetslöshet när kontakten 
med SE-coachen inleddes. Några få hade sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, 
studiemedel eller a-kassa. Några hade en kombination av dessa ersättningar. 
30 av dem hade haft offentlig försörjning mer än 3 år, flera över 10 år! 

Även i denna grupp av deltagare är det en mycket stor andel (46 st) som saknar fullföljd 
gymnasieutbildning, vilket påverkar deras möjligheter att få arbete. 
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53 av de 78 deltagarna har avslutats ur steg 2. Av dessa har 36 (68%) fått arbete och/eller 
börjat studera vid avslut! Flera deltagare gick vidare till annan arbetslivsinriktad rehabilitering 
eller fick lov att avbryta deltagandet pga sjukdom, flyttning eller av annat skäl. 

Projektet nådde målet om att stödja 15 personer till arbete/studier under 2013. Varken 2014 
eller 2015 nåddes detta mål i alla kommuner, vilket beror på flera skäl, bl a nyrekrytering av 
personal, svårigheter i rekrytering av deltagare och att flera av dem som fått SE-stöd till arbete 
istället registrerats i projekt Behövd från början (se kapitel 4.1.4). Resultatet är ändå mycket 
gott vad gäller försörjningen för ett antal deltagare: 
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Försörjning före och efter SE (n=53) 

n 

33 
29 

• Före insats 
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Störst förändring vad gäller försörjning för de 53 avslutade har skett vad gäller hur många som 
behöver fortsatt försörjningsstöd (från 37 till 6) eller aktivitetsstöd och hur många som vid 
avslut är helt självförsörjande (från O till 33). Några har en kombination av ersättningar. 

Coacherna har under 2015 haft fortsatt stödjande kontakt med minst 15 av de deltagare som 
kommit igång i arbete eller studier. För flera av dessa har den stödjande kontakten varit 
omfattande och en förutsättning för att de ska klara arbetet eller studierna. Enligt metoden 
finns ingen gräns för hur länge kontakten kan fortsätta. 

Styrelsen beviljade stöd till projektets coach-tjänster med totalt max 837.000kr för 2015. 
Utfallet blev totalt 832.354kr. För 2016 har ytterligare 860.000kr beviljats. 
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4.1.3 Navigatorcentrum i Gislaved 
Navigatorcentrum är en verksamhet som byggts upp i Anderstorp under 2013-2015, för unga i 
åldern 16-24 år som står utan sysselsättning. Även unga upp till 29 år, med 
aktivitetsersättning, kan få stöd genom verksamheten. 

Navigatorcentrum är ett samarbete mellan Gislaveds kommun (arbetsmarknadsorganisa
tionen, försörjningsstöd och gymnasieskolan), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Det långsiktiga målet är att skapa förutsättningar för jämlika ekonomiska och sociala 
levnadsvillkor för unga samt säkerställa att ingen hamnar i rundgång mellan olika system och 
myndigheter. Grundtanken är "En dörr in - flera vägar ut". 

Under 2015 utvecklades verksamheten genom att en pedagog anställdes för att bättre möta 
de ungdomar som behöver stöttning i att både komma tillbaka till studier, samt kunna fullfölja 
redan pågående studier. 

Navigatorcentrum samordnar egna stödinsatser och andra insatser som finns. 345 unga fick 
delta i feriepraktik under 2015. 112 unga har fått del av övriga aktiviteter som finns: 
Kommunalt Ungdomslyft (KUL, 18-24 år, 3 månaders praktik och 3 månaders anställning i 
kommunal verksamhet), coachning med arbetsmetoden Supported Employment, 
praktikplatser för social träning och arbetsträning, Kompassen med jobbsökarstöd och 
stödjande aktiviteter fyra dagar per vecka. 

Nytt för hösten 2015 är Studierummet som kombineras med andra aktiviteter på 
Navigatorcentrum efter individens behov för att fullfölja sina studier. Kommunala 
Aktivitetsansvaret, som kartlägger och erbjuder aktivitet till ungdomar 16-20 år som inte går 
på gymnasiet, använder sig främst av Kompassen och Studierummet för dem som behöver 
komma in i någon aktivitet. 

I följande sammanställning redovisas alla insatser under året. En individ kan räknas mer än en 
gång, eftersom man kan varit delaktig i fler insatser under sin placering på Navigatorcentrum. 
Vägen för en ungdom kan se ut så: remiss till Ne, aktiviteten Kompassen, coachning inför 
praktik, KUL och avslut till arbete/studier eller åter beställare. De ungdomar som redovisas 
som KAA nedan är antalet ungdomar 16-20 år vi har arbetat med i verksamheterna ovan under 
2015. Kompassen jobbar individuellt med allt från coachning, till gruppaktivitet och social 
träning. 

Män Kvinnor 

KUL 29 25 
sE-coachning 2 1 

Annan praktik 12 12 
Kompassen 18 24 
Studie rummet 3 1 

KAA 15 19 

Under 2015 har totalt 81 individer avslutats på Navigatorcentrum. Dessa har gått vidare till: 
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Jobb 15 
Studier 19 
Avslut (okänd anledning, flytt, missbruk, etc) 12 
Äter beställare 38 
(Tre har avslutats och kommit in en gång till i verksamheten, med uppehåll emellan. Därav fler avslut än individer.) 

Projektet har utvärderats av Anette Moberg från Contextio Ethnographic. I december 2015 
presenterades hela utvärderingen av Navigatorcentrum för perioden 2013-2015. Här följer 
några uppgifter från denna utvärderingsrapport. 

Totalt har 226 unika deltagare varit inskrivna på Navigatorcentrum under perioden januari 
2013 till och med 31 oktober 2015. Könsfördelningen är jämnt fördelad med 48 procent 
kvinnor och 52 procent män. Majoriteten, 73 procent, är mellan 16-24 år och har klarat sina 
gymnasiestudier. Trettionio procent av deltagarna har gått vidare till arbete eller studier. 

Deltagarna uppskattar Kompassen och KUL-anställningarna. Deltagarna, liksom handläggarna 
som remitterat deltagare, menar att Kompassen och KUL-anställningarna fått positiva effekter 
såsom att deltagarna kunnat bryta en social isolering, fått ökat självförtroende, blivit mer 
sociala, fått ökad motivation, ökat ansvarstagande och ett ökat socialt nätverk. 

En ungdom på Navigatorcentrum säger bl a så här om stödet och hjälpen: 
- "Delvis är det ju att man har varit här och fått den sociDla kontakten liksom. Jag tror att det 
kan hjälpa rätt så mycket om man har varit som jag och inte har varit så protsam och väldigt 
tillbakadragen så kan det verkligen hjälpa att få den sociala grejen. Då tror jag också att man 
måste få rätt uppgifter och att man känner sig bekväm med gruppuppgjfterna . .. . Att jag 
verkligen bestämde mig var att jag fick pushen ... Då började jag tänka att det kanske går och 
att det går att få det på det sättet som jag vill . .. . Jag känner att jag har ett mål och inte bara 
sitter hemma och inte gör något." 

En kort film producerades 2013 om hur det är att vara deltagare och handledare i 
Navigatorcentrum. Filmen och utvärderingen finns bl a på förbundets hemsida. 

Förbundet har beviljat medel till samordnartjänsten, utvärderingen samt pedagogtjänsten 
under två år 2015-2017. För 2015 beviljades totalt 761.200kr. Utfallet blev 743.804kr. 
Gislaveds kommun ansvarar för resten av budgeten på totalt ca 8 milj kr per år. 2016 övertar 
kommunen finansieringen av samordnartjänsten. 

4.1.4 Behövd från början 
Projektet "Behövd från början" i Gnosjö pågick 2014-2015. Det var ett samarbete mellan 
projektägaren Gnosjö kommuns arbetsmarknadsenhet, enheten för försörjningsstöd, 
Arbetsförmedlingen och Gnosjöandans Näringsliv. 

Målgrupperna var tre: 
- . Långtidsarbetslösa ungdomar 19-24 år i behov av samordnade insatser 

Unga 19-29 år med särskilda behov och i behov av samordnade insatser 
Långtidsarbetslösa unga vuxna 25-35 år som är i behov av samordnade insatser. 

Den tredje gruppen tas med i mån av plats. 
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Målsättningar var att 
projektdeltagarna ska bli självförsörjande genom arbete eller studier och att 
skapa en ny typ av samverkan mellan individ, näringsliv, arbetsförmedling, 
försäkringskassa och kommun. 

Huvudsyftet med projektet var att sammanföra de arbetslösa med både privata och offentliga 
verksamheter som har behov av personal. En viktig del i projektets arbetssätt var att 
kommunen erbjuder tre månaders anställning för de unga även ute hos privata arbetsgivare, 
under förutsättning att arbetsgivaren lovat att ge den unge ytterligare minst tre månaders 
anställning. En jobbcoach ger stöd till både deltagare och arbetsgivare vid behov. 

Under 2014-2015 har 16 unga kvinnor och 24 unga män deltagit i projektet. 26 av dem 
saknade fullföljd gymnasieutbildning. 22 st var 20-24 år, S st yngre och 13 st äldre. 19 av dem 
har fått anställning och 6 har börjat studera! 

Försörjning före och efter 
Behövd från början (n=32) 

~ +----1 -----I -----L -----_ I • Före 

• Efter 

35 av deltagarna hade aktivitetsstöd och 21 försörjningsstöd innan projektstart, några av dem 
en kombination. 32 hade avslutats innan projekttiden tog slut vid årsskiftet. Av dem hade 21 
blivit helt självförsörjande och två försörjde sig på studiemedel. Behovet av aktivitetsstöd och 
fortsatt försörjningsstöd har nästan försvunnit. Även flera av de 8 deltagare som behöver få 
fortsatt stöd en period av SE-coach eller arbetsmarknadsenhetens övriga insatser har goda 
chanser att bli självförsörjande. 

I november 2015 genomfördes ett firande av att ungdomsarbetslösheten nästan halverats i 
Gnosjö det senaste året, delvis tack vare det förbättrade samarbetet och coachernas arbete i 
Behövd från början. 

En utvärdering och slutrapportering av projektet kommer att presenteras i början av 2016. 
Samarbetet mellan kommunen, AF och näringslivet har blivit allt bättre under projekttiden. 
Samarbetet är långsiktigt och bygger på att ett förtroende mellan samverkanspartner kan 
byggas upp under en längre tid. Det fortsätter bl a i det nya integrationsprojektet Vidare i 
Gnosjö 2016-2018. 

Förbundet har beviljat medel till två jobbcoacher på halvtid och vissa omkostnader, max 
605.000kr under 2015. Utfallet blev 526.027kr. Gnosjö kommun ansvarar för resten av 
budgeten för projektledning, anställningar av de unga mm. 
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Projektet Självhjälpsgrupper syftar till att förbättra den egenupplevda hälsan hos kvinnor och 
män i GGVV-kommunerna och därmed förebygga psykisk ohälsa som i sin tur motverkar 
sjukskrivning, medicinering, överdiagnostisering och bidragsberoende. 

Målgruppen är personer i behov av stöd för att bibehålla eller förbättra sin psykiska hälsa i 
förebyggande syfte och personer på grund av fysisk, psykisk eller social påfrestning har 
utvecklat eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. 

Projektets samverkanspartners är Region Jönköpings län, Försäkringskassan, Svenska kyrkan 
och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Självhjälpsgrupper utgår från tron på människans egen kraft, vilja och förmåga till förändring. 
Viktig hörnsten är värdegrunden, som bygger på frivillighet, ömsesidighet och likvärdighet. 

I en självhjälpsgrupp träffas människor som har ett gemensamt problem för att dela med sig av 
sina erfarenheter, stödja varandra och tillsammans göra något åt sin situation. Här kan 
deltagarna tala öppet och uppriktigt med människor som förstår därför att de har liknande 
erfarenheter. Här har de möjlighet att sätta ord på sina upplevelser och känslor, ge och få stöd 
och hitta nya förhållningssätt. 

Personen söker själv och en tid för samtal bokas in. Detta samtal är viktigt dels för att 
personen ska få information om hur det fungerar och dels för att personen ska få hjälp med att 
hitta till rätt grupp. 

Grupper startas upp när minst 5 är anmälda till samma grupptema. Gruppen träffas 2 timmar 
19jvecka. Igångsätta re är med de första 4 träffarna för att skapa en trygg struktur i gruppen. 
Tystnadslöfte avges - det som sägs i gruppen stannar i gruppen. 

7 män och 19 kvinnor visade intresse under 2015. Samtal har genomförts med 19 av dem: 3 i 
Jönköping och 16 i GGVV. Åldern på personerna är 20-70 år. 

Målsättningen var att 5 grupper skulle hinna starta under 2015. Trots målmedveten 
marknadsföring och information via olika kanaler (flygblad, affischering, annonser i media och 
sociala media, information till handläggare och andra berörda personalgrupper, 1177 mm) 
hade ingen grupp startats vid årsskiftet. Detta bekräftar erfarenheterna från förebilderna i 
Västerås att startsträckan är lång innan medias intervjuer med gruppdeltagare, positiva rykten 
mm kan bidra till att nya grupper startar. 

8 grupper har fått deltagare men söker fler deltagare för att kunna starta: 
Nära anhörigs död; Ensamhet; Separation -lämna en relation som inte fungerar; Vara 
arbetslös - arbetssökande; Utmattning; Långvarig smärta; Leva med Parkinsons sjukdom och 
Hitta glädje efter svårigheter. 

Förbundet beviljade max 325.650kr till löner, OH-kostnader och marknadsföring under 2015. 
Utfallet blev 277.741kr. 
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4.1.6 Fortsatt förstudieprocess Hela kedjan till företaget 
Försäkringskassan beviljades medel från Svenska ESF-rådet till en förstudie som genomfördes 
under 2014 i samråd med övriga huvudmän i länet, inklusive vårt förbund. Förstudien innebar 
bl a en inventering av vad arbetsgivare anser är viktigt för att de ska kunna anställa fler 
personer som varit i behov av rehabilitering och bra samarbetsformer som finns idag. 
Rehabilitering misslyckas om man inte lyckas klara sista länken i kedjan, ett hållbart samarbete 
med möjliga arbetsgivare. 

Under förstudietiden var det tänkt att en ansökan skulle ha gjorts om nya ESF-medel, utifrån 
förstudiens resultat. Utlysningen av dessa medel blev försenad. Därför finansierade 
samordningsförbunden i länet en fortsatt förstudieprocess, medan ansökan skrevs och beslut 
inväntades. I juni kom besked att drygt 16 Mkr beviljades till projektet Hela kedjan till arbete. 
Det nya projektet kom igång 1 september 2015. 

Förbunden i länet avsatte 240.000kr för förstudieprocessen under 2015, varav Finnvedens 
samordningsförbund bidrog med 68.000kr. 

4.1.7 Utredare av passivt försörjningsstöd 
Värnamo kommun beviljades medel och gjorde under året en utredning om personer med 
passivt försörjningsstöd i Värnamo och Gislaved. Målsättningarna var följande: 

» Ett delmål med utredningen är att denna ska ligga till grund för utveckling och ideer till 
arbetsmetoder, för de aktörer som är delaktiga i handläggning av målgruppen. 

» Ett delmål är att erfarenheterna från utredningen förväntas leda till ett gemensamt 
koncept för handläggning av försörjningsstöd inom hela GGV-regionen. 

» Ett långsiktigt mål är att ingen individ i kommunen ska uppbära passivt 
fö rsö rj n i ngsstöd . 

Utredningen påvisade bl a att Gislaveds kommun hade lägre antal personer i passivt 
försörjningsstöd och erfarenheter som Värnamo kommun kunde dra nytta av. 
Många i målgruppen visade sig ha sådana hälsoproblem att det är osäkert om de kommer att 
klara arbete i framtiden, men de saknar rätt till sjukpenning. De tillhörde gruppen 
"nollplacerade", utan sjukpenninggrundande inkomst som ger dem rätt till sjukpenning. Detta i 
sin tur gjorde att de ofta varken fick stöd till samordning av rehabilitering av Försäkringskassan 
eller rätt stöd från vården. 
En modell för ett gemensamt utredningsteam för Gislaved, Värnamo och Gnosjö skissades 
också i utredningen. 

Förbundets beredningsgrupp beslutade att gå vidare med tankarna om förstärkt samarbete 
kring "nollplacerade". Man vill under 2016 ta vara på goda erfarenheter i Halland, i samarbete 
med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 

Uppdraget till utredaren kompletterades efter en period med en önskan att utvärdera 
Arenasamverkan {se kapiteI4.3.1}. Totalt avsattes 276.000kr till utredningen inklusive 
utvärderingen av Arenasamverkan. Utfallet blev 275.991kr. 
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Förbundet stöttar olika former av gemensam kompetensutveckling för anställda hos 
huvudmännen. Förutom att den samlade kunskapen ökar genom detta så är det bra att 
handläggare och chefer i de olika verksamheterna får möta varandra. Det ökar förtroendet för 
varandra och underlättar direktkontakt när behov av samråd uppstår. 

4.2.1 KUR-projektet 
KUR-projektet - KunskapsUtveckling om Rehabilitering för personer med psykisk 
diagnos/funktionsnedsättning - var från början en del i regeringens psykiatrisatsning 2009-
2012. Eftersom resultatet var gott utlyste Försäkringskassan nya medel för 2014-2015. 

Kunskapssatsningen vände sig till personal på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
kommunen och vården. De lokala satsningarna organiserades av förbundets beredningsgrupp. 
Satsningen 2015 genomfördes tillsammans med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
och "Nätverk Arbete, studier och sysselsättning" i Jönköping. En gemensam inbjudan sändes ut 
och två likadana föreläsningar genomfördes vid respektive tillfälle, i Jönköping och Värnamo. 

Föreläsningar under 2015: 
Våldsutsatta kvinnor-samhällets ansvar. Åsa Witkowski, Nationellt Centrum för Kvinnofrid . 
Info om lokala kvinnojourer. Totalt antal åhörare: 166st 

Psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Anders Tengström, Karolinska institutet. Lokal 
information om stödformer. Totalt antal åhörare: 222 st 

Suicidprevention och psykisk ohälsa. Ullakarin Nyberg, Norra Stockholms Psykiatri. Information 
om regionalt förebyggande arbete och SPES1. Totalt antal åhörare: 173 st 

Stöd till arbete - Supported Employment. Camilla Bogarve utbildare. Andreas Önnebring 
delade egna erfarenheter. Info om Föreningen Hjärnkoll i Jönköpings län. Totalt antal åhörare: 
156 st 

En gemensam utvecklingsplan för fortsatt KUR-satsning antogs av alla parter i slutet av året. 
Där nämns bl a fortsatt gemensam kompetensutveckling. 
Förbundet bidrog med totalt ca 28.000kr till del av omkostnaderna. Utvärderingsenkäter 
bekräftade att stor andel av deltagarna fått mycket användbar kunskap och nya kontakter. 

4.2.2 Supported Employment (SE) 
Arbetsmetoden Supported Employment har visat mycket goda resultat när det gäller att hjälpa 
personer med funktionsnedsättning att få och behålla arbete. 

För att stödja den fortsatta spridningen och kvalitetssäkring av arbetet har de tre 
samordningsförbunden i länet delfinansierat två grundutbildningar inom SE och IPS (individual 
place ment and support) med totalt 40 deltagare. Förbunden har också finansierat 
fördjupningsdagar för SE-coacher och en dag om SE för chefer. 

l SPES - Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stöd 
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Ansvariga för ett metod nätverk för SE-coacher och organiserandet av de olika utbildningarna 
är kommunernas utvecklingspartnerskap i länet FoUrum. 

4.2.3 Dramat Churchill var inte heller klok 
151130 bjöd förbundet in anställda hos huvudmännen för en föreställning av gruppen Östra 
teatern, Stockholm. De spelade dramat "Churchill var inte heller klok - om arbetslivet för 
personer med funktionsnedsättning". I pjäsen fick vi följa tre unga människors kamp för att ta 
sig in i arbetslivet: Anton med en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med ADHD och Jonas med 
Aspergers syndrom. Efter dramat blev det samtal om bemötande mm med skådespelarna. 

Därefter blev det information om SIP - samordnad individuell plan, och gruppsamtal om hur vi 
stödjer Anton, Hanna och Jonas lokalt. Drygt 50 personer såg föreställningen och deltog i 
samtalen. 

4.2.4 Annan kompetensutveckling 
Vårkonferensen och Nationella konferensen för samordningsförbund är exempel på 
kompetensutveckling som styrelse, beredningsgrupp och förbundschef fått del av under året. 
Kostnader som gäller förbundschef delas med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 

Förbundets budget för kompetensutveckling var 200.000kr för 2015. Utfallet blev totalt 
134.803kr. Nästan 450 anställda hos huvudmännen, förtroendevalda och andra har deltagit i 
gemensam kompetensutveckling under 2015, som helt eller delvis finansierats genom 
förbundet. 

4.3 Samverkan 
Samverkan sker i de olika projekt som får förbundets stöd, men även i styrelsen, berednings
gruppen och olika arbetsgrupper som planerar kompetensutveckling och annat samarbete. 

4.3.1 Arenasamverkan 
Arenasamverkan är ett samarbete inom hela GGVV-området: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och 
Värna mo. Alla fyra parter (kommun, vård, AF och FK) deltar i regelbundna möten på respektive 
ort. På mötena sker samråd om personer som behöver samordnat stöd, med samtycke från 
den berörde. Där informerar man också om ändrade regler, organisation och annat aktuellt 
som övriga kan ha nytta av. 

Under 2015 har Arenagrupperna mötts totalt 31 gånger, lärt mer om varandra och samrått om 
79 personers situation. Genom dessa samråd har många oklarheter retts ut, vilket lett till mer 
effektivt stöd till de berörda. 

Förbundschefen är sammankallande i den gemensamma styrgruppen för Arenasamverkan i 
området. Styrgruppen ansvarar för att följa upp och utveckla samverkansformen. Under året 
genomfördes en utvärdering av Arenasamverkan. Denna fanns som ett av underlagen under 
hösten, då en workshop genomfördes med Arenagruppernas representanter och förhandlingar 
ledde fram till en överenskommelse om fortsatt Arenasamverkan 2016-2018. 
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Förbundschefen ansvarar för kontakter med huvudmännens verksamheter om projekt mm, 
beredning av ärenden till styrelsen, sekreterarfunktion, verkställande av beslut, information, 
ekonomi- och fakturahantering mm. Förbundschef är Peter Hedfors. 

Tjänsten som förbundschef på halvtid köps av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. I 
avtalet ingår kostnader för kanslilokaler i Jönköping och andra gemensamma omkostnader. 
Från 150901 köps också 20% tjänst som assistent på kansliet i Jönköping för stöd till 
förbundschef. Assistent är Malin Berglund. 
Ekonomi- och redovisningstjänster sköts genom avtal med Region Jönköpings län. 

Gnosjö kommun har ansvaret för tillsyn av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt 
arkiviagen (1990:782). Gnosjö kommun tillhandahåller administrativt stöd till förbundet i form 
av diarium och arkiv. 

6. Ekonomi 
Samordningsförbund finansieras enligt lagstiftningen till 50% av staten (genom 
Försäkringskassan), 25% av landstinget/regionen och 25% av berörda kommuner, fördelat 
utifrån antal invånare 1 november året innan budgetåret. 

Ambitionen för 2015 var att stora delar av uppkommet kapital skulle komma till användning i 
nya verksamheter. Så har också delvis skett genom att medel beviljats till förstärkning av 
Navigatorcentrum och nya projektet Självhjälpsgrupper samt fortsatt process kring förstudien 
Hela kedjan till företaget och utredning av stödet till personer med passivt försörjningsstöd. 

Årets kostnader överstiger de inkomster som kommit in till förbundet under året, med 631 tkr. 
Dessa medel täcks dock av det kapital som fanns kvar från tidigare år. Förbundet bedöms 
därmed uppfylla kommunallagens balanskrav. 

Av överskottet efter förra verksamhetsåret ca 1,8 milj kr finns ca 1,2 milj kr kvar vid detta 
årsskifte. Stor del av dessa medel kommer enligt Verksamhetsplan 2016 att användas för 
pågående och nya insatser under 2016. 
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Resultaträkning 
Utfall Budget 2015 Utfall 

2014-12-31 2015-12-31 Fotnot 
Intäkter 
Gislaveds kommun 301444 340600 340600 
Gnosjö kommun 98736 112300 112300 
Värnamo kommun 347820 395100 395100 
Region Jönköpings län 748000 848000 848000 
Försäkringskassan 1 496000 1 696000 1 696000 
Ränteintäkter 21255 -2 
Ack överskott föregående år 1 710000 

Totalt tillgängliga medel 3013255 5102000 3391998 

Kostnader 
Verksamhet 

Jobbcenter Unga 571 701 810000 610194 
Stöd till arbete - SE 633615 837000 8~2 354 
Navigatorcentrum 597413 761 200 743804 
Behövd från början 520162 605000 526027 
Nya projekt! kartläggn 244150 a 

Självhjälpsgrupper 325650 277 741 
Utredn passivt försstöd 276000 275991 
Fortsättning Hela kedjan 68000 68000 

Kompetensutveckling 139724 200000 134803 

Administration 
Kansli 391 400 443200 415569 b 
Styrelse 25640 25000 16272 
Information 22968 25000 23418 
Ekonomiadministration 63347 65000 64800 
Revision 32150 35000 33879 

Summa kostnader 2998121 4720200 4022852 
Sparas inför 2016 381 800 

Periodens resultat 15134 -630854 

Fotnot 
a) Enligt Verksamhetsplan 2015 avsattes i budgeten 2015 1.065.000kr för nya projekt. Stor del 
av medlen användes till självhjälpsgrupper mm. Summan 244.150kr är det ej utnyttjade utrymmet 

b) Medel flyttades från "Sparas inför 2016" till kansli för att möjliggöra överenskommelsen med 

SF Södra Vätterbygden att köpa 20% tjänst som assistent på kansliet i Jönköping 

17 (18) Årsredovisning 2015 



Balansräkning 

Tillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kassa och bank 

Eget kapital och skulder 
Balanserat från föregående år 
Arets resultat 

Arets balanserade resultat 

Kortfristiga skulder 

Värnamo 20 

~.~~ 
Värnamo k 
Ordförande 

~ffJ,~f/tt rW 
Region Jönköpings län 
Vice ordfö n 

18 (18) 

Finnvedens 
samordni ngsförbund 

2014-12-31 

144157 
2420360 
2564517 

1 782939 
15134 

1798073 

766444 
2564517 

~bttdA~ 
Johanna Buchalle 
Arbetsförmedlingen 

Årsredovisning 2015 

2015-12-31 

82018 
2328560 
2410578 

1 798073 
-630854 

1167219 

1 243359 
2410578 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §127 Dnr: KS.2016.57

Godkännande av Finnvedens Samordningsförbunds årsredovisning
med revisionsberättelse 2015

Ärendebeskrivning
Finnvedens samordningsförbund har överlämnat årsredovisning för år 2015
med revisionsberättelse för godkännande av Gislaveds kommun.

Finnvedens samordningsförbund bildades 2011 av Försäkringskassan, Region
Jönköpings län, Arbetsförmedlingen och kommunerna Gislaved, Gnosjö och
Värnamo. Förbundet arbetar med finansiell samordning inom rehabiliterings-
området, Finsam. Det övergripande målet med finansiell samordning är att
samhällets resurser används på ett bättre sätt och till större nytta för den
enskilde kommuninvånaren.

Gislaveds kommun har under år 2015 representerats i styrelsen i
kommunalförbundet av Maria Gullberg Lorentsson (M) som ledamot och av
Bengt Petersson (C) som ersättare.

Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av
samordningsförbundets verksamhet. Periodens resultat per den 31 december
2015 är -630 854 kr. Det balanserade resultatet uppgår till 1 167 219 kr.

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.

Beslutsunderlag
Finnvedens samordningsförbunds årsredovisning med revisionsberättelse 2015
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2016

Yrkande
Carina Johansson (C): Att ärendet ska avgöras idag, samt bifall till förslaget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Finnvedens samordningsförbunds årsredovisning för år 2015,
samt

att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.

Jäv
Bo Kärreskog (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Till kommunfullmäktigeförsamlingarna i: 
Aneby kommun 
Eksj Ö kommun 
Gislaveds kommun 
Gnosjö kommun 
Habokommun 
Jönköpingskommun 
Mullsjö kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
Tranås kommun 
Vaggeryds kommun 
Vetlanda kommun 
Värnarno kommun 

Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, 
avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län. 

I enlighet med § 6 i förbunds ordningen och kap.9 § 20 i kommunallagen översändes härmed 
revisorernas berättelse för år 2015 avseende kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län. 

Hemställan 
• att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län 

avseende 2015 godkänns. 
• att kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i kommunalförbundet 

Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2015. 

Beslut översändes snarast till: 

Mediacenter Jönköping län 
Att: Jan Fransson 
Box 1027 
551 11 JÖNKÖPING 

Jönköping 2016-04-14 

Bilagor: 
1. Förbundschefen har ordet 
2. Verksamhetsberättelse 
3. Årsredovisning 
4. Revisionsberättelse 

Box 1027, 551 11 JÖNKÖPING, 
Te1.036-19 95 00 
www.mcenter.se 
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Mediacenter Jönköpings län är länets gemensanuna organisation för att tillvarata 
kommunernas intressen, främja samverkan och ge service inom området ljud, film, media, IT
pedagogik och elektronik. Mediacenter befinner sig i en omgivning som kännetecknas av 
ständig förändring och utveckling. 

2015 var ett mycket spännande och händelserikt år för Mediacenter Jönköpings län. Under 
året fick Mediacenter Jönköpings län en ny ordförande och en ny förbundschef rekryterades 
under hösten 2015. Mediacenter Jönköpings län har varit i en juridisk prövning som fick sitt 
avgörande i november månad 2015 i marknadsdomstolen. Motparten fick i denna prövning 
inte igenom några av sina krav vilket gör att Mediacenter Jönköpings län nu kan arbeta mer 
långsiktigt med visioner och verksamhetsplaner. 

Ambitionen är att Mediacenter Jönköpings län ska vara ett regionalt resurscentrum för länets 
kommuner. Vi arbetar i skärningspunkten mellan teknik, IT, media, kultur och pedagogik, 
med huvudsakligen skola och förskola som målgrupp. Under året har vi arbetat med att 
bredda verksamheten till att fler kommunala förvaltningar drar nytta av Mediacenters tjänster 
och det är ett tydligt mål att fortsätta med det arbetet framöver. Mediacenter J önköpings län 
har i flera år sett hur efterfrågan på våra tjänster ökar: 

• Den AV -tekniska i form av inköp, rådgivning och service av modem AV -utrustning 
till klassrum, konferensrum och anläggningar. 

• Användningen av det omfattande medieutbud av undervisning- och upplevelsefilm. 
• Pedagogiskt stöd i form av projekt, nätverkande, support och rådgivning och 

utbildning. 

Efterfrågan på olika utbildningar, support och rådgivning, nätverkande m.m. bekräftar med 
tydlighet att Mediacenter har en viktig roll att spela inom området. Teknik och film/media 
spelar en allt större roll i skolans värld. V år bedömning är nu som tidigare, att den 
utvecklingen kommer att bestå de närmsta åren. Behoven och önskemålen av konkret innehåll 
inom dessa områden kan komma att se annorlunda ut från tid till annan men sannolikheten är 
att de långsiktigt kommer att öka. 

Ambitionen på Mediacenter Jönköpings län är att fortsätta att arbeta aktivt med dessa frågor 
så att länets användare av Mediacenters tjänster för lång tid framöver ska ha möjlighet till en 
framstående mediateknisk service där teknik, media och användning gör att användarna i 
länets kommuner når en bättre måluppfyllelse och bidrar till ett mer aktivt och livslångt 
lärande. 

För mer information om vår verksamhet, se bifogad verksamhetsberättelse 2015. 
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erksamhetsberättelse 2015 

Kommunalförbundets organisation 
Mediacenter Jönköpings län är ett kommunalförbund med direktion tillika styrelse. 
Förbundsdirektionen består av 13 ledamöter och 13 ersättare för respektive medlem. 
Ägare är Jönköping läns 13 kommuner, Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, 
Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetianda och Värnamo. 
Nuvarande ledamot och ersättare är valda på en fyraårs mandatperiod enligt förbundsordning. 
Mediacenters verksamhet bedrivs på Sankt Göransvägen 31 i Jönköping. 
Mediacenter har 2015 haft 20 personer anställda. 

Direktionens ledamöter och ersättare per den 31 december 2015. 
Kommun 
Aneby 
Eksjö 
Gislaved 
Gno sj ö 
Habo 
Jönköping 
Mull sj ö 
Nässjö 
Sävsjö 
Tranås 
Vaggeryd 
Vetianda 
Värnamo 

Ordinarie ledamöter 
Arijana Jazic (S) 
Anita Karlsson (SD) 
Markus Lewintus (M) 
Stig Axelsson (S) 
Mats Linden (S) 
AnneMarie Grennhag (M) 
Eva Nilsson (M) 
Leif Ternstedt (S) v ordf. 
Anna-Karin Yngvesson (KD) 
Jimmy Ryde (KD) ordf. 
Kenth Williamsson (S) 
Agneta Lindberg (S) 
Stefan Widerberg CC) 

Arbetsutskott Ordinarie ledamöter 
Jimmy Ryde (KD) 

Revisorer 

Sammanträden 

Leif Ternstedt (S) 
AnneMarie Grennhag (M) 
Stefan Widerberg (C) 
Stig Axelsson (S) 

Ordinarie 
Bengt Karlsson (L) Nässjö 
Sven Ebbesson (S) Jönköping 

Ersättare 
Robert Jansson (KD) 
Diana Laitinen Carlsson (S) 
Margareta Lindgren (S) 
Gunnie Davidsson CC) 
Morgan Malmborg (S D) 
Anna Carlsson (S) 
Harrieth Cajfeldt Carlsson (S) 
Malin Olsson (M) 
Lena Persson (S) 
Mirsad Puskar (M) 
Allan Ragnarsson (M) 
Malin Brihall (VF) 
Britt-Marie Sellen Nilsson (S) 

Ersättare 
Magnus Hellström (SD) Nässjö 

Under 2015 har direktionen haft 5 st. sammanträden och arbetsutskottet 11 st. sammanträden. 



Film och media 
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Mediacenter har under 2015 arbetat med att möta den ökande efterfrågan från länets 
kommuner på digitalt material i form av streaming av film, digitala resurser och pedagogiska 
tjänster. Detta har gjort att inriktningen på inköp av filmer med institutionella rättigheter 
riktas in på rättigheter som kan streamas. Mediacenter har under 2015 avvecklat den licens på 
spelfilm vi tidigare köpt in åt länets kommuner. Detta har medfört att vi under året fått extra 
kostnader för att avveckla licensen. Detta samt en osäkerhet i de externa avtal Mediacenter 
har blev investeringar i film och media mindre än budgeterat 2015. Mediacenter har under 
året fördjupat samarbetet med andra mediecentraler kring innehåll och mervärden i den 
digitala plattformen SLI som är grunden för film och mediatjänsten. Resultatet av detta är att 
vi varit med och beställt en lokalt producerad filmserie gjord i Jönköping i ämnet kemi för 
högstadiet och gymnasiet. Plattformen har också utvecklats till en digitallärportal där 
användarna kan nyttja Mediacenters resurser på ett bättre sätt vilket också bidrar till en mer 
likvärdig skola i länet där alla elever och pedagoger har tillgång till resurserna. 

Juridisk prövning 
Under 2012 startades en process där vår försäljning av film- och mediatjänster till skolor och 
kommuner utanför Jönköpings län kommer att prövas juridiskt. För att hantera denna fråga 
har vi anlitat juridisk kompetens genom Engström & Hellman AB i Göteborg. Ärendet togs 
upp i Stockholms Tingsrätt i början av april 2014. Domen utföll så att inget av motpartens 
yrkanden gillades av Tingsrätten. Ärendet överklagades till Marknadsdomstolen som 
beviljade prövningstillstånd. Marknadsdomstolen behandlade ärendet under 2015 och domen 
kom i början av november där man fastställde den tidigare domen i Tingsrätten och inget av 
motpartens yrkande gillades. 

TeknikIServiceIInstallation 
Att arbeta med teknik och elektronik innebär att arbeta i förändringens tidevarv där 
förutsättningar snabbt ändras. Det ser vi kontinuerligt. Alltmer av teknik som används idag är 
beroende aven fungerande infrastruktur, mjukvaror och drivrutiner. Detta har inneburit att vi 
kontinuerligt utökar samarbetet med länets kommuner och har ett alltmer fördjupat samarbete 
med kommunernas IT -enheter. 

Försäljning av övrig AV-materiel har, allt inkluderat, uppgått till 29,1 MSEK vilket är en 
ökning med 4,7 % jämfört med föregående år. Försäljning av AV -teknik, surfplattor, tillbehör, 
klassrumsinstallationer såsom interaktiva tv-apparater, projektorer, högtalare m.m. har varit 
omfattande. 

Kompetensutveckling, inspiration och utbildningar 
Mediacenter bedriver och arrangerar utbildningar och komptensutveckling inom Mediacenters 
kompetensområde. Den ökande försäljningen i mer teknik och framförallt i surfplattor till 
verksamheterna har medfört ett ökat behov av både rådgivning vid inköp och implementering 
av tekniken samt användarutbildningar. Fortsatt arbetar Mediacenter med 
användarutbildningar för interaktiva tavlor där efterfrågan är mycket stor. Mediacenter har 
också deltagit i kompetensutvecklingsdagar arrangerade i länets kommuner där vi inspirerat 
och utbildat pedagoger om Mediacenters resurser eller kring användning av IT och Media. 

Projekt/Nätverk 
Ett axplock av projekt, aktiviteter och nätverk vi deltar i och driver: 

• Nätverk för frågor som berör skolbibliotekJskolutveckling tillsammans med 
Länsbibliotek Jönköping som träffas 2 ggr per termin. 
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• Driver länets IT -pedagogiska nätverk på uppdrag av länets skolchefer som träffats 8 

ggr under 2015. 

• Har under 2015 blivit inbjuden att vara med i länets nätverk för skoldatatek och 
specialpedago gik. 

• Mediacenter har varit delaktiga i flera projekt ute i länets kommuner, initierade av 
verksamheten inom skola och socialtjänst. Syftet med projekten är att de ska ge 
kunskap som kan spridas till övriga kommuner. Följande projekt har Mediacenter 
drivit tillsammans med verksamheten under 2015: 

o Digital läslust, TenhultlÖdestugu utbildningsenhet Jönköping 
o Utvecklingsprojekt skolbibliotek i Gnosjö, Habo och Sävsjö kommun 
o Att arbeta med iPad i undervisningen Hubbarpsskolan Tranås 
o Flipped classroom nätverk av slöjdlärare Jönköping 
o Pedagogisk dokumentation inom förskolan i Vaggeryd 
o Att arbeta med iPad i särskolan, Junedalsskolan Jönköping 
o Digital läsning, Åsenskolan Gislaved 
o Att använda teknik och media inom aktivering Äldreomsorgen Värnamo 
o Är med i styrgruppen och projektgruppen i "Aktivt och meningsfullt liv" som 

drivs av folkhälsosektionen på Region Jönköpings län 

• Mediacenter arrangerade 2015 en studieresa med personal från olika verksamheter i 
Jönköpings län till London. På agendan stod det besök på BETT-mässan som är 
världens största IKT-mässa samt seminarier och studiebesök på ett antal skolor. 
Vidare har vi arrangerat en liknande resa till SETT, den skandinaviska motsvarigheten 
med över 150 deltagare. 

• Samarbete med IT -enheter runt om i länet där fokus är att lösa de utmaningar som 
uppstår med teknik som kommer från Mediacenter och användarnas datorer med 
tillhörande programvara. 

• Mediacenter har varit en av initiativtagarna och är medlem i nätverket för 
flerspråkighet som drivs av Forum Utbildning under Kommunalutveckling i Region 
J önköpings län. 

• Erbjuder länets kommuner rådgivning och kompetens för att dokumentera, filma och 
sända ut evenemang arrangerade av kommunerna via webben t.ex. konferenser, 
informationsträffar, kommunfullmäktige. 

Milj ö arbete 
Mediacenters verksamhet har sedan år 2003 varit miljödiplomerad enligt Jönköpings 
kommuns miljöledningssystem. Omdiplomering av verksamheten görs varje år för att 
säkerställa att de krav som ställs på varje enskild verksamhet enligt särskild checklista 
verkligen uppnås. 
Policydokument som styr verksamhetens miljöarbete är miljöplan, miljöpolicy, inköpspolicy, 
resepolicy samt mål- och handlingsplan. Mediacenter blev omdiplomerade för 2015. 

Sammanfattning 
Media, digitalt innehåll och teknik är områden som är föremål för ständig utveckling och 
förändring. Mediacenters ambition är att presentera de bästa möjligheterna för användarna att 
nyttja teknik och innehåll så att den upplevda nyttan bland användarna blir hög. 

Ekonomisk redovisning, särskild bilaga 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2015 

Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län är sedan 2006 ett eget kommunalfQrbund och har till 
syfte att tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan och ge service inom området ljud, film, 
media, II -pedagogik och elektronik. Kommunalförbundet fungerar också som ett ledarskapsstöd för 
lärande och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt kompetensområde. 

Under året har Mediacenter fått en ny ordförande i Jimmy Ryde (kd) från Tranås kommun som ersätter 

Mats Antonsson (kd)från Tranås kommun. FörbundschefRickard Carlsson har under året valt att gå 
vidare och slutar sin anställning på Mediacenter sista december. 

Ny förbundschef har rekryterats under hösten. 

Försäljning och teknik 

2015 har efterfrågan på våra produkter och installationstjänster fortsatt att öka. Vi upplever detta som mycket 

positivt. Den sammanlagda försäljningen av teknik och installation har ökat med 5 % jämfört med 2014. 

Vi har under året böljat ett arbete med en ny inköpspolicy och startat ett arbete med att få in bättre kompetens 

inom upphandling. Då tidigare anställd på distributionen gått i pension har vi startat upp en ny kartläggning av 

distributionen för att hitta en effektivare och bättre hantering av gods och distribution till och från kommunerna. 

Detta arbete kommer fortsätta under 2016 då den nya organisationen ska vara på plats. 

Utbildning, projekt och samverkan 

Under året har vi fortsatt vårt arbete med utbildning, nätverkande, projektdeltagande och informationsinsatser inom 

våra kompetensområden. En stor del av utbildningarna är kopplade till försäljningen av produkter inom interaktiva 

skrivtavlor och surfplattor. 

Mediacenter har under året arbetat tillsammans med flera kommuner i utvecklingsprojekt. Projekten är initierade av 

olika verksamheter i kommunerna och Mediacenter är en del i styrningen samt i genomförandet av projekten. 

Under 2015 har också Mediacenter deltagit i utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen och flerspråkighet där vi inte 

tidigare har arbetat aktivt. Inom dessa områden kan Mediacenter bidra med kompetens och inte minst möjlighet att 

föra erfarenheter vidare till andra kommuner i regionen som en naturlig kanal. 

Nätverk och samverkan är en viktig del i Mediacenters verksamhet och förankringen i länets kommuner. 

Vi har under året utvecklat samverkan med Regionen, inom olika instanser. Tillsammans med Region Jönköpings 

länlFilm har vi arrangerat kompetensutveckling inom film och användande av film som pedagogisk resurs. 

Vi ingår också i styrgrupp för "Aktivt och meningsfullt Liv" som drivs av Folkhälsa i Region Jönköpings län. 

Vi driver tillsammans med Regionbiblioteket Jönköpings län ett nätverk för skolbibliotekarier och har under 2015 

arrangerat fyra nätverksträffar. Vi är också medlemmar och har varit med och initierat ett nytt nätverk kring 

flerspråkighet som startades upp 2015 tillsammans med "FoUrum Utbildning" inom kommunal utveckling på 

uppdrag av skolcheferna i Jönköpings län. Vårt viktigaste nätverk IT-pedagoger Jönköpings län har vi drivit 

sedan 1994. Vi har arrangerat sju träffar under året samt en mycket uppskattad studieresa till SETT-mässan i 

Kista som är Sveriges största mötesplats inom IKT med över 120 deltagare från regionen. Vi har också under 

året utvecklat samarbetet med IT - avdelningar i kommunerna och har nu kontinuerliga träffar med ISIIT 

Jönköpings kommun och Höglandets IT. 

Sida l av 10 
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Film och Media 

I Mediacenters uppdrag ingår att tillhandahålla ett brett och högkvalitativt utbud av film och AV-läromedel. 

För att kunna möta nya önskemål arbetar vi också med att öka kvaliten i de digitala tjänsterna med nya möjligheter 

och mermaterial för pedagoger och elever. Friskolorna i regionen har sedan 2015 tillgång till alla 

filmer och mediatjänster från Mediacenter utan att behöva teckna egna avtal. Syftet är att alla 

pedagoger och elever i regionen ska fä ut mer nytta av Mediacenters resurser och vi kan erbjuder 

resurser som bidrar till en likvärdig skola. 

Medlemsintäkter från Budgetuppföljning 2015 (i tkr) 

kommunerna 2015 (i tkr) Utfall Budget Utfall 
Rörelseintäkter 2015 2015 2014 

Aneby 153 Medlemsavgifter o bidrag 8539 8425 8434 
Eksjö 396 Externa avtal 3776 4750 4890 
Gislaved 690 Nettoomsättning 32362 27300 30830 

Gnosjö 226 Övriga intäkter 1 303 800 680 

Habo 264 Summa rörelseintäkter 45980 41275 44834 
Jönköping 3 143 
Mullsjö 169 Rörelsekostnader 
Nässjö 709 Handelsvaror -27909 -23200 -25958 

Sävsjö 264 Personalkostnader -10217 -9980 -8916 

Tranås 437 Filmlicenser -2616 -3000 -2764 

Vaggeryd 317 Övriga kostnader -4556 -4960 -7099 

Vetianda 635 Summa rörelsekostnader -45298 -41140 -44737 
Vämamo 797 

Rörelseresultat 682 135 97 
Totalt 8200 

Avskrivningar -31 -35 -64 

Resultat röre finansnetto 651 100 33 

Finansnetto 25 90 98 

R~ultat eft'er fiiiansnefto ti7~ WlJ f3[ 
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FEMÅRIGT FINANSIELLT SAMMANDRAG 
Belopp i tkr 

2015 

Nettoomsättning 32362 
Verksamhetens övr intäkter 13 618 
Verksamhetens kostnader -45329 
Finansiellt netto 25 
Arets resultat efter fInansnetto 676 

Likvida medel & fInansiella plac 2370 
Balansomslutning 14487 

Kassalikviditet 1,6 ggr 
Soliditet 44% 
Skuldsättningsgrad 1,3 ggr 

INVESTERINGAR 

2014 2013 

30830 22297 
14004 14541 

-44801 -36536 
98 118 

131 420 

3309 3474 
16516 15291 

1,6 ggr 1,5 ggr 
35% 36% 

1,9 ggr 1,8 ggr 

Inga investeringar i maskiner eller inventarier har gjorts under året. 

MILJÖ INFORMATION 

2012 

16866 
14256 

-30983 
170 
309 

3953 
11 973 

1,6 ggr 
43% 

1,3 ggr 

Kommunalförbundet är sedan 2006 miljödiplomerat av Jönköpings kommun. 

RESULTAT OCH STÄLLNING 
Kommunalförbundets resultat efter fmansiella poster uppgår till 675 688 kr. 
Resultatet innebär att kommunallagens balanskrav är uppfyllt. 

2011 

21953 
12568 

-34491 
128 
158 

2067 
11 195 

1,6 ggr 
43% 

1,3 ggr 

Resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 

RESULTATUTJ~NGSRESERV 
Med stöd i kommunallagens kap 8. § 3d och enligt direktionsbeslut, så har 410000 kr 
avsatts i en resultatutjämningsreserv. 

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION 
Förbundsdirektionen föreslår att 2015 års överskott förs över till eget kapital. 
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RESULTATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 
Medlemsintäkter (Jkpgs läns kommuner) 
Externa avtalskunder 
Nettoomsättning 
Övriga bidrag och intäkter 
Summa verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 
Handelsvaror och liknande kostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Summa verksamhetens kostnader 

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

Verksamhetens netioresultat 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Årets resultat 
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Not 

1 

2 

2015-01-01 2014-01-01 

--2015-12-31 --2014-12-31 

8200000 8200000 
3776113 4889759 

32362431 30829893 
1 641 580 914016 

45980124 44833668 

-27908604 -25 958 141 
-7172397 -9862507 

-10217070 -8916077 
-45298071 -44736725 

-31 232 -64017 

650821 32926 

42500 109319 
-17633 -11 794 

675688 130451 



Mediacenter Jönköpings län 
222000-1826 

BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 
Kundfordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Avsättningar 
Övriga avsättningar 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 
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Not 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

2015-12-31 2014-12-31 

O 31232 

O 31232 

1 746235 1 370600 
8585344 10283617 

431 161 131479 
1 354782 1 389992 
2369514 3308993 

14487036 16484681 

14487036 16515913 

6377400 5701 712 

72692 1 300000 

5970353 6670406 
955 135 1 151 947 

1 111 456 1 691 848 

8036944 9514201 

14487036 16515913 

Inga Inga 

Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Arets resultat 
Justeringför poster som inte ingår i kassajlödet 
Avskrivningar 
Netto 

Kassajlöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

Förändringar i rörelsekapital 
Kortfristiga fordringar, ökning (-), minskning (+) 
Varulager, ökning (-), minskning (+) 
Kortfristiga skulder och avsättningar, ökning (+), minskning (-) 
Kassajlöde från löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Inköp av maskiner & inventarier 
Kassajlöde från investeringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Kassa och bank 
Kortfristig placering 

2015 2014 

675688 130451 

31232 64017 
706920 194468 

706920 194468 

1433802 -1 145675 
-375635 -308311 

-2704565 1 094908 
-939478 -164610 

O O 
O O 

-939478 -164610 
3308993 3473603 
2369515 3308993 

2015 2014 

2369515 
O 

3308993 
O 

2 369 515 3 308 993 
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Mediacenter Jönköpings län 
222000-1826 

NOTER 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Konununalförbundets årsredovisning är upprättad enligt Konununal redovisnings lag 
(SFS1997:614) och i vissa fall har information hämtats från FAR:s Allmänna råd och 
rekonunendationer. 

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

Skulder har upptagits till nominella belopp. 

Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. 

Övriga tillgångar & skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

Periodisering av inkomster & utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Avskrivningar enligt plan baseras på inventariernas anskaffningsvärden och fördelas 
över en beräknad livslängd på mellan 3 år och 5 år. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Råd har tagits ur Redovisningsrådets rekonunendationer nr 16 avseende avsättningar, 
ansvarsförbindelser och eventualtillgångar. 

Med stöd i konununallagens kap 8. § 3d och enligt direktionsbeslut, så får avsättningar 
göras med max: 5 % av det årliga medlemsavgiftsuttaget till en resultatuijärnningsreserv. 

NOT 1 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, 
ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER 

Medelantalet anställda 

Kvinnor 
Män 

2015 

2,0 
18,0 

2014 

1,0 
18,5 

20,0 19,5 

Direktionen och ledande befattningshavare 

Direktionen 
Förbundschef 

2015-12-31 
Antal 

13 
1 

Varav män 
54% 
100% 
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2014-12-31 
Antal 

13 
1 

Varav män 
54% 
100% 
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Löner och ersättningar har uppgått till 

Anställd personal och styrelseledamöter 
Totala löner och ersättninga~ 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 
Aterbetalning avseende AGS-KL och Avgiftsbefrielsefårsäkring 
Pensionskostnader 
Totala sociala avgifter och pensionskostnader 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader 

NOT 2 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE POSTER 

Övrig ränta 

NOT 3 MASKINER & INVENTARIER 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 
Inköp totalt 
FörsäljningarlUtrangeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan 
FörsäljningarlUtrangeringar 
Arets avskrivningar enligt plan 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Bok!ört värde: 

NOT 4 FÖRUTBETALDA KOSTNADER / UPPLUPNA INTÄKTER 

Förutbetalda hyror 
Upplupna intäkter 
Övriga poster 
Summa 
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2015 2014 

7325719 6472473 
7325719 6472473 

2291 559 1 925507 
O -104 187 

434780 397820 
2726339 2219140 

10052058 8691613 

2015 2014 

42500 109319 
42500 109319 

2015 2014 

1 299 132 1299 132 
O O 

-111 269 O 
1187863 1299132 

-1267900 -1 203 883 
111 269 O 
-31 232 -64017 

-1187863 -1267900 

O 31232 

2015 2014 

295 206 289 627 
2888 11 443 

1 056 688 1 088 922 
1 354 782 1 389 992 
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NOT 5 KASSA OCH BANK 

Checkräkningskonto 
Sparkonton 

Summa 

NOT 6 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

Eget kapital vid årets ingång 
Arets resultat 

Summa eget kapital vid årets utgång *) 

NOT 7 AVSÄTTNINGAR 

*) Varav resultatutjämningsreserv 
*) Övrigt eget kapital 

Motparts advokatkostnader vid negativ utgång av domstolsbeslut. 
Personalkostnad vid omstrukturering. 

Summa 

NOT 8 UPPLUPNA KOSTNADER I FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

Semesterlöner 
Upplupna pensioner 
Upplupna sociala avgifter & särskild löneskatt 
Förutbetalda mediatj änster 
Övriga poster 

Summa 
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2015 2014 

1 278003 1 329973 
1 091 511 1 979020 

2369514 3308993 

2015 2014 

5 701 712 5571 261 
675688 130451 

6377400 5701 712 

410000 
5967400 

2015 2014 

O 950000 
72 692 350000 

72 692 1300000 

2015 2014 

320866 355767 
330768 295 105 
192 992 202070 
90744 518910 

176086 319996 

1111456 1691848 
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Revisionsberättelse för MediaCenter Jönköpings län. 

Till kommunfullmäktigeforsamlingarna i Jönköpings län 

Org.nr 222000-1826 

Vi har granskat årsredovisningen, bokfåringen och verksamheten samt direktionens 
fårvaltning får räkenskapsåret 2015. Granskningen har utfårts enligt kommunallagen, god 
revisions sed i kommunal verksamhet och fårbundsordningen. Granskningen har genomfårts 
med den inriktning och omfattning som behövs får att ge rimlig grund får bedömning och 
ansvarsprövning. 

Direktionen ansvarar får att verksamheten bedrivs i enlighet med fårbundsordningen, 
gällande mål, beslut och riktlinjer. Den ansvarar också får att det finns en tillräcklig intern 
kontroll samt får årsredovisningen. 

Revisorernas roll är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om 
verksamheten bedrivs i enlighet med fårbundsordningen. 

Vi bedömer resultatet enligt årsredovisningen är fårenligt med de mål som uppställts. 
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunal redovisningslag. 

Vi tillstyrker att fårbundets årsredovisning fastställs. Vi tillstyrker att fårbundsdirektionens 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Jönk~1g:: 11 ~ 

/ / --;t;///; 
·j;v~~1.-

en Ebbesson 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §155 Dnr: KS.2016.76

Godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för
Mediacenter i Jönköpings län

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har översänt årsredovisning
2015 med revisionsberättelse för godkännande av Gislaveds kommun.

Mediacenter är ett regionalt resurscentrum för länets kommuner som arbetar
med IT, media, kultur och pedagogik, med huvudsakligen skola och förskola
som målgrupp. Kommunalförbundet ägs av Jönköpings läns 13 kommuner.
Gislaveds kommun har under 2015 representerats i direktionen av ledamoten
Markus Lewintus (M) med Margareta Lindgren (S) som ersättare.

Kommunalförbundets resultat efter finansiella poster uppgår till 675 688 kr.

Revisorerna tillstyrker att direktionens medlemmar beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Mediacenter Jönköpings län: Årsredovisning och revisionsberättelse för år
2015
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 4 maj 2016, § 49

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning för Mediacenter Jönköpings län avseende år
2015, samt

att bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
ansvarsfrihet för år 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Avtal 2016-04-06 

om köp av maskiner, inventarier mm 

Säljare 
Stiftelsen Gisleparken (Stiftelsen), organisationsnummer 828500-3623 

Köpare 
Gislaveds kommun (Kommunen), organisationsnummer 212000-0514 

Bakgrund 
Stiftelsen avvecklar under tiden I januari 2016 - 30 juni 2016 successivt sin verksamhet i de 
lokaler som stiftelsen hyrt av Kommunen i Glashuset på fastigheten Gislaved 2:73. Lokalerna 
återgår till Kommunen, och delar av verksamheten kommer fortsättningsvis att drivas i 
Kommunens regi. Av detta skäl har stiftelsen erbjudit Kommunen att överta Stiftelsens 
anläggningstillgångar samt annat lösöre och förbrukningsartiklar. 

Köpeobjekt 
Kommunen övertar maskiner och andra tekniska anläggningar samt inventarier enligt 
företeckning, som grundar sig på bilaga nr 12 och nr 13 till Stiftelsens bokslut 2015 
(anläggningstillgångar). Detta värde har anpassats till beräknade avskrivningar hos Stiftelsen 
fram till och med juni 2016 (Bilaga I). 
Kommunen övertar övrigt lösöre och förbrukningsmaterial enligt förteckning daterad den 6 
april 2016 (Bilaga 2). 
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga egendomen. 
Stiftelsen försäkrar att egendom enligt detta avtal inte är pantsatt till annan fordringsägares 
fördel. 

Tillträde 
Köpeobjekten övergår i Kommunens ägo på betalningsdagen den 30 juni 2016. 
Stiftelsen svarar för att egendomen hålls försäkrad fram till och med dagen för övertagandet. 

Köpeskilling 
Kommunen betalar till Stiftelsen totalt 2 188 130 kronor exklusive moms för övertagna 
anläggningstillgångar, lösöre och vissa förbrukningsartiklar. 

För anläggningstillgångarna betalar Kommunen det beräknade bokförda värdet hos Stiftelsen 
per den 30 juni 2016, vilket är I 144 330 kronor exklusive moms. 

För övrigt lösöre och förbrukningsartiklar i Stiftelsens lokaler på fastigheten Gislaved 2:73 
betalar Kommunen I 043 800 kronor exklusive moms. 



Betalning 
Hela köpeskillingen betalas den 30 juni 2016 under förutsättning att kommunfullmäktiges 
beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft. 

Giltighet 
Under förutsättning av godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun genom 
beslut som vinner laga kraft. 

Gislaved den juni 2016 

Gislaveds kommun 

Marie Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Gislaved den 6 april 2016 

Stiftilb=ken 
~iSjÖb'Om 

ftrHförande 
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Bilaga 1 till köpeavtal 2016-04-06 

Anläggningstillgångar i Stiftelsen Gisleparken 

Bowlingmaskiner 
Högtalarsystem 
Kassasystem 
Stolar 

783334 
24341 

259708 
76947 

1 144330 



Bilaga 2 till köpeavtal 2016-04-06 

Lösöre och förbrukningsartiklar i Stiftelsen Gisleparken 

Verktyg 
Maskiner 
Reservdelar till bowlingmaskiner 
Storkök, serveringsdiskar 
Datorer, TVoelektronik 
Utensilier 
Möbler 
Livsmedel 
Övrigt 

41 000 
65500 

326000 
58900 
26400 
80200 

412200 
29000 
4600 

1 043800 



Inventarieförteckning Stiftelsen Gisleparken
2016-02-11

Storköksutr, serveringsdiskar  mm Verktyg Reservdelar Utensilier Möbler
Bowlinghall Verkstad 1 Verkstad 2 Servering Bowlinghall
Serveringsdiskar i glas 6 10 000,00  Cirkelsåg 1 2 000,00  Elprylar 1 500,00  Djupa tallrikar 575 6 000,00  Förvaringsskåp plåt 5 1 000,00 
Ölpump 1 5 000,00  Skruvdragare 1 2 000,00  Glödlampor 1 500,00  Flata tallrikar 1092 10 000,00  Kassaskåp 1 2 000,00 
Värmebad 3 1 500,00  Vinkelsliop 1 1 000,00  Bowlingverkstad Åttakantiga tallrikar101 1 000,00  Hyllot trådmetall 4 800,00 
Kylskåp 3 3 000,00  Slagborr 1 700,00  Reservdelar bowlingmaskiner325 000,00  Kaffekoppar 396 4 000,00  Skrivbord 3 1 500,00 
Kylbänk Rolley rostfri 1 5 000,00  Värmepistol 1 500,00  Gräddkanna, liten 25 200,00  Hyllor 6 600,00 
Micro 1 200,00  Multislip 1 500,00  326 000,00  Kaffekoppsfat 500 5 000,00  Trådhyllor 2 400,00 
Frysskåp 1 2 000,00  Motorsåg, el 1 1 000,00  Asietter 284 3 000,00  Rullvagn 1 500,00 
Diskbänk rostfri 1 2 000,00  Bänkslip 1 2 000,00  Datorer, TV o  Elektronik Förråd / serbiska Plåtskåp 1 200,00 
Tvättmaskin 1 2 000,00  Sågar 10 1 000,00  Bowlinghall Glas 540 1 000,00  Besöksstolar 5 500,00 
Förråd / serbiska Hulsnyckelsatser 2 500,00  TV 1 500,00  Brickvagn 5 500,00  Klädhängare 1 100,00 
Värmeskåp på hjul 1 1 000,00  Skuvmejslar 15 200,00  Laptop 2 1 000,00  Termos 20 200,00  Kontorsstolar 3 300,00 
Tallriksvagnar 3 1 500,00  Filar 5 100,00  Stationär dator 1 1 000,00  Förråd pannrummet Förråd / serbiska
Uppläggningsvagn 1 500,00  Stämjärn 5 100,00  Skrivare 2 1 000,00  Grogg/plast 358 2 000,00  Röda stolar 50 5 000,00 
Värmevagn på hjul 2 2 000,00  Häftpistoler 5 1 000,00  Stationär dator 2 2 000,00  Grogg/glas 85 1 000,00  Konferensbord, nya i paket50 25 000,00 
Kylvagn, portabel 2 2 000,00  Kakelskärare 1 200,00  Ljusrigg 1 5 000,00  Vinglas små och stora300 1 500,00  Konferensbord, nya i paket50 25 000,00 
IS Slushi maskin 1 -   Borrmaskin 2 500,00  Högtalare 5 000,00  Snaps/shot 112 1 000,00  Blå stolar 150 10 000,00 
Förråd / serbiska Högtryckstvätt Kärcher K5.851 1 000,00  Förstärkare 5 000,00  Blandglas 688 1 000,00  Förråd / serbiska
Skärmaskiner 2 2 000,00  Sticksåg 1 200,00  Dokumentförstörare1 500,00  Bestick Tavlor (okänt värde)15 1 000,00 
Kaffekokare, stor 2 200,00  Elsladdar 20 500,00  Förråd / serbiska Gafflar 740 1 000,00  Diverse stolar 60 6 000,00 
Grönsakshack (Halde) 2 500,00  Bygglampor 2 500,00  TV / platt 1 100,00  Knivar 653 1 000,00  Utebord, metall 6 6 000,00 
Drickakylar 3 1 500,00  Decibelmätare 1 500,00  DVD 1 100,00  Matskedar 745 1 000,00  Diverse bord 30 2 000,00 
Minikylar 2 400,00  Verkstad 2 CD-växlare 1 100,00  Teskedar 457 500,00  Whiteboard 4 5 000,00 
Förråd / serbiska Värmefläktar 2 2 000,00  Stora samlingslokalen Förråd (innan pannrummet) Förråd / serbiska
Värmelampa 1 100,00  Stegar 5 1 000,00  Storbildsprojektor Koneo AB5 000,00  Champagneglas plast /10 lådor100 500,00  Bowlingstolar 24 2 400,00 
Grönsakshack / el 2 200,00  Kopressor ABAC 1 8 000,00  Förråd / serbiska Ishinkar 3 500,00  Bowlingbord 8 800,00 
Förråd / serbiska Kompressor 1 4 000,00  Overheadmaskin 1 100,00  Cocktailpinnar / 2 lådor1000 200,00  Förråd / serbiska
Värmeskåp / stor 3 3 000,00  Verktygsvagn 1 2 000,00  Sugrör 1500 200,00  Skåp 2 500,00 
Värmeboxar 2 2 000,00  Förråd / serbiska 26 400,00  Skedar / plast 1000 200,00  Runda bord 23 2 300,00 
Chipsmaskin 1 100,00  Röjsåg 1 500,00  Maskiner Glöggmuggar / plast500 200,00  Logen
Värmevagnar 2 2 000,00  Förråd / serbiska Bowlinghall Vepor / dekoration rullar10 200,00  Skinnsoffa 1 500,00 
Kylvagnar 2 2 000,00  Trädgårdsredskap 20 2 000,00  Städutrustning för banorna10 000,00  Dukar vita rullar 6 200,00  Fåtöljer 3 300,00 
Tallriksvagnar 4 400,00  Skottkärra Ekeby 1 500,00  Förråd / serbiska Dricksglas / skolglas432 500,00  Stora samlingslokalen
Uppläggningsvagnar 2 200,00  Våtdammsugare stor / Hako1 1 000,00  Städmaskiner 2 4 000,00  Förråd / nära scenen Udda stolar 57 5 000,00 
Salladsvagnar 2 200,00  Garderob Förråd / serbiska Likörglas Arcoroc 6cl148 500,00  Plaststolar 20 -  
Rostfri vagn 3 300,00  Magasinskärror 4 2 000,00  Golvpolermaskin Pullman1 1 000,00  Cocktailglas Chef & Sommelier48 500,00  Stolar / extra / gamla250 2 000,00 
Mjölkkyl Autonumis 1 100,00  Gaffellyftvagn Quicklifter1 2 000,00  Skurmaskin Electrolux/Euroclean1 5 000,00  Cupglas / typ räkcocktail50 500,00  Garderob
Popcornmaskin 1 2 000,00  Stegar 5 Polermaskin Hako Clean1 500,00  Såskannor / rostfria50 500,00  Biljardbord 1 2 000,00 
Förråd / nära scenen Fordon Serveringsbrickor / nya70 500,00  Biljettkassa
Degblandare / stor proffsmaskin1 1 000,00  41 000,00  Åkgräsklippare Husqvarna 5 000,00  Järngrytor och stekpannor15 500,00  Kassaskåp /stort/ AB Värdeskydd Gävle1 50 000,00 
Skärmaskin Slicer GCM 30 3 000,00  Skurmaskin Nilfisk 5 000,00  Duralexglas 104 500,00  TV - nya moderna 3 2 000,00 

Skurmaskin Aquatec 5 000,00  Kaffefat / Rörfrans480 1 000,00  Skrivbord 1 -  
58 900,00  Tvättmaskin/Oljemaskin 30 000,00  Ishinkar rostfria / skumpa7 500,00  Stol 1 -  

Övrigt Red Bull ishink 2 -   Runda ståbord 10 1 000,00 
Förråd / serbiska 65 500,00  Matlådor i plåt 50 -   Förråd / serbiska
Garderob / dubbel 1 100,00  Ölglas m tryck 100 -   Lampor / glas / satt i Dansens hus12 50 000,00 
Kolgrillar 2 100,00  Livsmedel diverse 29 000,00  Whiskyglas 144 1 500,00  Förråd / nära scenen
Gasoltuber 2 200,00  Cognacglas 18 200,00  Stolar / klädda 50 500,00 
Förråd / serbiska Vinglas 336 3 500,00  Stugor
Discokula / stor 1 100,00  Vinglas Arcoroc 10 cl100 1 000,00  Möbler i 10 stugor 200 000,00 
Diverse julpynt (mycket prylar) 100,00  Carlsberg ölglas 47 cl96 -  
Klotstativ / bowling / järn 3 3 000,00  Förråd / nära scenen 412 200,00 
Projektordukar 2 meter st 2 200,00  Glasskålar / stora för bla frukt20 400,00 
Förråd (innan pannrummet) Värmeljushållare 100 1 000,00 
Städmaterial diverse 100,00  Glasvaser 20 1 000,00 
Kjolar runt bord och värmevagnar5 200,00  Numreringsskyltar till borden100 1 000,00 
Städförråd Torrförråd / köket
Rengöringsmedel diverse -   Rostfria kärl / stora ca 20 l18 9 000,00 
Dunkar skurmedel 10 500,00  Uppläggningsfat rostfria29 6 000,00 

Matskålar rostfria 20 2 000,00 
4 600,00  Ugnsfat / till värmevagnar mm20 2 000,00 

Fyrkantiga tallrikar20 1 000,00 
Gjutjärnsgrytor stora5 1 000,00 
Gjutjärnsgrytor små4 500,00 

Summa 1 043 800,00  Kopparfat för ugn 6 500,00 

80 200,00 
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Lösöre och förbrukningsartiklar i Stiftelsen Gislaparken
Bilaga 2 till köpeavtal
2016-04-06

Verktyg 41 000 
Maskiner 65 500 
Reservdelar till bowlingmaskiner 326 000 
Storkök, serveringsdiskar 58 900 
Datorer, TV o elektronik 26 400 
Utensilier 80 200 
Möbler 412 200 
Livsmedel 29 000 
Övrigt 4 600 

1 043 800 



Anläggningstillgångar i Stiftelsen Gislaparken
Bilaga 1 till köpeavtal
2016-04-06

Bowlingmaskiner 783 334 
Högtalarsystem 24 341 
Kassasystem 259 708 
Stolar 76 947 

1 144 330 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §150 Dnr: KS.2016.26

Avtal om köp av inventarier m.m. från Stiftelsen Gisleparken

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken har den 1 december 2015 beslutat att lägga
ner nöjesverksamheten i Gisleparkens regi från och med den 1 januari 2016.
Styrelsen har den 12 januari 2016 preciserat beslutet med att alla tre
verksamhetsdelarna, nöje och konferens, stuguthyrning och bowling ska
avvecklas. Nöjesverksamheten upphör from årsskiftet 2015/2016, och övrig
verksamhet ska avvecklas på lämpligt sätt under första halvåret 2016.
Styrelsens beslut har tillkommit i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsens
särskilda styrgrupp för Gisleparken 2015/2016, tillsatt av kommunstyrelsen den
4 november 2015.

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

Kommunfullmäktige har den 25 februari 2016 beslutat dels att godkänna
Stiftelsen Gisleparkens beslut att lägga verksamheten vilande från och med den
1 juli 2016, dels att kommunen övertar delar av verksamheten för att drivas i
egen regi, dels att kulturnämnden erhåller ett samordningsansvar för lokaler
och verksamhet i Glashuset.

För att kunna hantera lokalerna, hyra ut dem, periodiskt eller långsiktigt och
driva övertagen verksamhet behöver kommunen förfoga över anläggnings-
tillgångarna i form av maskinerier, utrustning, inventarier och redskap, verktyg
m.m. Därutöver finns annat lösöre och förbrukningsartiklar, som kommunen
också erbjudits att överta.

Kommunstyrelsen har den 10 februari 2016 gett uppdrag till fastighets-
förvaltningen att, i samråd med kommunstyrelseförvaltningen och de
förvaltningar som blir hyresgäster och verksamhetsdrivande i Glashuset,
ta fram förslag till avtal om köp av inventarier.

Ett sådant förslag till avtal om köp av anläggningstillgångarna samt övrigt
lösöre mm har därför upprättats med Stiftelsen Gisleparken.

Eftersom det pågår ett arbete med hur lokalerna och de övertagna
verksamheterna ska organiseras mellan kommunens förvaltningar är det
lämpligt att fastighetsnämnden initialt står som kommunens företrädare i
köpet. Efter hand som de av kommunen övertagna verksamheterna finner sina
former ska de övertagna inventarierna fördelas i anläggningsregistret på
ansvariga förvaltningar så att en rättvisande redovisning säkras.

Finansieringen av avtalet sker i särskilt beslut, då en uppdelning av de köpta
inventarierna mm ska fördelas efter kommunens redovisningsprinciper för
investeringar och driftskostnader. Investeringarna avses finansieras genom
rörelsekapitalet och driftskostnaderna genom i anspråkatagande av ökade
skatteintäkter i tillägg till 2016 års budget.

Styrgruppen Gisleparken 2015/2016 har lämnat synpunkter och tillstyrkt
förslaget till avtal om köp av maskiner, inventarier m.m. den 4 april 2016.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 150 (forts.)

Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken har den 6 april 2016 godkänt avtalet för
sin del.

Beslutsunderlag
Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken den 1 december 2015, § 4
Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken den 12 januari 2016, § 6
Kommunstyrelsen den 10 februari 2016, § 32
Kommunfullmäktige den 25 februari 2016, § 35
Kommunfullmäktige den 25 februari 2016, § 37
Kommunfullmäktige den 25 februari 2016, § 38
Avtal om köp av maskiner, inventarier mm, daterat den 6 april 2016
Kommunstyrelsen den 20 april 2016, § 131

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avtal med Stiftelsen Gisleparken om köp av maskiner,
inventarier m.m, daterat den 6 april 2016,

att finansiering av avtalet görs i särskilt beslut och som bygger på fördelning
av köpesumman enligt kommunens principer för fördelning på
investeringar och driftskostnader, samt

att uppdra till fastighetsnämnden att på kommunens vägnar stå som köpare.
Efter hand som de av kommunen övertagna lokalerna och verksam-
heterna finner sina former ska fastighetsnämnden tillsammans med
kommunstyrelsen se till att de övertagna anläggningstillgångarna fördelas
på förvaltningar på sådant sätt att en rättvisande redovisning i förhållande
till verksamhetens drift säkerställs.

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

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



1 

Avtal 2016-04-06 

om köp av maskiner, inventarier mm 

Säljare 
Stiftelsen Gisleparken (Stiftelsen), organisationsnummer 828500-3623 

Köpare 
Gislaveds kommun (Kommunen), organisationsnummer 212000-0514 

Bakgrund 
Stiftelsen avvecklar under tiden I januari 2016 - 30 juni 2016 successivt sin verksamhet i de 
lokaler som stiftelsen hyrt av Kommunen i Glashuset på fastigheten Gislaved 2:73. Lokalerna 
återgår till Kommunen, och delar av verksamheten kommer fortsättningsvis att drivas i 
Kommunens regi. Av detta skäl har stiftelsen erbjudit Kommunen att överta Stiftelsens 
anläggningstillgångar samt annat lösöre och förbrukningsartiklar. 

Köpeobjekt 
Kommunen övertar maskiner och andra tekniska anläggningar samt inventarier enligt 
företeckning, som grundar sig på bilaga nr 12 och nr 13 till Stiftelsens bokslut 2015 
(anläggningstillgångar). Detta värde har anpassats till beräknade avskrivningar hos Stiftelsen 
fram till och med juni 2016 (Bilaga I). 
Kommunen övertar övrigt lösöre och förbrukningsmaterial enligt förteckning daterad den 6 
april 2016 (Bilaga 2). 
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga egendomen. 
Stiftelsen försäkrar att egendom enligt detta avtal inte är pantsatt till annan fordringsägares 
fördel. 

Tillträde 
Köpeobjekten övergår i Kommunens ägo på betalningsdagen den 30 juni 2016. 
Stiftelsen svarar för att egendomen hålls försäkrad fram till och med dagen för övertagandet. 

Köpeskilling 
Kommunen betalar till Stiftelsen totalt 2 188 130 kronor exklusive moms för övertagna 
anläggningstillgångar, lösöre och vissa förbrukningsartiklar. 

För anläggningstillgångarna betalar Kommunen det beräknade bokförda värdet hos Stiftelsen 
per den 30 juni 2016, vilket är I 144 330 kronor exklusive moms. 

För övrigt lösöre och förbrukningsartiklar i Stiftelsens lokaler på fastigheten Gislaved 2:73 
betalar Kommunen I 043 800 kronor exklusive moms. 



Betalning 
Hela köpeskillingen betalas den 30 juni 2016 under förutsättning att kommunfullmäktiges 
beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft. 

Giltighet 
Under förutsättning av godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun genom 
beslut som vinner laga kraft. 

Gislaved den juni 2016 

Gislaveds kommun 

Marie Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Gislaved den 6 april 2016 

Stiftilb=ken 
~iSjÖb'Om 

ftrHförande 

2 



Bilaga 1 till köpeavtal 2016-04-06 

Anläggningstillgångar i Stiftelsen Gisleparken 

Bowlingmaskiner 
Högtalarsystem 
Kassasystem 
Stolar 

783334 
24341 

259708 
76947 

1 144330 



Bilaga 2 till köpeavtal 2016-04-06 

Lösöre och förbrukningsartiklar i Stiftelsen Gisleparken 

Verktyg 
Maskiner 
Reservdelar till bowlingmaskiner 
Storkök, serveringsdiskar 
Datorer, TVoelektronik 
Utensilier 
Möbler 
Livsmedel 
Övrigt 

41 000 
65500 

326000 
58900 
26400 
80200 

412200 
29000 
4600 

1 043800 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §151 Dnr: KS.2016.26

Avtal om köp av inventarier m.m. från Stiftelsen Gisleparken,
finansiering

Ärendebeskrivning
Avtal om köp av maskiner inventarier m.m. har upprättats mellan Stiftelsen
Gisleparken och Gislaveds kommun. Köpesumman uppgår till 2 188 130
kronor, varav 1144 330 kronor utgörs av anläggningstillgångar i stiftelsens
redovisning och 1 043 800 kronor är lösöre och andra förbrukningsartiklar.

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet och att
finansiering av avtalet görs i särskilt beslut, som bygger på fördelning av
köpesumman enligt kommunens principer förfördelning på investeringar och
driftskostnader läggs förslag till finansiering enligt följande:

· 1 067 383 kronor ska aktiveras som investeringar och finansieras
genom rörelseresultatet

· 1 120 747 kronor utgör driftskostnader och finansieras genom
ianspråktagande av ökade skatteintäkter i tillägg till 2016 års budget.

Fastighetsnämnden står på kommunens vägnar som köpare av all egendom och
kommer efter hand som de av kommunen övertagna lokalerna och
verksamheterna finner sina former tillse att de övertagna anläggnings-
tillgångarna och lösöre m.m. fördelas på förvaltningar på sådant sätt att en
rättvisande redovisning i förhållande till verksamhetens drift säkerställs.
Fastighetsnämnden ska därför vara mottagare av tilläggsanslagen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 10 februari 2016, § 32
Avtal om köp av maskiner, inventarier mm, daterat den 6 april 2016
Kommunstyrelsen den 20 april 2016, § 132

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att köpesumman i Avtal om köp av maskiner, inventarier m.m,
daterat den 6 april 2016, finansieras genom att tilläggsanslag ges till
fastighetsnämndens investeringsbudget med 1 067 383 kronor och som
hämtas från rörelseresultatet samt med 1 120 747 kronor för drifts-
budgeten och som finansieras genom ianspråktagande av ökade
skatteintäkter i tillägg till 2016 års budget, samt

att omfördelning av anslag och inventarier på berörda nämnder görs
i samband med delårsbokslutet 2016 samt att tilläggsanslag för kapital-
kostnader från och med den 1 juli 2016 då också hanteras.

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

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-21     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §29    Dnr: BU.2016.17      
 
Tilläggsbudget av hyreskostnader i Glashuset   
 
Ärendebeskrivning 
ommunfullmäktige beslutade 2016-02-25, §37, att ett övertagande ska ske av 
Stiftelsen Gisleparkens verksamheter. Övertagandet sker successivt under 
våren 2016. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till barn- och 
utbildningsnämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden och fastighetnämnden att 
till den 2016-03-21 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 med utblick mot 
2021. 
 
För barn- och utbildningsnämnden innebär förändringen att hyreskostnader för 
utbildningskök och restaurangkök i Glashuset förändras. Köken har till viss del 
samutnyttjats mellan Gislaveds Gymnasiums Restaurang- och 
livsmedelsprogram och Stiftelsen Gisleparken. Verksamhetsmässigt påverkas 
inte barn- och utbildningsnämndens verksamhet av förändringen. En förhöjd 
hyra kan påverka programpris och bidragsbelopp för Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet. Ett ökat bidragsbelopp till fristående och andra 
kommunala gymnasieskolor bedöms dock uppvägas av en ökad interkommunal 
ersättning.  
 
Fastighetsförvaltningen har meddelat att en omfördelning av hyra för 
köksdelarna kommer innebära en ökad hyra med 550 tkr på årsbasis i 2016 års 
kostnadsnivå. Barn- och utbildningsnämnden kommer genom 
kommunfullmäktiges beslut att överta hyreskostnader för köksdelarna fr.o.m. 
2016-07-01, vilket innebär en ökad kostnad med 275 tkr 2016 och därefter 550 
tkr årligen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att till kommunstyrelsen redovisa 
behov av tilläggsbudget för 2016 med 275 tkr och för kommande 
utblicksperiod fr.o.m. 2017 med 550 tkr årligen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-25, §37. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-04. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-03-08, §23. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2016-03-10. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till kommunstyrelsen redovisa behov av tilläggsbudget för 2016 med 

275 tkr och för kommande utblicksperiod fr.o.m. 2017 med 550 tkr 
årligen. 
  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
 
 



( 

GISLA VEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fastighetsnämnden 

Justerares signatur JA( 

Fa §22 

Sammanträdes datum 
2016-03-02 

Dnr: FA.20 16.16 

Begäran om tilläggsanslag 
Hyresbortfall i Glashuset 

Ärendebeskrivning 

Sida 
13( 19) 

Stiftelsen Gisleparken har inte ekonomiska möjligheter att fortsätta sin 
verksamhet i Glashuset i Gislaved. De har därför sagt upp hyresavtalen för 
upphörande under första halvåret 2016. Successivt under året kommer 
lokalerna att tas över av kommunal verksamhet men det kommer att bli ett 
glapp där fastighetsnämnden inte kommer att få hyresintäkter som budgeterat. 
Fastighetsförvaltningen beräknar att hyresbortfallet uppgår till 455 tkr. 

Stiftelsens uppsägning innebär att de lämnar lokalerna före avtalstidens utgång 
och avser både ombyggda lokaler och lokaler som inte berördes av 
ombyggnaden. För de ombyggda delarna, som i huvudsak utgörs av 
restaurangköket och bowlingiokaien, har stiftelsen varit med i planeringen och 
accepterat både utförande och ekonomi. Det är därför rimligt att 
fastighetsnämnden får täckning för hyresbortfallet tills nya hyresgäster tar över 
lokalerna. 

Beslutsunderlag 
Tilläggsanslag avseende hyresförluster från Stiftelsen Gisleparken 2016 
Fördelning av Siftelsens hyra 2016 

Fastighetsnämnden beslutar 

att av kommunstyrelsen begära tilläggsanslag om 455 tkr för att täcka 
hyresbortfallet vid avvecklingen av Stiftelsen Gisleparkens verksamhet. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Utdrags bestyrkande 



Fördelning av Stiftelsen Gisleparkens hyra 2016

Rest

Stiftelsen Fritid Kultur Skolan Övriga Fastighet

Bowling tom 30 april from 1 juli

600 000                200 000      300 000      100 000         

Köket from 1 juli

550 000                275 000         275 000         

Nöjeslokalen tom 1 januari from 1 juli from 1 januari

550 000                180 000      290 000         80 000           

Stugorna tom 30 juni from 1 juli

125 000                62 500         62 500         -                   

455 000         



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden 

Fn §24 

Sammanträdesdatum 
2016-03-17 

Dnr: FN.20 16.30 

Övertagande av Bowlinghall 

Ärendebeskrivning 

Sida 
II (15) 

828 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 § 37 att ett övertagande ska ske av 
Stiftelsen Gisleparkens verksamheter till Gislaveds kommun. Övertagandet 
sker successivt under våren och sommaren 2016. 

Kommunfullmäktige beslutade 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. 

För fritidsnämnden innebär det ökade hyres- och personalkostnader för 
bowlinghallen från och med I maj 2016. Fritidsnämndens utökade uppdrag 
kommer att påverka fritidsnämndens verksamhet. I ett första skede ska de 
nuvarande verksamheterna säkerställas. Där ingår föreningars och 
allmänhetens bowlingsspel. Dock kommer öppettiderna för bowlingen atts es 
över. Dessutom bör samordning av verksamheterna i Glashuset ske. 

Fritidsförvaltningen meddelar i nuläget en tilläggsbudget på 782 tkr för driften 
2016 för bowlingverksamheten, men fritidsnämnden måste få återkomma om 
ytterligare behov av tilläggsbudget för övertagandet av bowling från Stiftelsen 
Gisleparken för 2016, när redovisningen för verksamheterna under 2015 och 
2014 har gåtts igenom tillsammans med Stiftelsen Gisleparken. Det rör 
intäkter, kostnader för ytterligare personal samt material. 
I budget 2017 finns behov av tilläggsbudget för bowling som kommer att 
inarbetas i fritidsnämndens budgetförslag för 2017 

Beslutsunderlag 
Tilläggsbudget 2016 Fritid övert Gisleparken KF 160225 
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående tilläggsbudget bowling 2016, daterad 
2016-03-11 

Fritidsnämnden beslutar 

att anta förslag till tilläggsbudget på 782 tkr för driften 2016 av 
bowlingverksamheten, 

att be att få återkomma om ytterligare behov av tilläggsbudget för 
övertagandet av bowling och eventuellt stugverksamheten från Stiftelsen 
Gisleparken för 2016 tillkommer, samt 

att översända förslaget på tilläggsbudget till kommunstyrelsen. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 

Utdra~sbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-16     1(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §15    Dnr: KN.2016.12   042  

 

Tilläggsbudget för övertagande av verksamhet från Stiftelsen 

Gisleparken  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 § 37 att ett övertagande ska ske av 

Stiftelsen Gisleparkens verksamheter. Övertagandet sker successivt under 

våren 2016. Genom övertagandet kommer en omfördelning av hyreskostnader 

i Glashuset genomföras. 

Utöver övertagandet av lokaler har kulturnämnden tilldelats ett 

samordningsansvar för verksamheterna i Glashuset inför och efter att Stiftelsen 

Gisleparken lämnar Glashuset samt för utveckling av Mötesplats Gisle, Kf 2016-

02-25 § 38. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 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. 

 

För kulturnämnden innebär det ökade hyres- och städkostnader, samt 

kostnader för en vaktmästartjänst/tekniker.  På grund av kulturnämndens 

utvidgade uppdrag påverkas kulturnämndens verksamhet.  I ett första skede ska 

delar av de nuvarande verksamheterna säkerställas, så att de inte störs av 

övertagandet. Där ingår bland annat uthyrning av nöjeslokalen till konferenser 

och andra eventarrangörer, genomförandet av drogfria evenemang riktade till 

ungdomar och vissa arrangemang som vänder sig till alla kommuninvånare. 

Dessutom tillkommer uppdraget att säkerställa den inre logistiken och 

samordningen av lokalerna i Glashuset. 

 

Fastighetsförvaltningen har meddelat att en omfördelning av hyra för 

nöjeslokalen uppgår på årsbasis till 534 tkr, inklusive städkostnad. Därutöver 

tillkommer kostnad för en vaktmästare/tekniker på 466 tkr/år. Totalt 1000 tkr 

på årsbasis i 2016 års kostnadsnivå. 

Kulturnämnden kommer genom kommunfullmäktiges beslut överta hyres- och 

städkostnader för nöjeslokalen från och med 2016-07-01 vilket innebär en ökad 

kostnad med 267 tkr 2016 och därefter 534 tkr årligen. Därtill kommer en 

ökad kostnad för vaktmästare from 2016-08-01 på 195 tkr 2016 och därefter 

466 tkr årligen. 

 

I Kulturnämndens driftbudget för 2016 finns idag 1000 tkr öronmärkta till 

verksamhetsbidrag till Stiftelsen Gisleparken. Bidragets syfte har varit att täcka 

kostnader för icke-kommersiella och drogfria evenemang för ungdomar. På 

grund av att Stiftelsen inte bedriver någon nöjesverksamhet sedan 1 januari 

kommer bidraget troligen inte att utnyttjas fullt ut. Kulturförvaltningen gör i 

nuläget bedömningen att de medel som är avsatta i kulturnämndens budget 

2016 kommer att täcka den ökade kostnaden för innevarande år, men från och 

med 2017 behöver nämnden ett tillägg i budgeten på 1000 tkr för att lösa 

uppdraget.  

 

 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-16     2(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn § 15 (forts.) 

 

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden inte begär någon tilläggsbudget 

för 2016, men ber att få återkomma till hösten om förutsättningarna förändras, 

att kulturnämnden redovisar ett behov av en utökad budgetram på 1000 tkr för 

kommande utblicksperiod på från och med 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående tilläggsbudget för övertagande av 

verksamhet från Stiftelsen Gisleparken, daterad den 11 mars 2016 

Kf §37- Övertagande av verksamheter från Stiftelsen Gisleparken.pdf  

 

Yrkande 

Peder Winnebrandt (SD) med instämmande av Hannu Ruokola (SD): bifall till 

första att-satsen med lydelsen: "att inte begära någon tilläggsbudget för 2016 

för ökade kostnader för lokaler och vaktmästartjänst i samband med 

överflyttning av verksamhet från Stiftelsen Gisleparken, men ber att få 

återkomma till kommunstyrelsen under hösten om förutsättningarna 

förändras".  

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att inte begära någon tilläggsbudget för 2016 för ökade kostnader för lokaler 

och vaktmästartjänst i samband med överflyttning av verksamhet från 

Stiftelsen Gisleparken, men ber att få återkomma till kommunstyrelsen 

under hösten om förutsättningarna förändras, samt 

 

att begära att budgetetramen för 2017-2021 utökas med 1000 tkr för att 

kompensera för ökade kostnader i samband med överflyttningen av 

verksamhet från Stiftelsen Gisleparken. 

 

 

Protokollsanteckning 

Peder Winnebrandt (SD) och Hannu Ruokola (SD) deltar inte i beslutet 

gällande den andra att-satsen med lydelsen: "att begära att budgetetramen för 

2017-2021 utökas med 1000 tkr för att kompensera för ökade kostnader i 

samband med överflyttningen av verksamhet från Stiftelsen Gisleparken." 

 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef   
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §152 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.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 25 februari 2016, § 37
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 20 april 2016, § 133

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

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

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 152 (forts.)

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:
Kommunfullmäktige
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PM Kommunal borgen för lån till fiberföreningar

Bakgrund

Enligt kommunens bredbandsstrategi ska minst 90 % av alla hushåll och arbetsställen både i
tätorter och på landsbygden ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät senast år 2020.
Ska målet kunna nås är det angeläget att utbyggnaden av fiber på landsbygden kommer
igång i större omfattning än hittills. Sedan tidigare är kommunen ganska väl försörjd med
bredband mellan tätorterna och till industrin liksom i områden med flerfamiljshus medan
tillgången till bredband i villaområden och på landsbygden varit begränsad. Under 2015 har
utbyggnaden i villaområdena kommit igång medan aktiviteterna på landsbygden avstannat i
avvaktan på fastställande av Landsbygdsprogrammet och Jordbruksverkets föreskrifter för
de statliga bidrag som ska ersätta det tidigare kanalisationsstödet.

Länsstyrelsen, som administrerar de statliga bidragen har nu kunna påbörjat handläggningen
av ansökningarna och kommer att ta beslut om vilka som får bidrag senast under mars
månad. I Jönköpings län har föreningar och energibolag sökt medel till projekt som omfattar
ca 450 Mkr, vilket motsvarar 272 Mkr i bidrag (60%). Länet har tilldelats ca 144 Mkr d v s
ungefär hälften av vad som behövs. Av dessa är det 90 Mkr som är tillgängliga nu, 2016 -
2017. När länsstyrelsen får tillgång till resten av pengarna (ca 50 Mkr) kommer de att utlysa
en ny ansökningsomgång. Enligt rådande regelverk prioriteras ansökningarna efter ett antal
kriterier som bestämts på nationell nivå. Utöver dessa har länsstyrelsen i Jönköpings län
lagt till ytterligare bedömningsgrunder eftersom den poängbedömning som görs efter de
nationella kriterierna inte är tillräckligt detaljerad för att man ska kunna rangordna de olika
ansökningarna. Syftet med rangordningen är att bidragen ska styras till de mest ”effektiva”
projekten baserat på anslutningsgrad och storlek.

Detta innebär att de större projekten i länet, som inte sällan drivs av energibolag och stora
fiberföreningar, sannolikt kommer att tilldelas en stor del av bidragsmedlen. Det finns en
stor risk att de mindre föreningarna inte får bidrag i år och att de kan komma få vänta flera
år innan de kommer igång med sin utbyggnad. De ansökningar, som vid länsstyrelsens
prövning nu, inte beviljas bidrag kommer att tas upp till ny prövning vid ett senare tillfälle.
Beviljas inte bidrag då heller tvingas föreningarna söka bidrag på nytt, vilket i princip
förutsätter att ytterligare medel tillskjutits från staten och/eller EU. Eftersom föreningarna
har svårt för att finansiera sin utbyggnad innan bidrag beviljats är risken stor för att 90 %-
målet för kommunens landsbygd inte kommer att kunna uppfyllas.

I länet är det 131 föreningar och (energi-)bolag som sökt stöd varav i Gislaveds kommun
för närvarande 4 st; Burseryds fiberförening , Fiber 35 (Åtterås), Reftele - Anderstorps
fiberförening och Södra Hestra - Gryteryds fiberförening . Föreningarna har totalt cirka 1 000
medlemmar (hushåll), som själva ska medfinansiera projektet med 15000 – 17 000 kr i form
av insatskapital. Till skillnad mot det tidigare stödet medger nuvarande regelverk inte att
projekten delfinansieras med annat offentligt stöd. Kommunen har därför små möjligheter
att ekonomiskt stötta föreningarna med kommunala bidrag, som omnämnts i
bredbandsstrategin.

Nuläge beträffande kommunal borgen

Tidigare har kommunen genom beslut om borgensåtagande, för Båraryds fiberförening, i
princip tagit ställning för att borgen för lån till fiberföreningar ska kunna tecknas
genom beslutet i Kommunfullmäktige som beslutade följande:

att Gislaveds kommun tecknar borgen på maximalt 5 mnkr för Båraryd-Hestra
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Fiberförening Ekonomisk förening för projektet Bredband i Båraryd-Hestraområdet
avseende byggnadskreditiv under byggperioden, samt

att borgen är gällande fram till dess att bidrag från Länsstyrelsen samt Post- och
Telestyrelsen utbetalas.

I Bredbandsstrategins handlingsplan och andra dokument har detta förfinats till att gälla
finansiering av projekt under byggnadstiden (byggnadskreditiv) men endast under
förutsättning att det finns beslut om statligt bidrag på motsvarande belopp. Syftet med det
nuvarande åtagandet är att föreningarna därmed kan få en väsentligt lägre ränta än annars
samt att det underlättar för föreningarna att kunna låna pengar överhuvudtaget. I sin
nuvarande utformning är borgensåtagande till fiberföreningar ganska riskfritt för
kommunen. I andra kommuner har man löst detta på lite olika sätt:

I Härryda kommun har de istället för fiberföreningar bildat intresseföreningar för att via
nätverksoperatörer ansöka om bidrag för utbyggnad av bredband.

I Ale kommun håller man på i skrivande stund att ta fram ett underlag så att
borgensåtagande kan beslutas om för fiberföreningar i kommunen.

Markaryds kommun samverkar med Telia kring fiberutbyggnaden till hushåll och företag i
både tätort och landsbygd, vilket innebär att även till exempel byalag och ekonomiska
föreningar har möjlighet att ansluta sig.
Utbyggnaden baseras på efterfrågan från både hushåll och företag i kommunen.

I en omvärldsanalys så verkar de flesta kommuner använda sig av sina egna bolag för att på
så vis säkra utbyggnaden av bredband på landsbygden.

Eftersom varken ”marknaden” eller det offentliga förväntas lösa fiberutbyggnaden på
landsbygden är man i föreningarna medvetna om att detta måste lösas i lokalt. Man är
också beredd att utöver rimliga ekonomiska insatser också satsa energi och ideellt arbete. I
samband med projektering, markupplåtelser och medlemsvärvning har redan tusentals
arbetstimmar lagts ned av det föreningar som nu ansökt om bidrag.

Alternativ 1: Förslag till utökat kommunalt borgensåtagande

Det är tillåtet och princip möjligt för föreningarna att påbörja utbyggnaden av sina nät nu
och sedan hoppas på att framtida bidrag ger en hygglig ekonomi åt projekten. Uteblir
bidragen kommer abonnenterna att drabbas av en något högre månadsavgift för att täcka
kostnaderna för räntor och amorteringar. Utöver medlemmarnas insatskapital behöver
föreningarna låna ungefär lika mycket till, d v s ca 15 - 20 tkr per anslutning för att kunna
finansiera utbyggnaden.

Om kommunen tecknar borgen för sådana lån, som i första hand utgör byggnadskreditiv
men sedan kan övergå i anläggningslån med t ex 10 – 15 års amorteringstid, skulle
utbyggnaden på Gislaveds landsbygd kunna ta fart redan under 2016 även om föreningarna
inte beviljas bidrag. För de föreningar som nu sökt bidrag uppgår lånebehovet till 10 – 15
Mkr. För landsbygdsområden utanför nuvarande föreningarnas områden s k vita fläckar, som
kan komma att aktiveras i senare, skede uppgår behovet till ungefär samma
storleksordning.

För att minimera handläggningstiden för hanteringen av borgensåtaganden bedöms det vara
lämpligt att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att teckna borgen för
utbyggnad av fibernät i föreningsregi och att teckna avtal med föreningarna om
förutsättningarna för detta.

Risker
Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk eftersom kommunen åtar sig att fullfölja
betalningsförpliktelserna för föreningarnas räkning om dessa inte kan reglera sina skulder.
Borgen bör normalt inte lämnas till associationer där kommunen inte ensam, eller
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tillsammans med andra kommuner och landsting, utövar ett rättsligt inflytande. Speciella
förutsättningar kan dock sägas råda för fiberföreningarna, som fått ett ”uppdrag” att bygga
ut nödvändig infrastruktur på landsbygden med ”löfte” om statligt bidrag. Föreningarnas
betalningsförmåga bedöms inte innebära någon anledning till oro men kommunen måste
förvissa sig om att den bakomliggande säkerheten inte tappar värde genom försäljning av
tillgångarna eller genom förändringar i föreningsstrukturen.

Att bevilja borgen under en byggnadstid och då det finns ett underliggande positivt besked
från länsstyrelsen om att bidrag är beviljat är ett ganska vanligt förfaringssätt i Sveriges
kommuner. Den fråga som nu kommer i många kommuner och även i Gislaveds kommun
är att gå i borgen för byggnation av fibernät även om det inte finns beslut om statlig
medfinansiering. Denna form av borgen innebär en större risk i och med att
borgensåtagandet gäller under en längre period samt att borgen ges till en förening.

I länets kommuner är det ingen kommun som i dagsläget har tagit annat borgensåtagande
förutom för byggnadskreditivet.

Gislaveds kommun har varit historiskt mycket restriktiv med borgensåtagande till externa
borgenstagare och 2014-12-31 fanns det enbart externa borgensåtaganden på motsvarande
3,0 mnkr. Dessa borgensåtaganden avser:
 Egnahem och småhus 0,2 mnkr
 Hestra medborgarhus 0,8 mnkr
 Gislaveds Folkets hus 0,9 mnkr
 Anderstorps Folkets hus 1,0 mnkr
 Borgen byggnadskreditiv Broaryd-Hestra fiberförening 0,2 mnkr

En viktig princip för Gislaveds kommun är att vara restriktiv med externa
borgensåtaganden och om det beviljas ska det vara för ett stort allmännyttigt intresse. Om
det finns ett stort allmännyttigt intresse av en investering som kräver kommunal borgen är
det av största vikt att det finns regler som styr tillvägagångssättet.

Förutsättningar

Ett kommunalt borgensåtagande för utbyggnad av infrastruktur för bredband i föreningsregi
bör åtföljas av krav på

att föreningen är en formellt bildad och registrerad ekonomisk förening.

att föreningen är momsregistrerad.

att föreningen ansökt om statligt bidrag med erforderliga underlag i form av

projektbeskrivningar, ekonomiska kalkyler m m.

att projektet inte avser utbyggnad i tätort (enligt definitionen för statligt bidrag).

att medlemmarnas insatskapital och anslutningsavgifter utgör minst 16 000 kr/medlem.

att föreningens egenfinansiering uppgår till minst 40 % (bidragsnivån är f n 60 %).

att borgensåtagandet, utslaget per kontrakterad anslutning, inte överstiger 24 000 kr.

att fibernätet beträffande kvalitet, redundans, öppenhet m m avses byggas och drivas

enligt de krav som följer av Jordbruksverkets och länsstyrelsens föreskrifter för

bidragsberättigade projekt.

att föreningarna i avtal med kommunen förbinder sig att inte sälja föreningens nät,

överlåta, likvidera eller fusionera föreningen utan medgivande från kommunen.

att föreningarna amorterar lånet jämt fördelat under max 10 år.

att förening som erhållit kommunal borgen årligen, till Gislaveds kommun, överlämnar
en reviderad årsredovisning.

att beviljad borgen ska gälla från investeringens start fram till en mån efter det att
föreningen fått bidraget utbetalt från bidragsgivande myndighet.
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Alternativ 2 Utbyggnaden på landsbygden sker via Gislaveds energi

Ett alternativ till alternativ 1 är att överlåta utbyggnaden för fiber till landsbygden till
Gislaveds energi liknande Värnamo.

Alternativ 3 Avvakta ytterligare statliga medel

Ett tredje tänkbart alternativ är att avvakta ytterligare statliga medel och därigenom
finansera utbyggnad av fiber på landsbygden.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §107 Dnr: KS.2016.24

Kommunal borgen till finansiering av utbyggnad av fiber i
kommunen

Ärendebeskrivning
Pengar till utbyggnad av fiber på landsbygden räcker inte till alla sökanden efter
att länsstyrelsen gett ett förhandsbesked kring vilka som kommer att få fiber. I
Gislaved är det en förening av fyra som fått ett positivt förhandsbesked. Får
fiberföreningarna inte pengar nu riskerar föreningarna att upplösas och
utbyggnaden av fiber på landsbygden tappar fart.

Den fråga som nu kommer i många kommuner, och även i Gislaveds kommun,
är att gå i borgen för byggnation av fibernät även om det inte finns beslut om
statlig medfinansiering.

Enligt kommunens bredbandsstrategi där ”minst 90 % av alla hushåll och
arbetsställen ska ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät senast 2020”
är det angeläget att utbyggnaden av fiber inte stannar av.

Utifrån Jordbruksverkets beslut finns ett antal nationella kriterier utifrån vilka
länsstyrelsen tillsammans med sina egna bedömningsgrunder rangordnar
bidragen så att de ska styras till de mest ”effektiva” projekten baserat på
anslutningsgrad och storlek. Detta innebär att de större bolagen och
föreningarna sannolikt kommer att få en stor del av bidragsmedlen.

Eftersom föreningarna har svårt för att finansiera sin utbyggnad innan bidrag
beviljats är risken stor för att 90 %-målet för kommunens bredbandsutbyggnad
på landsbygden inte kommer att kunna uppfyllas.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram PM kommunal borgen för lån till
fiberföreningar med tre alternativ för att underlätta för utbyggnad av
infrastuktur för bredband på landsbygden.

Alternativ 1: Förslag till utökat kommunalt borgensåtagande
Gislaveds kommun har varit historiskt mycket restriktiv med borgensåtagande
till externa borgenstagare och 2014-12-31 fanns det enbart externa
borgensåtaganden på motsvarande 3,0 mnkr. Ett av dessa är ett byggnads-
kreditiv fram till dess att länsstyrelsen betalade ut beviljat bidrag till Båraryds
fiberförening som kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2014.

Att bevilja borgen under en byggnadstid och då det finns ett underliggande
positivt besked från länsstyrelsen om att bidrag är beviljat är ett ganska vanligt
förfaringssätt i Sveriges kommuner. Den fråga som nu kommer i många
kommuner och även i Gislaveds kommun är att gå i borgen för byggnation av
fibernät även om det inte finns beslut om statlig medfinansiering. Denna form
av borgen innebär en större risk i och med att borgensåtagandet gäller under
en längre period samt att borgen ges till en förening.

I länets kommuner är det ingen kommun som i dagsläget har tagit annat
borgensåtagande förutom för byggnadskreditivet.

En viktig princip för Gislaveds kommun är att vara restriktiv med externa
borgensåtaganden och om det beviljas ska det vara för ett stort allmännyttigt
intresse.
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Om det finns ett stort allmännyttigt intresse av en investering som kräver
kommunal borgen är det av största vikt att det finns regler som styr
tillvägagångssättet. Enligt upprättat PM är dessa punkter

- att föreningen är en formellt bildad och registrerad ekonomisk förening.

- att föreningen är momsregistrerad.

- att föreningen ansökt om statligt bidrag med erforderliga underlag i form av

projektbeskrivningar, ekonomiska kalkyler m m.

- att projektet inte avser utbyggnad i tätort (enligt definitionen för statligt

bidrag).

- att medlemmarnas insatskapital och anslutningsavgifter utgör minst 16 000

kr/medlem.

- att föreningens egenfinansiering uppgår till minst 40 % (bidragsnivån är f. n. 60

%).

- att borgensåtagandet, utslaget per kontrakterad anslutning, inte överstiger

24 000 kr.

- att fibernätet beträffande kvalitet, redundans, öppenhet m. m. avses byggas

och drivas enligt de krav som följer av Jordbruksverkets och länsstyrelsens

föreskrifter för bidragsberättigade projekt.

- att föreningarna i avtal med kommunen förbinder sig att inte sälja föreningens

nät, överlåta, likvidera eller fusionera föreningen utan medgivande från

kommunen.

- att föreningarna amorterar lånet jämt fördelat under max 10 år.

- att förening som erhållit kommunal borgen årligen, till Gislaveds kommun,
överlämnar en reviderad årsredovisning.
- att beviljad borgen ska gälla från investeringens start fram till en månad efter
det att föreningen fått bidraget utbetalt från bidragsgivande myndighet.

Alternativ 2 Utbyggnaden på landsbygden sker via Gislaveds Energi

Ett alternativ till alternativ 1 är att överlåta utbyggnaden för fiber till
landsbygden till Gislaveds Energi AB liknande Värnamo kommun.

Alternativ 3 Avvakta ytterligare statliga medel

Ett tredje tänkbart alternativ är att avvakta ytterligare statliga medel och
därigenom finansera utbyggnad av fiber på landsbygden.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att bredbandsföreningar i första hand ska
finansiera investering med andra medel än kommunal borgen. Kommunal
borgen kan beviljas om det finns ett stort allmännyttigt intresse av
bredbandsinvesteringen och om inga andra finansieringsalternativ är möjliga.

Om statliga medel är beviljade kvarstår enligt tidigare beslut att borgen kan
lämnas på byggnadskreditivet fram till dess att statligt medel utbetalas.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 2 mars 2016 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att arbeta vidare med alternativ 1, samt att
återuppta ärendet på ett kommande kommunstyrelsesammanträde.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 27 februari 2014, § 21
Bredbandsstrategi
PM Borgensåtagande daterat den 1 februari 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 mars 2016, § 18

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Lennart Kastberg (KD),
Peter Bruhn (MP), Marie- Louis Dinäss (S), Leif Andersson (-) och Anders
Gustafsson (SD): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunal borgen till finansiering av utbyggnad av fiber i

kommunen enligt alternativ 1, vilket innebär följande regler:

att föreningen är en formellt bildad och registrerad ekonomisk förening,

att föreningen är momsregistrerad,

att föreningen ansökt om statligt bidrag med erforderliga underlag i form av

projektbeskrivningar, ekonomiska kalkyler m m,

att projektet inte avser utbyggnad i tätort (enligt definitionen för statligt

bidrag),

att medlemmarnas insatskapital och anslutningsavgifter utgör minst 16 000

kr/medlem,

att föreningens egenfinansiering uppgår till minst 40 % (bidragsnivån är f n 60

%),

att borgensåtagandet, utslaget per kontrakterad anslutning, inte överstiger

24 000 kr,

att fibernätet beträffande kvalitet, redundans, öppenhet m. m. avses byggas

och drivas enligt de krav som följer av Jordbruksverkets och

länsstyrelsens föreskrifter för bidragsberättigade projekt,

att föreningarna i avtal med kommunen förbinder sig att inte sälja

föreningens nät, överlåta, likvidera eller fusionera föreningen utan

medgivande från kommunen,

att föreningarna amorterar lånet jämt fördelat under max 10 år,
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att förening som erhållit kommunal borgen årligen, till Gislaveds kommun,
överlämnar en reviderad årsredovisning,

att beviljad borgen ska gälla från investeringens start fram till en mån efter
det att föreningen fått bidraget utbetalt från bidragsgivande myndighet
samt att krediten ska vara återbetald till långivande bank, samt

att enbart bevilja kommunal borgen till fiberföreningar om det finns ett stort
allmännyttigt intresse av investeringen och om inga andra finansierings-
alternativ är möjliga.

Jäv
Carina Johansson (C), Agneta Karlsson (M) och Inga-Maj Eleholt (C) anmäler
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kf §70 Dnr: KS.2016.24

Kommunal borgen till finansiering av utbyggnad av fiber i
kommunen

Ärendebeskrivning
Pengar till utbyggnad av fiber på landsbygden räcker inte till alla sökanden efter
att länsstyrelsen gett ett förhandsbesked kring vilka som kommer att få fiber. I
Gislaved är det en förening av fyra som fått ett positivt förhandsbesked. Får
fiberföreningarna inte pengar nu riskerar föreningarna att upplösas och
utbyggnaden av fiber på landsbygden tappar fart.

Den fråga som nu kommer i många kommuner, och även i Gislaveds kommun,
är att gå i borgen för byggnation av fibernät även om det inte finns beslut om
statlig medfinansiering.

Enligt kommunens bredbandsstrategi där ”minst 90 % av alla hushåll och
arbetsställen ska ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät senast 2020”
är det angeläget att utbyggnaden av fiber inte stannar av.

Utifrån Jordbruksverkets beslut finns ett antal nationella kriterier utifrån vilka
länsstyrelsen tillsammans med sina egna bedömningsgrunder rangordnar
bidragen så att de ska styras till de mest ”effektiva” projekten baserat på
anslutningsgrad och storlek. Detta innebär att de större bolagen och
föreningarna sannolikt kommer att få en stor del av bidragsmedlen.

Eftersom föreningarna har svårt för att finansiera sin utbyggnad innan bidrag
beviljats är risken stor för att 90 %-målet för kommunens bredbandsutbyggnad
på landsbygden inte kommer att kunna uppfyllas.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram PM kommunal borgen för lån till
fiberföreningar med tre alternativ för att underlätta för utbyggnad av
infrastuktur för bredband på landsbygden.

Alternativ 1: Förslag till utökat kommunalt borgensåtagande
Gislaveds kommun har varit historiskt mycket restriktiv med borgensåtagande
till externa borgenstagare och 2014-12-31 fanns det enbart externa
borgensåtaganden på motsvarande 3,0 mnkr. Ett av dessa är ett byggnads-
kreditiv fram till dess att länsstyrelsen betalade ut beviljat bidrag till Båraryds
fiberförening som kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2014.

Att bevilja borgen under en byggnadstid och då det finns ett underliggande
positivt besked från länsstyrelsen om att bidrag är beviljat är ett ganska vanligt
förfaringssätt i Sveriges kommuner. Den fråga som nu kommer i många
kommuner och även i Gislaveds kommun är att gå i borgen för byggnation av
fibernät även om det inte finns beslut om statlig medfinansiering. Denna form
av borgen innebär en större risk i och med att borgensåtagandet gäller under
en längre period samt att borgen ges till en förening.

I länets kommuner är det ingen kommun som i dagsläget har tagit annat
borgensåtagande förutom för byggnadskreditivet.

En viktig princip för Gislaveds kommun är att vara restriktiv med externa
borgensåtaganden och om det beviljas ska det vara för ett stort allmännyttigt
intresse.
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Om det finns ett stort allmännyttigt intresse av en investering som kräver
kommunal borgen är det av största vikt att det finns regler som styr
tillvägagångssättet. Enligt upprättat PM är dessa punkter

- att föreningen är en formellt bildad och registrerad ekonomisk förening.

- att föreningen är momsregistrerad.

- att föreningen ansökt om statligt bidrag med erforderliga underlag i form av

projektbeskrivningar, ekonomiska kalkyler m m.

- att projektet inte avser utbyggnad i tätort (enligt definitionen för statligt

bidrag).

- att medlemmarnas insatskapital och anslutningsavgifter utgör minst 16 000

kr/medlem.

- att föreningens egenfinansiering uppgår till minst 40 % (bidragsnivån är f. n. 60

%).

- att borgensåtagandet, utslaget per kontrakterad anslutning, inte överstiger

24 000 kr.

- att fibernätet beträffande kvalitet, redundans, öppenhet m. m. avses byggas

och drivas enligt de krav som följer av Jordbruksverkets och länsstyrelsens

föreskrifter för bidragsberättigade projekt.

- att föreningarna i avtal med kommunen förbinder sig att inte sälja föreningens

nät, överlåta, likvidera eller fusionera föreningen utan medgivande från

kommunen.

- att föreningarna amorterar lånet jämt fördelat under max 10 år.

- att förening som erhållit kommunal borgen årligen, till Gislaveds kommun,
överlämnar en reviderad årsredovisning.
- att beviljad borgen ska gälla från investeringens start fram till en månad efter
det att föreningen fått bidraget utbetalt från bidragsgivande myndighet.

Alternativ 2 Utbyggnaden på landsbygden sker via Gislaveds Energi

Ett alternativ till alternativ 1 är att överlåta utbyggnaden för fiber till
landsbygden till Gislaveds Energi AB liknande Värnamo kommun.

Alternativ 3 Avvakta ytterligare statliga medel

Ett tredje tänkbart alternativ är att avvakta ytterligare statliga medel och
därigenom finansera utbyggnad av fiber på landsbygden.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att bredbandsföreningar i första hand ska
finansiera investering med andra medel än kommunal borgen. Kommunal
borgen kan beviljas om det finns ett stort allmännyttigt intresse av
bredbandsinvesteringen och om inga andra finansieringsalternativ är möjliga.

Om statliga medel är beviljade kvarstår enligt tidigare beslut att borgen kan
lämnas på byggnadskreditivet fram till dess att statligt medel utbetalas.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 2 mars 2016 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att arbeta vidare med alternativ 1, samt att
återuppta ärendet på ett kommande kommunstyrelsesammanträde.
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Kommunstyrelsen har den 6 april 2016 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
besluta enligt förvaltningens förslag avseende kommunal borgen till finansiering
av utbyggnad av fiber i kommunen.

Beslutsunderlag
PM Kommunal borgen för lån till fiberföreningar, daterad den 22 februari 2016
Kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 107

Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Håkan
Josefsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
ändringsyrkande:

att-satsen "medlemmarnas insatskapital och anslutningsavgifter utgör minst
16 000 kr/medlem" slopas.

att-satsen "borgensåtagandet, utslaget per kontrakterad anslutning, inte
överstiger 24 000 kr" ändras till "borgensåtagandet, utslaget per kontrakterad
anslutning, inte överstiger 30 000 kr".

att-satsen "föreningarna amorterar lånet jämnt fördelat under max 10 år"
ändras till "föreningarna amorterar lånet jämnt fördelat under max 20 år"

Staffan Sjöblom (M) ställer frågor kring borgenstiden och de lån som kvarstår
när borgenstiden har gått ut.

Lennart Kastberg (KD): ställer sig bakom Staffan Sjöbloms frågor men i övrigt
bifall till Marie Johanssons yrkande.

Marie Johansson (S): ärendet ska återremitteras för utredning av de frågor
som framförts kring borgenstiden och de lån som kvarstår när borgenstiden
har gått ut. I utredningen ska ingå de ändringsyrkanden som lagts avseende
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras enligt Marie Johanssons återremissyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet för utredning av de frågor som framförts kring

borgenstiden och de lån som kvarstår när borgenstiden har gått ut. I

utredningen ska ingå de ändringsyrkanden som lagts avseende

kommunstyrelsens förslag.
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Jäv

Carina Johansson (C), Agneta Karlsson (M), Inga-Maj Eleholt (C) och Jonas
Andreasson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten
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Kommunal borgen till finansiering av utbyggnad av fiber i
kommunen

Ärendebeskrivning
Pengar till stöd från Landsbygdsprogrammet för utbyggnad av fiber på
landsbygden räcker inte till alla projekt som är på gång. I Gislaveds kommun är
det en förening av fyra som fått ett positivt förhandsbesked om stöd. Får
fiberföreningarna inte stöd i den anökningsomgång som behandlas nu riskerar
föreningarna att upplösas och utbyggnaden av fiber på landsbygden kommer att
tappa fart.

Eftersom regelverket för stöd enligt Landsbygdsprogrammet inte medger
annan offentlig finansiering är det inte möjligt för kommunen att stötta
föreningarna med kommunala bidrag. Däremot kan kommunen underlätta
föreningarnas finansiering av projekten genom att teckna borgen för de lån
föreningarna måste ta för att finansiera projekten under byggtiden eller under
längre tid om statligt stöd uteblir.

Enligt kommunens bredbandsstrategi ska minst 90 % av alla hushåll och
arbetsställen ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät senast 2020 varför
det är det angeläget att utbyggnaden av fibernät inte stannar av. Eftersom
föreningarna har svårt för att finansiera sin utbyggnad innan bidrag beviljats och
utbetalats är risken stor för att 90 %-målet för Gislaveds kommuns landsbygd
inte kommer att kunna uppfyllas.

Borgensåtaganden kan avse:

dels borgen för ”byggnadskreditiv” i avvaktan på utbetalning av beviljat
projektstöd enligt Landsbygdsprogrammet,

dels borgen för långsiktig finansiering av projekt som påbörjas utan beslut om
projektstöd eller påbörjas efter avslag på ansökan om projektstöd.

I första fallet kommer borgen att tecknas för kortare tid, ett till två år, medan
borgen för projekt som inte beviljats projektstöd tecknas för längre tid.

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde behandlades frågan om
kommunal borgen men på grund av vissa oklarheter kring bl. a.
borgensåtagandenas längd och omfattning återremitterades ärendet till
kommunstyrelsen för ytterligare utredning och komplettering med de
ändringsyrkanden som framfördes vid fullmäktiges behandling av ärendet.
Regelverkets ”att-satser” har därför ändrats/förtydligats enligt nedanstående.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 107
Kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 70
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2016

Yrkande
Niclas Palmgren (M) med instämmande av Peter Bruhn (MP), Håkan Josefsson
(C) och Anders Gustafsson (SD): Bifall till förslaget.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa nedanstående ”regler” för tecknande av kommunal borgen för
fiberföreningar som bygger ut fibernät på landsbygden. För att kommunal
borgen ska tecknas krävs:

att föreningen är en formellt bildad och registrerad ekonomisk förening,

att föreningen ansökt om statligt bidrag med erforderliga underlag i form av
projektbeskrivningar, ekonomiska kalkyler m m,

att projektet följer Jordbruksverket och Länsstyrelsens regler för
fiberutbyggnad med projektstöd enligt Landsbygdsprogrammet ,

att fibernätet beträffande kvalitet, redundans, öppenhet m m avses byggas
och drivas enligt de krav som följer av Jordbruksverkets och
länsstyrelsens föreskrifter för bidragsberättigade projekt under hela den
kredittid som den kommunala borgen avser,

att föreningen är momsregistrerad,

att summan av medlemmarnas insatskapital och anslutningsavgifter utgör
minst 40 % av föreningens totala utgiften för utbyggnaden,

att borgensåtagandet, utslaget per kontrakterad anslutning, inte överstiger
30  000 kr,

att föreningarna i avtal med kommunen förbinder sig att inte sälja
föreningens nät, överlåta, likvidera eller fusionera föreningen utan
medgivande från kommunen,

att förening som erhållit kommunal borgen årligen, till Gislaveds kommun,
överlämnar en reviderad årsredovisning,

att borgen beviljad för ”byggnadskreditiv” ska gälla från investeringens start
fram till en månad efter det att föreningen fått bidrag utbetalt och
föreningen återbetalt krediten till långivande kreditinstitut,

att borgensåtaganden för längre krediter anpassas till faktisk projektkostnad
och kreditbelopp efter projekten färdigställts och slutredovisats,

att längre krediter amorteras jämnt fördelat under max 20 år, d. v .s.
kommunal borgen tecknas för en kredittid om högst 20 år och upphör
när föreningen återbetalt krediten till långivande kreditinstitut,

att enbart bevilja kommunal borgen till fiberföreningar om det finns ett stort
allmännyttigt intresse av investeringen och om inga andra
finansieringsalternativ är möjliga, samt

att samtliga ansökningar om kommunal borgen för fiberutbyggnad i
föreningsregi ska framläggas till kommunfullmäktige för beslut.
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Jäv
Carina Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



 

Helårsprognos 1, 2016  

Gislaveds kommun 
 

 

 

Resultat 2016-03-31               49,6 mnkr 

Helårsprognos drift                   8,0 mnkr 

Investeringar 2016-03-31        4,3 mnkr 

Helårsprognos investeringar   98,8 mnkr 

  



Gislaveds kommun, Helårsprognos 1, 2016, Mhg 2(6) 

Resultaträkning 

tkr 
             Utfall 

    2015-03-31 

Utfall  

2016-03-31 

KF budget 

2016 
Prognos 2016 

Verksamhetens intäkter 80 580 84 925 361 170  

Verksamhetens kostnader -406 368 -434 308 -1 862 318  

Avskrivningar -19 885 -6 265 -83 980 -90 000 

Verksamhetens nettokostnader -345 673 -355 648 -1 585 128 -1 630 034 

     

Skatteintäkter 303 383 316 847 1 267 507 1 265 244 

Generella statsbidrag och utjämning 71 973 88 519 320 943 353 410 

Finansiella intäkter 26 24 4 321 3 754 

Finansiella kostnader -174 -120 -1 635 -374 

Resultat före extraordinära poster 29 535 49 622 6 008 8 000 

     

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 

Extraordinära Kostnader 0 0 0 0 

Årets resultat 29 535 49 622 6 008 8 000 

 

Enligt KF § 114 2006-12-14 ”Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning” ska helårsprognos och 
delårsbokslut göras två gånger per år, januari-mars samt januari-augusti. 

Samma KF-beslut anger att ”Ansvaret för att hålla budget skall ligga på nämnderna. De skall själva ansvara 

för underskott och visa på möjliga åtgärder genom omfördelning mellan programmen. Först om alla 

möjligheter är uttömda hänskjuter nämnden frågan om hur underskottet ska hanteras till KS och KF för 
återkoppling.” 

Prognos 1 redovisar den ekonomiska ställningen 2016-03-31 samt en helårsprognos av det 

förväntade resultatet 2016-12-31. Syftet med Prognos 1 är att i ett tidigt skede upptäcka större 

befarade avvikelser och ge möjlighet för verksamheterna att snabbt sätta in åtgärder för att nå effekt 
under innevarande år. 

 

RESULTAT 2016-03-31 

Kommunens redovisar efter tre månader ett resultat på 49,6 mnkr (fg år 29,5 mnkr). 

Avskrivningarna är efter tre månader 6,3 mnkr (fg år 19,9 mnkr). Avskrivningarna är lägre pga 

tekniska- och fastighetsnämndens avskrivningar inte är bokförda, ca 15 mnkr. Anledningen är det 
pågående arbetet med komponentindelning av anläggningstillgångar. 

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 4,3 mnkr (fg år 11,5 mnkr). Tekniska nämnden står för 

största andelen 3,6 mnkr. 

 

PROGNOS FÖR ÅRET 2016 

Kommunens resultat för 2016 beräknas till 8 mnkr, vilket är 2 mnkr högre än budget.  

Prognosen bygger på att socialnämnden får budgettillägg för merkostnaderna för 

flyktingverksamheten med 6,4 mnkr ur det tillfälliga statsbidraget för flyktingar. 
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Prognosen för året är 2 mnkr bättre än budget vilket beror på: 

Nämnderna                                         -4,2 mnkr 

Skatteintäkter                                     –2,3 mnkr 

Generella statsbidrag och utjämning   +32,5 mnkr 

Finansnetto                                        +0,7 mnkr 

Avskrivningar                                      -6,0 mnkr 

Pensioner                                           -3,2 mnkr 

Central lönepott                                 -0,3 mnkr 

Avveckling Gisleparken                       -2,7 mnkr (tilläggsbudget nämnder, inköp inventarier) 

 

Försämrade skatteintäkter med 2,3 mnkr beror främst på slutavräkningen för år 2015. 

 

Pensionerna påverkas av en mängd faktorer. Pensionen baseras på den prognos som tagits fram av 

kommunens pensionsförvaltare, Skandia. Pensionskostnadernas utveckling påverkas bl a av 

ränteutvecklingen i landet och världen. Den budgeterade nivån baseras på beräkningar gjorda i början 

av 2015. Pensionsberäkningen som gjordes i början av 2016 prognostiserar en kostnad för 2016 på 
89 mnkr vilket är 3,2 mnkr högre än budget. 

 

Avskrivningarna är budgeterade till 84 mnkr. Avskrivningarna för bokslut 2015 blev 85 mnkr och 

prognosen indikerar att avskrivningarna för 2016 blir 90 mnkr. Nivån är högre än budget vilket beror 
på det pågående arbetet med komponentindelning. 

 

Central lönepott prognostiserar ett underskott med 0,3 mnkr. Löneöversynen går med underskott 

efter Kommunals centrala avtalssatsning på undersköterskor. Löneöversynen finansieras med 
struktursatsningen på 2 mnkr. 

Nämndernas driftredovisning 

tkr 
            Utfall  

   2015-03-31 

Utfall 

 2016-03-31 

KF budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

mot budget 

Kommunstyrelsen 20 028 20 626 97 678 94 876 2 802 

Överförmyndarnämnden 1 033 916 3 249 3 249 0 

Räddningsnämnden 7 503 7 390 32 185 31 685 500 

Barn- och 

utbildningsnämnden 
184 609 184 150 745 538 743 712 1 826 

Tekniska nämnden 9 617 4 325 43 208 43 208 0 

Socialnämnden 130 663 153 594 570 589 581 813 -11 224 

Fritidsnämnden 6 437 6 708 37 251 37 196 55 

Fastighetsnämnden -6 798 -21 626 -200 -1 900 1 700 

Kulturnämnden 6 238 7 004 30 548 30 331 217 

Bygg- och miljönämnden 3 740 3 222 11 120 11 170 -50 

Totalt 363 070 366 309 1 571 166 1 575 340 -4 174 
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Kommunstyrelsen prognos för året är ett överskott med 2 802 tkr. Prognosen är att enheterna 

för Personal-, Utvecklings-, Mark och exploaterings och Ekonomi går med överskott pga 

vakanser/tjänstledigheter och ej genomförda projekt medan Kansli-och information-, It-enheten och 
politiska ansvarsområde går med underskott. 

 

Överförmyndarnämnden prognos är ett nollresultat. 

 

Räddningsnämndens prognos för året är ett överskott med 500 tkr. Överskottet beror bla på 

försäljningsintäkter för sålda fordon, lägre kapitalkostnader för räddningsfordon och ett överskott på 
nämnden, avser förlorad arbetsförtjänst. 

 

Barn- och utbildningsnämnden prognos är ett överskott på 1 800 tkr. 

Grundskolan redovisar en positiv prognos med 800 tkr. Skolområdena tillsammans med teamen visar 

på ett överskott med 150 tkr. På nämndsnivå redovisas en positiv prognos med 650 tkr. En ökning av 

elevantalet under första kvartalet medför en ökad tilldelning till skolområdena med 2 000 tkr. Detta 

möts bl.a. av lägre lokalkostnader, kapitalkostnader samt ej utdelad inflationskompensation. 

Förskolan, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklass redovisar en negativ prognos med 

drygt  -1 600 tkr. Förskole- och skolområdena tillsammans med teamen prognostiserar ett överskott 

med 900 tkr. Nämndsnivå redovisar, beroende på en stor ökning av barnantal i verksamheterna, ett 

underskott på drygt -2 500 tkr. 

Grundsärskolan kommer under året att få fler elever. De redovisar en negativ prognos med           

ca -950 tkr. Gymnasiesärskolan redovisar samtidigt ett överskott med drygt 1 200 tkr, beroende på 
något färre elever samt ökade interkommunala intäkter. 

Gymnasieskolans program redovisar en negativ prognos med -2 500 tkr. Gislaveds Gymnasium 

redovisar ett underskott i prognosen med -2 300 tkr. Underskottet beror på svårighet att ställa om 

organisationen efter neddragning av statsbidrag. Kostnaden för interkommunala elever överstiget 
budget med 500 tkr och BUN-IT visar ett överskott med 300 tkr. 

Vuxenutbildningen inklusive Högskolan på hemmaplans prognos är ett överskott på 3 300 tkr, 
orsaken är ökade statsbidrag för fler elever inom SFI. 

Gemensamma verksamheter redovisar en positiv prognos på 1 300 tkr. Ej fördelade 

fastighetsåtgärder står för knappt 700 tkr samt poolverksamhet 600 tkr. 

 

Tekniska nämnden beräknas göra ett nollresultat. Vinterväghållning beräknas hamna på 400 tkr 

över budget baserat på de senaste sex årens snittkostnad från april till december. Inom den 

taxefinansierade delen förväntas renhållningen vara i balans med budget på årsbasis. Vatten- och 
avlopp (va) beräknas vara i balans på årsbasis samt då också återställt underskottet med hälften. 

 

Socialnämnden prognos pekar på ett negativs resultat med totalt 11 224 tkr exkl. merkostnader 

för flyktingsverksamheten motsvarande 6 431 tkr. 

I budget 2016 har beslut tagits om anpassningar av verksamheten på totalt 23,1 mnkr. Anpassningarna 

är påbörjade och beräknas ge en effekt på ca 11-12 mnkr. Nämnden har tagit beslut om 
omfördelningar mellan programområdena för att möta de obalanser som sågs i 2015 års bokslut. 

Orsakerna till underskottet är att anpassningarna inte ger helårseffekt 2016, fortsatt ökning av 

insatser till personer med funktionsnedsättning som ansöker om insatser utifrån LSS (Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade), ökade kostnader för mottagandet av ensamkommande barn 

när kommunen inte kunnat öppna verksamhet i egen regi i den takt som planerats och 
områden/enheter med obalans. 

 

Fritidsnämnden prognostiserar för ett mindre överskott, 55 tkr. 
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Fastighetsnämndens prognos pekar mot ett överskott på 1,7 mnkr. Överskottet beror på högre 

intäkter, lägre energikostnader samt ett bättre resultat på fordonsservice. Inga reavinster/reaförluster 
är medräknade. 

 

Kulturnämnden prognostiserar ett överskott, 217 tkr. Överskottet beror på lägre 
kapitalkostnader, då ombyggnaden av Smålandstenars bibliotek blir färdigställt 2017. 

 

Bygg- och miljönämnden prognostiserar för ett mindre underskott, -50 tkr. 

Investeringar 

tkr 
           Utfall  

2015-03-31 

Utfall 2016-

03-31 

KFbudget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

mot budget 

Kommunstyrelsen 861 701 6 131 5 681 450 

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 0 

Räddningsnämnden 452 88 4 561 1 180 3 381 

Barn-och utbildningsnämnden 310 410 16 812 16 812 0 

Tekniska nämnden 3 729 3 654 30 531 28 000 2 531 

Socialnämnden 183 436 6 313 5 313 1 000 

Fritidsnämnden 144 0 2 699 2 254 445 

Fastighetsnämnden 5 564 -1 401 106 282 37 680 68 602 

Kulturnämnden 283 29 3 440 1 440 2 000 

Bygg- och miljönämnden 0 422 433 422 11 

Finansförvaltningen 0 0 0 0 0 

Totalt 11 526 4 339 177 202 98 782 78 420 

Efter ombudgetering av investeringar från 2015 till 2016 uppgår 2016 års investeringsbudget till 177,2 

mnkr. Nämnderna nettoinvesteringar beräknas för helåret uppgå till 98,8 mnkr, vilket innebär ett 

prognostiserat budgetöverskott med 78,4 mnkr. 

 

Kommunstyrelsens förväntade överskott på 450 tkr beror på att medel för nytt ekonomisystem 
inte kommer att användas förrän 2017. 

 

Räddningsnämndens överskott på 3 381 tkr beror på att leveransen av räddningsfordon till 
stationerna i Reftele och Burseryd sker 2017. 

 

Fritidsnämndens överskott beror på senareläggning av investeringen av bassängtäckning på 

Hörsjöbadet i Smålandstenar. 

 

Fastighetsnämnden prognostiserar ett överskott på investeringar med 68,6 mnkr, flera projekt 

kommer ingång senare än beräknat, avser bland annat ombyggnaden av hus C vid Åsenskolan till 

förskola, utemiljön vid Nordinskolan, tillbyggnaden av Solkullens förskola i Hestra och ombyggnaden 
av sporthallen i Smålandstenar. 

 

Kulturnämndens investering av ombyggnad av Smålandsternars bibliotek genomförs först nästa år. 
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Sammanfattning 

Kommunens redovisar efter tre månader ett resultat på 49,6 mnkr (fg år 29,5 mnkr). 

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 4,3 mnkr (fg år 11,5 mnkr). 

 

Kommunens resultat för 2016 beräknas uppgå till 8 mnkr, viket är ett 2 mnkr över budget.  Ett 
underskott beräknas uppstå för socialnämnden med 11,2 mnkr. 

 

Prognosen bygger på att socialnämnden får budgettillägg för merkostnaderna för 
flyktingverksamheten med 6,4 mnkr ur det tillfälliga statsbidraget för flyktingar. 

 

Investeringarna beräknas till 98,8 mnkr ett budgetöverskott med 78,4 mnkr. 

 

De nämnder som prognostiserar underskott ska vidta åtgärder för att begränsa underskottet till 
årets slut. Socialnämnden har ett sådant arbete på gång och det förväntas leda till lägre kostnader. 

 

Det finns flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka det slutliga resultatet som befolkningsutveckling, 

skatteprognoser, avskrivningar, avvecklingen av Gisleparken och budgettillägg från statsbidraget för 
tillfälliga flyktingmedel. 

 

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna för varje enskilt år. Ett 

eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de närmaste tre budgetåren 
(Kommunlagen 8 kap § 5). Kommunen har inte några underskott från tidigare år som ska återställas. 

 

Avstämningen av finansiella och verksamhets mål för 2016 sker i delårsbokslutet i augusti. 

 

De finansiella målen för året är: 

 

Resultatnivån under en femårsperiod 2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år. 

 

Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2016-2020 ska som genomsnitt, inte vara lägre än 73 
procent. 

 

 

Ekonomienheten 2016-05-10 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §159    Dnr: KS.2016.61      

 

Helårsprognos 1 2016 med budgetuppföljning per den 31 mars 2016, 

hela kommunen  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2006, § 114 ”Riktlinjer för 

ekonomi- och verksamhetsstyrning” ska helårsprognos och delårsbokslut göras 

två gånger per år, januari-mars samt januari-augusti. Samma kf-beslut anger att 

”Ansvaret för att hålla budget skall ligga på nämnderna. De skall själva ansvara för 

underskott och visa på möjliga åtgärder genom omfördelning mellan programmen. 

Först om alla möjligheter är uttömda hänskjuter nämnden frågan om hur 

underskottet ska hanteras till KS och KF för återkoppling.” 

 

Prognos 1 redovisar den ekonomiska ställningen per 2016-03-31 samt en 

helårsprognos av det förväntade resultatet 2016-12-31. Syftet med Prognos 1 

är att i ett tidigt skede upptäcka större befarade avvikelser och ge möjlighet för 

verksamheterna att snabbt sätta in åtgärder för att nå effekt under innevarande 

år. 

 

RESULTAT 2016-03-31 

Kommunen redovisar efter tre månader ett resultat på 49,6 mnkr (fg år 29,5 

mnkr). Avskrivningarna är efter tre månader 6,3 mnkr (fg år 19,9 mnkr). 

Avskrivningarna är lägre p.g.a. tekniska- och fastighetsnämndens avskrivningar 

inte är bokförda, ca 15 mnkr. Anledningen är det pågående arbetet med 

komponentindelning av anläggningstillgångar. Periodens nettoinvesteringar 

uppgår till 4,3 mnkr (fg år 11,5 mnkr). Tekniska nämnden står för största 

andelen 3,6 mnkr. 

 

PROGNOS FÖR ÅRET 2016 

Kommunens resultat för 2016 beräknas till 8 mnkr, vilket är 2 mnkr högre än 

budget. Prognosen bygger på att socialnämnden får budgettillägg för 

merkostnaderna för flyktingverksamheten med 6,4 mnkr ur det tillfälliga 

statsbidraget för flyktingar. 

 

Prognosen för året är 2 mnkr bättre än budget vilket beror på: 

Nämnderna                                         -4,2 mnkr 

Skatteintäkter                                     -2,3 mnkr 

Generella statsbidrag och utjämning   +32,5 mnkr 

Finansnetto                                        +0,7 mnkr 

Avskrivningar                                      -6,0 mnkr 

Pensioner                                           -3,2 mnkr 

Central lönepott                                 -0,3 mnkr 

Avveckling Gisleparken                       -2,7 mnkr (tilläggsbudget nämnder, 

inköp inventarier) 

 

Investeringarna beräknas till 98,8 mnkr ett budgetöverskott med 78,4 mnkr. 

De nämnder som prognostiserar underskott ska vidta åtgärder för att begränsa 

underskottet till årets slut. Socialnämnden har ett sådant arbete på gång och 

det förväntas leda till lägre kostnader. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks § 159 (forts.) 

 

Det finns flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka det slutliga resultatet som 

befolkningsutveckling, skatteprognoser, avskrivningar, avvecklingen av 

Gisleparken och budgettillägg från statsbidraget för tillfälliga flyktingmedel. 

 

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna för 

varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom 

de närmaste tre budgetåren (Kommunlagen 8 kap § 5). Kommunen har inte 

några underskott från tidigare år som ska återställas. 

 

Avstämningen av finansiella mål  och verksamhetsmål för 2016 sker i 

delårsbokslutet i augusti. 

 

De finansiella målen för året är: 

Resultatnivån under en femårsperiod 2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt 

minst 15 mnkr per år. 

 

Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2016-2020 ska som genomsnitt 

inte vara lägre än 73 procent. 

 

Beslutsunderlag 

Helårsprognos 1, 2016-03-31, hela kommunen 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2016 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna helårsprognos 2016:1, samt 

  

att  kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med de nämnder som 

prognostiserar underskott följa den fortsatta utvecklingen för att undvika 

ett negativt resultat 2016. 

  

 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Underlag inför försäljning för del av fastigheten

Stubbakull 1:15

”Brandstationen i Burseryd” i Gislaveds kommun

FÖRSÄLJNINGS-PM 2016-02-23
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Läge Fastigheten ligger centralt i Burseryd, Buregatan 1, se
karta Bilaga 1.

Tomtareal Stubbakull 1:15 efter fastighetsreglering är ca 1850m²
enligt karta bilaga 2.

Taxeringsvärde Fastigheten är taxerad som specialenhet, allmän byggnad,
det finns inget taxeringvärde angett.

Inteckningar Fastigheten belastas inte av några penninginteckningar.

Byggnad

Brandstation

Uppvärmning

Brandstationen byggdes på 1950-talet.
Kommunen har hyrt ut lokaler i byggnaden till olika
ändamål. I dag är endast en del av huset uthyrt med
muntligt avtal som kommer att sägas upp i samband med
ett ev. köp.

Fastigheten säljs med förbehållet att kommunen får
fortsätta att hyra brandstationen enligt bifogat hyresavtal.

Uppvärmning genom olja.

Skick Byggnaden är i behov av upprustning då endast löpande
underhåll skett.

Klausul om
fastighetens skick

Fastigheten kommer att säljas med följande klausul i
köpeavtalet:
”Köparen har beretts tillfälle och har noga besiktigat
fastigheten och förklarar sig härmed godta dess skick och
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot
kommunen på grund av fel eller brister av vad slag det
vara må”.

Tillträde Fastigheten tillträdes då KF.s beslut att godkänna denna
försäljning vunnit laga kraft.

Detaljplan Enligt rådande detaljplan från 1994 är området avsett för
centrumbebyggelse.

BAKGRUND

På fastigheten Stubbakull 1:15 ligger brandstationen i Burseryd som ägs av Gislaveds
kommun. Gislaveds kommun säljer nu den del av fastigheten där brandstationen är belägen
då det finns planer på att flytta till annan byggnad.

BESKRIVNING AVFASTIGHETEN
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FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Fastigheten kommer att säljas via ett skriftligt anbudsförfarande. Budgivning kommer ske
med de tre som lämnar de högsta anbuden, tills endast en budgivare återstår. Kommunen
förbehåller sig rätten att ställa in försäljningen om buden är för låga. För försäljningen
kommer kommunen upprätta köpekontrakt och överenskommelse om fastighetsreglering
vilket innebär att fastigheten efter fastighetsbildning bildar tomt enligt bilaga

Anbud ska skickas till: Gislaveds kommun, Mark- och exploateringsenheten, 332 80
Gislaved och märkas ”Anbud BRANDSTATIONENBURSERYD”. Anbuden kan också
lämnas in på mark- och exploateringsenheten, Stortorget 1 i Gislaved. Anbuden ska vara
Gislaveds kommun tillhanda senastmåndagen den 21 mars 2016.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.
Kontakta i första hand vaktmästare Hans Hjelm, telefon 0371-818 62

Vid ev. frågor kontakta Mark- och exploateringsenheten:
Malin Svenningsson, tel. 0371-813 85, malin.svenningsson@gislaved.se
Alt. Lena Mattsson, tel 0371-811 96, lena.mattsson@gislaved.se

mailto:malin.svenningsson@gislaved.se
mailto:lena.mattsson@gislaved.se


Säljare 

Köpare 

KÖPEKONTRAKT 

Gislaveds kommun (212000-0514) 
332 80 GrSLA VED 
nedan kallad Kommunen 

Sharjeel Niazi ( 
Åkervägen 13 
81333 HOFORS 
Nedan kallad Köparen 

Bakgrundlköpeobjekt § 1 
Härmed säljs och överlåts fastigheten Stubbakulll:15 i Gislaveds 
kommun, nedan kallad Området. Området kommer efter 
fastighetsbildning enligt § 11 att ha en areal om ca 1850m2. 

Parterna ska tåla de mindre justeringar av Området som 
förrättningslantmätaren finner lämpligt vid fastighetsbildning av 
Området. 

Objektets skick § 2 

Detaljplan 

Köpeskilling 

Köpebrev 

Tillträde 

Köpekontraktl20 16·Q4·0S/1m 

Köparen har före kontraktets undertecknande beretts tillfälle att 
undersöka köpeobjektets skick. 

§3 
Området omfattas av detaljplan BU 21 antagen 1994-09-26. 
Detaljplanen för området är avsett för centrumbebyggelse. 

§4 
Den totala köpeskillingen utgör 
ETTHUNDRAÅ TTIOTV Å TUSEN/182 OOO:-IKR. 

Köpeskillingen skall erläggas senast i samband med att Köparen 
tillträder området. 

§5 
Så snart den totala köpeskillingen erlagts och samtliga villkor för köpet 
enligt § 12 blivit uppfyllda, ska kommunen låta upprätta köpebrev som 
överlämnas undertecknat och bevittnat till Köparen. 

§6 
Fastigheten tillträds av köparen första vardagen i månaden efter den 
under vilken kommunfullmäktige beslutat att godkänna detta avtal 
vunnit laga kraft, dock tidigast 2016-07 -O 1. 

Risken för Området övergår från Kommunen till Köparen vid tillträdet. 



Bygglov, miljötillstånd § 7 
m m Köparen ansvarar för att ansöka om och följa erforderliga tillstånd från 

tillsynsmyndighet eller annan myndighet som krävs för att bedriva 
verksamheten. 

Gravationsförhållande § 8 

Hyresavtal 

Försäkring 

Fastighetsbildning och 
lagfart 

Villkor 

Tvist 

Hänvisning till 
Jordabalken 

Köpekontraktl20 16·Q4·07/lm 

Kommunen garanterar att markområdet är fritt från inteckningar. 

§ 9 
I samband med förvärvet kommer ett hyresavtal på fastigheten att 
övertas av köparen. Detta finns med i bilaga 1. 

§ 10 

Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras före 
den avtalade tillträdesdagen. 

Säljaren garanterar att fastigheten intill tillträdesdagen är 
fullvärdeförsäkrad. Inträffar ersättningsgill skada före tillträdesdagen 
skall avtalet stå fast. Försäkringsersättningen tillkommer köparen. 

§11 
För genomförande av antagen detaljplan krävs fastighetsbildning. Detta 
innebär att fastighetsreglering krävs enligt bilaga 2. Separat 
överenskommelse om fastighetsreglering kommer upprättas. 
Kommunen ansöker hos Lantmäteriet om erforderlig fastighetsbildning. 
Köparen biträder härmed ansökan genom detta köpekontrakt. 
Förrättningskostnaderna betalas av Kommunen. Köparen underrättas av 
lantmäterimyndigheten om förrättningsbeslut innan sådant vinner laga 
kraft. Köparen ansöker om och bekostar lagfart. 

§ 12 
Detta köpekontrakt gäller under förutsättning 

att Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun godkänner detsamma 
genom laga kraft vunnet beslut. 

Vid eventuell återgång ska erlagd köpeskilling återbetalas. Någon ränta 
eller annan kompensation ska inte utgå. 

§ 13 
Tvist rörande tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

§ 14 
I övrigt gäller vad som i 4:e kap Jordabalken eller i övrigt stadagas i lag 
om köp av fast egendom. 



Antal exemplar 

Gislaved den 2016 

Säljare 
För Gislaveds kommun 

§ 15 
Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, 
varav köparen och säljaren tagit var sitt. 

H%rs den % 2016 

Köpare 

Firmatecknare Gislaveds kommun Shmjeel Niazi 

Säljarens namnteckning bevittnas Köparens namnteckning bevittnas 

Köpekontraktl20 16-04-07/1m 
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fl GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Fastighetskontoret 

332 BO GtSLAVED 

0371-81001, fastighetskontoret@gistaved se 

nV lre~".,,,(namn och 

Gislaveds kommun 

Personnummer/Organisationsnummer 

212000-0514 
Lager, m 2 

Nrete 

Om i avtalet angiven yta avviker från uppmätt yta medför avvikelsen Inte rätt till 
återbetalning av hyra lor hyresgästen respektive rätttil! högre hyra för hyresvärden 

Moms 

Sida 1 (2) 

Nr 

HYRESKONTRAKT för lokal 

Stubbakull 1:5 

Välj person- eller organisationsnummer 

Organisationsnummer 
ress 

och för varmvatten 

anr 

Hyresvärden/Fastighetsägaren 2r skattskyldig för moms vid 
uthyrning av hyresobjektet Hyresgäst!)n skall därfor utöver hy
ran även erlägga moms med vid varje tid gällande skattesats 

Hyresvärden/Fastlghetsägarefl kan bli skattsr,y:dig for moms under hy
rest den, Om skattemyndigheten fattar beslut härom ska hyresgästen, 
utöver hyran, även erlägga moms med vid varje tid gällande skattesats 

.N 

c.. 

Momsen s~a beräknas på det totala vederlag som erläggs till hyresv~rden enligt delta hyreskontrakt, 
dvs hyran samt andra skatter, tillägg eller ersällnlngsr, Beloppet utges \iII hyresvärden samtidigt med hyran, 

Om hyresvärden till följd av hyresgästens agerande, såsom andrahandsuthyrning eller överlåtelse, blir återbetalnings
skyldig för mervärdesskatt enligt bestämmelserna I mervärdesska~etagen ska hyresgästen ersätta hyresvärden det 
återbetalda beloppet Hyresgästen ska vidare utge ers ältning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens 
förlorade avdragsrätt för ingående mervärdesskatt som \iII följd a'l hyresgästens handlande, 

nmlh .. '~l\ri" och bekostas av 

alt sonera och pia~era avfall i avsett kärl på a'Js~dd plats liksom alt ulan ~ompensalion medverka 
Ka'lsonier,rlC som hyresvärden kan komma atl bes~jta For som ej närnnls och för hämlning 

och bekostar m m, 

försäkringsbolag, mllJö- och hälso5K,,,,c5n:.mnc. 
att kr~va för hyresobJe~tats nyttjande enligt delta 

~en ~en 

Hyr •• gå.len har fält alt e fler godkännande a'J hyr.svarden på egen bekostnad 
utföra erford ertiga tillkommandeledn'ngsdragningar Sådanl godkännande s:,all 
lämnas såvida inle hyresvärden har beaktansvärda skäl alt mots~lla sig åtgärderna 



t; GISLAVEDS 
, ® KOMMUN 

Allmänna avtals bestämmelser, se nedan 
Övriga avtalsvillkor 

Sida 2 (2) 

Hyresgästen äger rätt att löpande säga upp hyresavtalet for avflyttning med 9 månaders uppsägning. 

En förutsättning fördetta avtals giltighet är att säkerhet för hyresgästens fullg5rand. BV avtal.t lämn.s I 
-=t i form av borgen n annan säkerhet Säkerheten lämnas senast den 

Kontraktet är upprättat i två exemplar av vilka vardera parten tagit ett. 

Vidstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). 
Datum och hyresvärdens underskrift 

Indexklausul 

Den på omstående 51~a angivna bashyran är anpassad tllllndexl.lel för 
oktober månad angivel år (= baslalel) enligl konsumentprisindex (Iotal
index) med 1930 scm basar. 

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrals i förhållan
de till baslalet, justeras hyran med samma procenllal varmed indexlalel 
:lndrats I förhållande till bastalet. 

Allmllnna avtal. bestämmelser 

1 Överlåtelse m m 
Hyresgäslen får Inte ulan särskiII tillslånd överlåla, upplåla i andra 
hand eller inleckna hyresrällen 

2 Användningssätt 
Hyresobjektels användningssätt får tnte ändras utan särskitt tillslånd. 

3 Ombyggnad och komplettcrlngsarbatcn 
Ombyggnad, ändringar eller komptetteringsarbeten som hyresgästen på 
egen bekostnad önskar utföra får en dasl förelas e~er särskilt godkännan· 

:;: de av hyresvärden och, t förekommande fall, av berörda myndigheter. 
,~ 

~ Hyresgäslen får ej vidta åtgärder som är ägnade att försämra funklionen 
g hos ventilation, sprinklersyslem m m. 
N 

N 4 Skyltar etc 

.,. 
<;' 

Hyresgästen har Inte rätt att utan tillstånd av hyresvarden och, I förekom
mande fall, av berörda myndigheter uppsätta sky"ar, s~.yltskåp, markiser 
och antenner etc. 

Vid avflyttning åligger det hyresgäslen att bortföra anordnlngama och 
ålerslälla fasaden I godtagbart skick. 

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åtigger 
det hyresgäsl~n at! på egen bekostnad och ulan ersällning nedmonlera 
och åter uppmonlera sina s~yltar, markiser och anlenner. 

Hyresgästen Ar ansvarig för skada orsakad av honom uppsatta skyllar, 
markiser och antenner etc. 

5 Underh~1I 
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i 
nyttjanderätten till fOljd av all hyresvärden låter utföra arbete för all siltta 
hyresobjektet i avtalat skick eller för alt utföra sedvanligt underhåll av lo
kalen eller fastighelen I övrigt. 

~ Överenskommelse om avflyttning 

loatum och hyresgästens undersKrift 

Vid IIl1ämpnlng av Index skall omrä'<ning av hyran göras med hela procenllal, 
varvid höjning respektive sänkning sker till närmast hela tal. Hyran avrundas 
på samma säll till heltal kronor Hyresbelopp~1 skall atdrig sättas tägre än 
bashyran. 

Hyresändring sker alltid fr o m den l januari året efter det all okloberindex 
föranlet: omräkning 

6 paL-avglfter 
Hyresgäslen är skyldig att till hyresvärden ulge ersättning för de B'lgifter enligt 
ptan- och- bygglagen som hyresvärden nödgas ulge till följd 2V ålgärder med 
hyresobjektet som hyresgästen vidtagit. 

1 Ttllfätllga avbrott 
Hyresgä~len har Inte rält lill ersätIning eller nedsältning av hyran för skada eller 
Intrång i nyttjanderätten som förorsakas av lillfälliga avbrolt i tillhandahållandet 
av varme, vatten, avlopp, elektricilet m m. 

B Ränta och betalntngspåminnelse 
Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, 
dels ersättning för skrifllig betalningspåminnetse enligt lagen om ersällnlng för 
inkassokostnader m m. Ersältning för påmlMelse tas ut med belopp som vid varje 
liltfälle Kan tas ut enligl förordningen om ersättning för inkassokostnader m m. 

s Aterstlillnlngsskyldtghet 
Vid avflyttning skall hyresgästen bortföra sin egendom och återsiäIIa hyresobjektet 
i godtagbart skick samt rengöra hyresobjektet noggrant Är nämnda åtgärder inle 
utförda senast vid hyresgästens avflyttning får hyresvärden avhjälpa bristen på 
hyresgästens bekostnad. Hyresgästen skall dessutom ersäIla hyresvärden för 
hyras förluster och andra skador som orsakas av hyresgäslens underlålenhet 

10 Nycklar 
Hyresvärden har rätt alt inneha reservnyckel till lokalerna. Vid aVflytining skalt 
hyresgåslen utan ersättning överlämna semtliga port- och dörmycklar till hyres
värden, även Dm dessa anskaffats av hyresgäslen. 

11 Force majeure 
Hyresvärden frnar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avialei och från skyl
dighet att erlägga skadestånd om hans ålaganden Inle alls eller endast till onor
mall hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, 
blockad, eldsvåda, explosion, Ingrepp av offentlig myndighet ener annan därmed 
Jämförlig händelse som hyresvärden inte råder över och Inte heller kunnal förutse . 

g 
'" På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla I Datum för upphörande 

~ fr o m vidstående datum till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta 
~ Datum och hyresvärdens underskrift I Datum och hyresglIstens underskrtft 

"i 
c. 

! Överlåtelse 
.~ Oa:um för överlåtelse 

Ovanstående hyreskontrakt överlåtes fr O m 

Datum och frånträdande hyresgästs underskrift Datum och tillträdande hyresgästs underskrift 

Datum och hyresvärdens underskrift Tillträdande hyresgästs personnummer/organisationsnummer 

Välj person- eller organisationsnummer 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §158 Dnr: KS.2015.263

Försäljning av fastigheten Stubbakull 1:15, brandstationen i Burseryd

Ärendebeskrivning
Byggnaden på fastigheten Stubbakull 1:15 är byggd på 1950-talet och har
tidigare inrymt kommunkontor, bibliotek och post. Postlokalen är ombyggd till
restaurang. Då fastighetskontoret bedömt att lokalen är i dåligt skick har
förvaltningen valt att inte hyra ut lokalen. Även vindsvåningen i huset är utan
hyresavtal. I bottenvåningen på huset ligger brandstationen i Burseryd och
fastigheten har annonserats ut med förbehållet att kommunen fortsatt får hyra
lokalen.

Fastigheten har annonserats ut den 2 mars 2016 i lokaltidningen och på
kommunens hemsida. Vid anbudstidens utgång hade fem anbud inkommit och
efter budgivning slutade köpeskillingen på 182 000 kr.

Upprättat förslag till köpekontrakt innebär att kommunen säljer fastigheten
Stubbakull 1:15 för en köpeskilling om 182 00 kr. Tillträde sker då
kommunfullmäktiges beslut att godkänna köpekontraktet vunnit laga kraft,
preliminärt 1 juli 2016.

Beslutsunderlag
Försäljnings-PM, daterat 22 mars 2016
Köpekontrakt daterat 8 april 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2016
Kommunstyrelsens näringsutskott den 27 april 2016, § 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat köpekontrakt, daterat 22 mars 2016, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna avtalet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



. GISlAVEDS 
~ KOMMUN 

KSAM 
Samverkansprotokoll 

Datum: 

Plats: 

Förhandlingsparter: 

Närvarande: 

Kallade, ej närvarande: 

Ärende: 

KSAM 20 15-04-1i' 

2016-04-25 

Isaberg, Kommunhuset 

Gislaveds kommun och samtliga fackliga organisationer och 
huvudskyddsombud 

För kommunen: 
Kommundirektör Malin Aronsson 
Personalchef Suzi Pergel 
Controller Ann-Louis Eden 
Personalkonsult Ardit Bucolli 
Personalkonsult Gudbrand Brun Brekken 

För de fackliga organisationerna: 
För Vision Per-Olof Lidholm 
För Sveriges skolledarlörbund Ulf Jiretorn 
För Kommunal Maybritt Reljanovic och Stina Nivalainen 

Lärarlörbundet 
Akademikerlörbundet SSR 
Ledarna 
Lärarnas Riksförbund 
Sveriges Ingenjörer 
Vårdförbundet 
BRF 
Jusek 
N atu rvetarlö rbu nd et 
FSA 
S RAT 
LSR 
DIK 
Sveriges Arkitekter 

Kommungemensam storsamverkan (KSAM) 

Sida I av 2 



I. Strategisk styr- och budgetdokument 

Controller Ann-Louis Eden presenterade ärendet inför beslut. 

Vision hade sett det som en fördel att veta vad medel i vårpropositionen kommer att 
användas till - kommer de t ex användas till nyanställningar. Controller Ann-Louis Eden 
svarade att den inte är lättolkad. Kommundirektör Malin Aronsson svarade att den mest 
troligt kommer behandlas direkt i kommunfullmäktige, och att arbetsgivaren kommer med 
mer information när man kan. 

Sveriges Skolledarförbund anser att det hade varit en fördel att veta siffrorna som 
vårpropositionen. 

Kommunal hade inget att erinra. 

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

Samverkan förklaras avslutad 2016-04-25. 

Vid protokollet: 

Justeras: 

Kommunal: Sveriges Sk le 

~: jir 

~:'-~~ ....................... 
er-Olof Lidholm 

KSAM 20 I 5-04-'1 Sida 2 av 2 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §153 Dnr: KS.2016.46

Budget 2017 med utblick till 2021, förslag till strategiskt
styrdokument

Ärendebeskrivning
Under våren fastställs de yttre begränsningarna och målen för
nämndernas budgetarbete genom beslut om ”Strategiskt budget- och
styrdokument inför mål och budget 2017-2021”.

Styrdokumentet innehåller bl. a. planeringsförutsättningar, vision,
övergripande mål, inriktningar, utdebitering samt direktiv och
ekonomiska ramar för 2017.

Beslutsunderlag
Förslag till strategiskt styrdokument, daterat den 13 april 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 16 mars 2016, § 30
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 13 april 2016, § 41
Förslag till strategiskt styrdokument, daterat den 11 maj 2016

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M): Att på sidan 19 i mål nr 4 ta bort orden "för
äldre".

Carina Johansson (C): Att på sidan 19 dela upp meningen i huvudmålet enligt
följande: "Hela Gislaveds kommun ska leva. Kommunens miljöpåverkan ska
minska. Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur är en förutsättning
för utveckling av E-samhället."

Niclas Palmgrens (M) för S, M och MP: Bifall till liggande förslag och till Maria
Gullberg Lorentssons (M) och Carina Johanssons (C) tilläggsyrkanden.

Kommunstyrelsen beslutar

att på sidan 19 i mål nr 4 ta bort orden "för äldre", samt

att på sidan 19 dela upp meningen i huvudmålet enligt följande: "Hela
Gislaveds kommun ska leva. Kommunens miljöpåverkan ska minska.
Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur är en förutsättning för
utveckling av E-samhället."

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2017-2021, daterat
den 11 maj 2016.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 153 (forts.)

Protokollsanteckning
Anders Gustafsson (SD) och Stefan Nilsson Nylén (SD) deltar inte i beslutet
utan återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige den 26 maj
2016.

Carina Johansson (C) och Håkan Josefsson (C) bifaller sitt egna och Maria
Gullberg Lorentssons (M) yrkande men deltar i övrigt inte i beslutet utan
återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige den 26 maj 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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1. Beskrivning av styrmodellen 

Syftet med Gislaveds kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell är att säkerställa 

att de politiska viljeinriktningarna ska få genomslag i verksamheterna. Styrmodellen ska också 

bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen ända ut i det dagliga arbetet. 

Styrmodellen i sig är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. 

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

 

Styrmodellen består av ett antal olika delar eller ”byggstenar”, som samverkar med varandra 

för att bilda en helhet, där planerings- och uppföljningsprocessen utgör den viktigaste. 

 

Styrmodellens ”byggstenar”  

 Gislaveds kommuns värdegrund 

 Vision  

 Finansiella mål 

 Personalpolitiska mål 

 Planeringsprocessen 

- Prioriterade områden 

- inriktning 

- Nämndmål 

 Roll- och ansvarsfördelning 

 Uppföljning och årsredovisning 

 

Bilden nedan beskriver övergripande styrmodellen. Under våren fastställs de yttre 

begränsningarna för nämndernas budgetarbete genom beslut om ”Strategiskt styrdokument 

inför mål och budget”. Detta illustreras av den övre (blå) delen i bilden. Dokumentet fastställs 

av kommunfullmäktige. 

 

Värdegrunden, visionen, de finansiella och personalpolitiska målen samt de prioriterade 

områdena revideras inte årligen. De utgör tillsammans med planeringsförutsättningarna det 

yttre ramverk som planeringen för den kommande budgetperioden förhåller sig till.  

 

Inriktningarna har ett kortare tidsperspektiv och syftar till att stegvis få kommunen att närma 

sig visionen och de prioriterade områdena samt göra det möjligt för kommunen att på bästa 

sätt möta de omvärldsfaktorer som kommunen står inför. 

 

Med beslutet om Strategiskt styrdokument som underlag bereder nämnder och styrelser Mål 

och budget för den kommande perioden. Nämnder/styrelsers uppgift är att beskriva hur 

inriktningarna ska genomföras och för övrigt ska verksamheten anpassas i samklang med de 

prioriterade områdena.  

  

Utblicken kommer därefter att fastställs av kommunfullmäktige i november månad och 

därmed är 2017 års budget i princip fastställd och nämnderna arbetar med detaljfrågor inom 

det strategiska styrdokumentets målbeskrivning.  
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Värdegrund 

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

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

tas.  
 

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

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

möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 

 

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens 

mångkulturella profil. 

 

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

inte äventyrar möjligheterna för kommande generationer. 

Vision 

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

 

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

att vi: 

 levererar en fungerande vardag för individen, 

 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk, 

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning, 

 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen. 

 

 

GISLAVEDS KOMMUNS STYRMODELL 

UPPFÖLJNING 

 ANALYS AV FÖRVALTNINGARNA 

 OMVÄRLDSANALYS 

VISION 

KOMMUNFULLMÄKTIGES 

PRIORITERADE OMRÅDEN 

UPPFÖLJNING 

 ANALYS AV FÖRVALTNINGARNA 

 OMVÄRLDSANALYS 

NÄMNDERNAS MÅL 

FÖRVALTNINGARNAS OCH VERKSAMHETERNAS UPPGIFTER, 

VERKSAMHETSPLANER OCH ÖVERENSKOMMELSER 

KOMMUNFULLMÄKTIGES  

INRIKTNINGAR 

UPPFÖLJNING 

 ANALYS AV FÖRVALTNINGARNA 

 OMVÄRLDSANALYS 
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Följande begrepp är centrala i styrmodellen: 

 

Planeringsförutsättningar: 

 

Kartläggning och analys av den omvärld och 

närvärld som påverkar kommunens ekonomiska 

och verksamhetsmässiga utveckling. 

 

Vision: En tydlig bild av en önskad framtid för 

kommunen som geografiskt område. Ska inte 

uppnås det närmaste året utan avser ett längre 

tidsperspektiv. Vad vill vi med kommunen på 

sikt? 

 

Kommunstyrelsens ledningsidé: Ska tydliggöra vad kommunstyrelsen ska göra 

och för vem, i sin roll som styrnings- och 

ledningsorgan. För närvarande beskrivs det i 

styrdokumentet genom vad som anges i 

reglementet för kommunstyrelsen.  

 

Finansiella mål: Finansiella mål syftar till att visa kommunens 

ekonomiska ställning på lång och kort sikt. 

 

Personalpolitiska mål: Personalpolitiska mål syftar till att kunna följa 

upp vår största resurs, personalen.  

 

God ekonomisk hushållning: God ekonomisk hushållning uppnås  

 Med en effektiv verksamhet i enlighet 

med de prioriterade områdena 

 Med en stabil ekonomi där de finansiella 

målen uppnås 

 Av en attraktiv arbetsgivare som uppnår 

sina personalpolitiska mål 

 

Prioriterade område: De prioriterade områdena förtydligar visionen. 

 

Inriktning: Inriktningen är förväntningar eller krav på hur 

nämndernas tilldelade resurser ska riktas. De är 

framtagna utifrån 

planeringsförutsättningarna, visionen, 

kommunstyrelsens ledningsidé och de 

finansiella och personalpolitiska målen. 

 

 

 

 

 

I budgetarbetet utgår nämnderna från det strategiska styrdokumentet och arbetar med 

följande: 
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Uppgift:  Beskriver varför en verksamhet finns, vad den ska 

göra och för vem. Den ska kunna ge svar på följande 

frågeställning: 

 

”För vem eller vilka (målgrupper) ska vi lösa vilka 

situationer (behov) genom att göra vad (utbud) i 

samverkan med vem?” 

 

Nämndsmål: Nämndsmål är nämndens krav på verksamheten. De 

kan också beskriva hur nämnden avser att uppfylla de 

konkretiserade målen i det strategiska 

styrdokumentet. 

 

Styrmått: 

 

Mättal som är till för att se i vilken riktning vi är på 

väg. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kommunstyrelsens ledningsidé 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 

hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter. 
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3. Planeringsförutsättningar 

Möjligheterna till utveckling i Gislaveds kommun påverkas av vad som sker i resten av 

Sverige och världen. Planeringsförutsättningarna fungerar som en kartläggning och analys av 

den omvärld och närvärld som påverkar kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga 

utveckling.  

a. Bokslut 2015 

Resultatet för 2015 blev + 24,9 mnkr och det finansiella målet ”soliditet”uppnåddes ej för 

2015 men resultatmålet uppfylldes.  

Det finns många engångsfaktorer (reavinster, lågt fastighetsunderhåll, statsbidrag för 

flyktingverksamhet m m) som har skapat resultatet vilket gör att resultatet är svagt och 
åtgärder behöver vidtas för att klara de finansiella målen de kommande åren. 

 

Resultatet beror bl.a. på verksamhetskostnader (+28,3 mnkr), skatteintäkter (-10 mnkr), 

kapitaltäckning till Stiftelsen Gisleparken (-5 mnkr), pensionskostnader (-4,6 mnkr), reavinst 

(+2,9 mnkr), återbetalning AFA (+13 mnkr) samt lägre underhållskostnader fastigheter (+10 

mnkr). 

 

Nämndernas andel av ”verksamhetens nettokostnad” (tkr) 

Nämnd Nettokostnad Resultat 

Kommunstyrelsen -90 199 +2 665 

Räddningstjänst -30 132 +1 372 

Teknisk nämnd -40 429 +922 

Bygg- och miljönämnd -10 858 +447 

Socialnämnd -562 095 -1 121 

Fritidsnämnd -35 667 +1 956 

Barn & utbildningsnämnd -723 747 +3 327 

Kulturnämnd -27 861 +810 

Fastighetsnämnd +17 939 +17 939 

TOTALT 
 

- 1 503 050 

 

+ 28 316 

b. Hur påverkar 2015 års resultat det kommande budgetarbetet? 

Det underliggande svaga resultatet för 2015 (+24,9 mnkr som blir negativt om AFA samt ökade 

underhållskostnader utgår) kommer att påverka de kommande årens budgetarbete på så sätt att 

det blir nödvändigt med budgetanpassningar för att den goda grundekonomin kan kvarstå. 

Däremot innebär resultatet 24,9 mnkr att anpassningen inte behöver genomföras 

omedelbart.  

 

Nämndernas resultat för 2015 bedöms inte innebära någon justering av 2017 års ramar pga 

att 2015 års nämndresultat i huvudsak har uppstått som följd av 

kostnadsminskningar/intäktsökningar av engångskaraktär.  
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c. Svensk ekonomi och skatteunderlagsprognos (hämtat från SKL:s 

cirkulär 2016:17- Nytt cirkulär 2016-04-14) 

Svensk ekonomi mot ”mild högkonjunktur” 

Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt i fjol med en ökning av BNP på närmare 4 

procent i kalenderkorrigerade termer. Framöver beräknas tillväxten bli något lägre och BNP 

väntas i år och nästa år öka med omkring 3 procent. Den svenska ekonomin fortsätter 

därmed att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Förklaringen är 

en mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan. Investeringarna och inte minst 

byggnadsinvesteringarna växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen rejält 

som en konsekvens av den omfattande flyktinginvandringen. 

 
Jämfört med bedömningen som presenterades i februari har en del förändringar skett. Den 

mest avgörande är en ny befolkningsprognos som innebär att befolkningen framöver inte 

växer lika mycket som i tidigare bedömning. I bedömningen från februari antogs befolkningen 

öka med uppemot 1 miljon mellan 2014 och 2019, men i den nya befolkningsprognosen 

begränsas ökningen till cirka 690 000. Skillnaden hänger samman med en inte lika omfattande 

nettoinvandring. 

 

Förändringen av befolkningsprognosen har resulterat i en något svagare bedömning av den 

ekonomiska utvecklingen jämfört med vad vi räknade med i februari och inte minst då vad 

avser utvecklingen av offentlig konsumtion. Till det ska läggas att den svenska ekonomin 

under början av i år har utvecklats svagare än beräknat vilket dragit ner bedömningen för i 

år. Trots de nedjusteringar som gjorts är bilden att den svenska ekonomin utvecklas i relativt 

god takt i år och nästa år. Det innebär att svensk ekonomi lämnar lågkonjunkturen bakom sig 

och når konjunkturell balans. Konjunkturläget nästa år kan beskrivas i termer av ”mild 

högkonjunktur”. 

 

En fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör att sysselsättningen och därmed också 

skattunderlaget växer snabbt. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt 2 procent i 

reala termer vilket är ungefär dubbelt mot normalt. Samtidigt når arbetslösheten nästa år ner 

mot 6,5 procent. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP* 3,8 3,1 2,8 1,8 1,8 

Sysselsättning, timmar* 1,0 1,3 1,6 0,4 0,3 

Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,8 6,5 6,6 6,8 

Timlön, nationalräkenskaperna 3,3 3,1 3,4 3,6 3,7 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,1 3,4 3,6 3,7 

Konsumentpris, KPIF-KS 0,6 1,1 1,5 1,9 2,0 

Konsumentpris, KPI 0,0 0,8 1,6 3,4 3,0 

Realt skatteunderlag 2,2 2,2 2,1 1,1 0,7 

Befolkning 1,1 1,2 1,4 1,6 1,5 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 
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För åren 2018 och 2019 har ingen egentlig prognos gjorts. Den svenska ekonomin förutsätts 

nå konjunkturell balans och därefter utvecklas i linje med potentiell tillväxt. Det innebär 

BNP-ökningar på 1,8 procent dessa båda år och en tillväxt i inhemsk efterfrågan som är av 

ungefär samma omfattning. Den kommunala konsumtionen fortsätter att växa relativt snabbt 

till följd av de växande krav som den snabbt växande befolkningen ställer. Samtidigt utvecklas 

hushållens konsumtionsutgifter långsammare än under 2016 och 2017 till följd av en 

väsentligt svagare inkomstutveckling. För att kommunsektorn ska kunna klara sina åtaganden 

beräknas skatten behöva höjas med sammantaget 1 krona och 82 öre fram till 2019 jämför 

med i dag. Dessa skattehöjningar tillsammans med högre räntor innebär att hushållens 

disponibla inkomster under dessa båda år minskar i reala termer räknat per invånare. 

 

Skatteunderlaget 
Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas här 

ovan och som presenteras utförligt i Ekonomirapporten, april 2016. 

År 2014 växte skatteunderlaget långsammare än det historiska genomsnittet. År 2015 tilltog 

ökningen väsentligt och den höga ökningstakten väntas bestå både i år och nästa år innan den 

avtar mot slutet av prognosperioden (diagram 1). Det är främst tre faktorer som förklarar 

varför det nu växer så mycket snabbare än under 2014. Framförallt handlar det om att 

utvecklingen på arbetsmarknaden medför större ökning av lönesumman. Indexeringen av 

inkomstanknutna pensioner ger också större ökning av pensionsinkomsterna och slutligen 

leder samspelet mellan pris- och löneökningar till en mer gynnsam utveckling av 

grundavdragen. Men dessutom bidrar ett par ändringar i skattelagstiftningen. År 2014 höll en 

höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget medan det 

fick en extra skjuts år 2015 av att avdragsrätten för pensionssparande då trappades ned. 

 

 

Förändring jämfört med SKL:s prognos från februari 2016 

Den aktuella prognosen innebär en kraftig nedrevidering jämfört med den prognos vi 

publicerade i februari (cirkulär 16:7). Det beror till övervägande del på att vi nu förutser 

betydligt svagare utveckling av arbetade timmar. Delvis förklaras detta av att BNP-tillväxten 

innevarande år ser ut att bli lägre än vi räknade med i februari, med mindre 

sysselsättningsökning 2016 som följd. Men vi räknar även med svagare utveckling av arbetade 

timmar framöver. Det beror på att våra nuvarande beräkningar utgår från att 

arbetsmarknaden når balans år 2019 på en lägre sysselsättningsnivå än vad vi räknade med i 

februari. Detta är en följd av att Statistiska Centralbyråns nya befolkningsprognos visar 

mindre ökning av befolkningen i arbetsför ålder än deras förra prognos, som låg till grund för 

våra beräkningar i februari. 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2014–

2019 

SKL, apr 3,2 5,0 5,0 5,2 4,3 4,3 30,1 

Reg, apr 3,2 5,0 5,7 5,4 4,6 4,3 31,7 

ESV, apr 3,2 5,6 5,4 4,7 4,1 3,8 30,0 

SKL, feb 3,2 4,9 5,6 5,6 5,2 4,4 32,5 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 
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Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 

Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar nästan exakt lika stor ökning av 

skatteunderlaget som SKL:s om man ser till hela perioden 2014 – 2019, men det är stora 

skillnader mellan förloppen. I början av perioden visar ESV:s prognos störst ökning medan 

det omvända gäller längre fram. ESV prognostiserar större ökning av pensioner och mindre 

ökning av grundavdragen än SKL år 2015. Att ESV förutser större ökning år 2016 beror 

framförallt på att de räknar med större ökning av arbetade timmar medan SKL:s prognos 

visar större ökning av sociala ersättningar än ESV:s mot slutet av perioden. 

Regeringens prognos visar större ökning av skatteunderlaget än SKL:s. Det beror framförallt 

på större ökning av arbetade timmar. Till viss del beror skillnaden också på att regeringen 

prognostiserar större ökning av pensionsinkomster. 
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INTERNATIONELL NIVÅ 

Exempel: Barnkonventionen, 

Klimatöverenskommelse 

EU 

Exempel: Europa 2020 

SVERIGE 

Exempel: Sveriges nationella 

reformprogram 2013 

REGION JÖNKÖPING 

Exempel: Regional utvecklingsstrategi 

GISLAVEDS KOMMUN 

Exempel: Översiktsplan, Strategiskt 

styrdokument 

 

 

d. Strategiskt styrdokument i ett större perspektiv  

Det strategiska styrdokumentet är tillsammans med kommunens översiktsplan de två 

styrande dokumenten som beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmsta åren. 

Gislaveds kommuns utvecklingsarbete kan dock inte ses som isolerat från omvärlden. 

Kommunen är en del av en logisk kedja som börjar eller slutar med den internationella nivån. 

Det handlar om samverkan på flera nivåer för den gemensamma utvecklingen. 

 

För varje nivå finns det strategiska dokument (strategier, handlingsplaner m.m.) som 

tillsammans bildar en logisk kedja. I Europa är den mest övergripande strategin ”Europa 2020 

– En strategi för smart och hållbar utveckling för alla”, på nationell nivå finns exempelvis ”Den 

nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning” och på 

regional nivå finns en ”Regional utvecklingsstrategi”. De mål kommunen sätter relaterar till de 

mål och strategier som finns på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Detta 

för att säkra en hållbar utveckling i kommunen och i omvärlden. 
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e. Kommunens övergripande strategiska styrdokument 

I arbetet med att utarbeta en budget som leder i riktning med de prioriterade områdena 

samt konkretiserade mål är det av stor vikt att även de strategiska styrdokumenten beaktas. 

Det strategiska styrdokumentet tillsammans med kommunens översiktsplan är de två 

styrande dokumenten som beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmsta åren.  

 

I följande sammanställning beskrivs några av de strategiska styrdokumenten: 

 Översiktsplan ÖP, inkl det tematiska tillägget ”landsbygdsutveckling i strandnära läge 

(LIS)” 

 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010 – 2020  
 Mål- och strategi för gång- och cykelvägar 
 Kollektivtrafikstrategi 

 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet enligt LSO 

 Tillgänglighetsstrategi 

 Informationssäkerhetspolicy 

 Turismstrategi 

 Marknadsförsörjningsstrategi 

 Kommunal e-hälsa i vård och omsorg 

 Folkhälsostrategi 
 Skolplan 

• Strategi för ungdomsinflytande 

 Energistrategi och klimatstrategi 

 M m 

 

 

 

 

 

f. Omvärldsanalys 2013-2014  

Gislaveds kommun tar regelbundet fram en omvärldsanalys som löper på tio års sikt. 

Gällande omvärldsanalys är den som utarbetades under 2013. Syftet med omvärldsanalysen 

är att identifiera trender som kan vara av stor vikt för Gislaveds kommun som geografisk 

plats och som organisation, och som påverkar möjligheterna att nå kommunens vision och 

övergripande mål. Analysen presentera utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun 

och hur man eventuellt skulle kunna möta dessa trender.  

 

Omvärldsanalysen utförs av en förvaltningsövergripande analysgrupp tillsammans med 

förvaltningscheferna och kommunstyrelsen och presenteras på den planeringskonferens som 

inleder arbetet med mål och budget varje år. 

 

I nuvarande omvärldsanalys presenteras 15 trender som delas upp i fyra områden: 

Framtidens samhälle, framtidens arbete och näringsliv, framtidens kommun och framtidens 

miljö. Trenderna återges här nedan. 
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Hela omvärldsanalysen så finns den att hämta på kommunens webbplats.  

 

 

g. Befolkningsprognos 2015-2030 

Prognoser och planering hänger oundvikligen ihop. Alla kommuner, alla verksamheter som 

kräver framförhållning, måste sia om framtiden, hur osäker en sådan förutsägelse än kan vara. 

En framtidsbild kan hämta inspiration från händelser runt omkring oss, som när vi håller utkik 

efter trender och tendenser i omvärldsbevakningen. Ett annat sätt att förbereda sig för 

framtiden är att arbeta med befolkningsprognoser. 

Genom att försöka förutspå storleken, sammansättningen och den geografiska fördelningen 

av kommunens framtida befolkning kan vi skapa bättre förutsättningar för att planera 

kommunens verksamhet. 

Folkmängden i Gislaveds kommun beräknas öka med 575 personer till år 2025. År 2014 var 

invånarantalet 28 737 och år 2025 väntas antalet uppgå till strax över 29 300 (samtliga 

uppgifter avser den 31/12 respektive år). I en utblick mot år 2030 förväntas folkmängden 

uppgå till omkring 29 100.  

 

Förändringarna beror framförallt på variationer i in-utflyttningen. Tabellen nedan visar 

folkmängdsutvecklingen åren 2015-2025 för olika åldersgrupper. Utvecklingen visas även i ett 

linjediagram för prognosåren och med en utblick mot år 2030. 

Framtidens samhälle 

 Fler äldre 

 Ökad mångfald 

 Ökade samhällsklyftor och ökad ohälsa 

 Trygghetsbehovet ökar 

 Förändrat köpbeteende 

 Snabbare rörlighet och omställning 

 Ökade krav på kommunikationer 

 Ökade krav på boendet 

 

Framtidens kommun 

 Samhällsengagemanget byter karaktär 

 Samarbete och konkurrens mellan 

kommuner ökar 

 Kraven ökar på lättillgänglig 

information 

 

 

Framtidens arbete och näringsliv 

 Förändrade villkor för 

tillverkningsindustrin ger en förändrad 

arbetsmarknad.  

 Ökat rekryterings- och 

kompetensbehoven  

 

Framtidens miljö 

 Med ökat fokus på alternativa 

energikällor får miljöfrågorna allt större 

betydelse 
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Osäkerhet i prognosen vad gäller in- och utflyttning  
Gislaveds kommun har under en lång tid haft ett negativ flyttnetto, men Gislaveds kommun 

om än med ganska stora variationer från år till år. År 2005 var det 322 personer fler som 

flyttade från Gislaved än som flyttade till kommunen medan skillnaden tre år senare endast 

var 20 personer.  

År 2015 beräknas flyttnettot istället utgöras av ett inflyttningsöverskott på omkring 450 

personer, vilket ofrånkomligt skapar en viss osäkerhet kring det framtida läget. Hur länge 

kommer de nuvarande nivåerna av flyktingmottagandet att hålla i sig? Hur stor andel av rikets 

mottagande kommer Gislaveds kommun att stå för framöver? Och hur många av de som 

flyttar till Gislaved kommer bo kvar där under de närmaste åren? 
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4. God ekonomisk hushållning 

Vad är ”god ekonomisk hushållning” för Gislaveds kommun? Kommunallagen anger att 

kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska 

sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Vad ska kommunen göra? 

 ”För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning 

 För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning” 

 För personalfrågor skall anges de personalpolitiska mål som är av betydelse för en 

god ekonomisk hushållning” 

 

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska nå sin vision 

utifrån vad som anges i de prioriterade områdena. För de prioriterade områdena anges 

inriktningar för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för verksamheten 

är god ekonomisk hushållning.  

a. Finansiella mål 

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

följande: 

 Resultatnivån under femårsperioden 2017-2021 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 

mnkr per år 

 Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten renhållning) verksamhet ska för perioden 

2017-2021, som genomsnitt, finansieras till 100 % med egna medel.  

 

Resultatet (Förändringen av Eget Kapital) måste vara positivt om ekonomin inte ska 

försämras. En försämrad ekonomi innebär mindre resurser till verksamheten. För att klara 

kommunen framtida pensionskostnader behöver resultatet vara lägst 15 mnkr.  

 

Finansiering.  Hur stor del av investeringarna som finansieras med egna medel visar hur 

stor del av tillgångarna som har finansierats med sparade skattemedel. Om denna finansiering 

är under 100 % tvingas kommunen låna mer till investeringarna och därmed ökar 

räntekostnaderna och en mindre del av skatteintäkterna kan användas till verksamheterna.  

 

Dessa mått är av mycket stor betydelse för kommunens ekonomiska utveckling och helt i 

linje med den kommunala redovisningslagen om god ekonomisk hushållning. 

b. Personalpolitiska mål  

För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som arbetsgivare finns 

följande personalpolitiska mål. 

 Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som attraktiv 
arbetsgivare. 

o Utveckla processen kring lönebildningen 
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o Riktade medel för struktursatsningar 

o Alla medarbetare ska ha utvecklingssamtal 

Styrmått: 
 2017 ska minst 90 procent av alla anställda ha utvecklingssamtal. 

 Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,3 %. 

 Att resultat av struktursatsningar under femårsperioden 2015-2019 ska 

medföra att medianlönerna inom respektive AID-kod ligger i nivå som 

medianlöner i kommuner och landsting i södra Sverige. 

  

 Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. 

Styrmått: 
 Samtliga nya tillsvidaranställningar anställs till en grundanställning på 100 

%.  

 Målet är att andelen anställda med grundtjänst 100 % ska öka i 

förhållande till andelen per 2014-11-01 som var 64,3 %.  
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5. Prioriterade programområden och inriktningar  

Inriktningar är förväntningar eller krav på hur nämndernas tilldelade resurser ska riktas. De 

är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna, visionen, kommunstyrelsens 

ledningsidé och de finansiella och personalpolitiska målen. 

 

(Understruken nämnd har ett sammanhållande ansvar i arbetet med denna inriktning). 

 

 

a. Barns lärande 

 
En god och trygg uppväxtmiljö för alla barn där barnperspektivet står i focus. Där vi 

prioriterar förebyggande verksamhet för barn och ungdomar 
 

 

Nr: Inriktning 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

1  Alla barn ska nå behörighet till 

gymnasieskolan. 

 Alla  

2  Prioritera förebyggande och 

främjande verksamhet för barn och 

ungdomar  

 Alla  
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b. Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 

 

Hela Gislaveds kommun ska leva. Kommunens miljöpåverkan ska minska. 

Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur är en förutsättning för utveckling av E- 

samhället 

 

Nr: Inriktning 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

3   Utveckla hemvården och det 

förebyggande arbetet för att skapa 

en bättre fungerande vardag  

 SN, KN, RN 

och FN 
 

4 Öppna för utökat samarbete med 

andra kommuner och organisationer 
 Alla  

5 Skapa förutsättningar för en fortsatt 

positiv befolkningsutveckling 

 Alla  

6 Främja ett ökat bostadsbyggande i 
tätort och på landsbygd 

 KS, BYM  

7  Öka medborgarnas digitala 

delaktighet 

 Alla  

8 Andelen ekologiska livsmedel ska öka 

till 45 % 2018   
 Alla  

9  Ökad samverkan och samarbete 

kring integration i och med 

civilsamhället samt öka kunskapen 

kring integration och mångfald. 

 Alla  
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c. Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 

I Gislaveds kommun ska vi ha det bästa företagsklimatet vilket förutsätter en fördjupad 

samverkan med näringslivet.  

Kommunen stödjer näringslivets behov av rörlighet för kompetens och transporter på ett 

hållbart sätt genom att utveckla infrastrukturen. 

 

 

 

 

 

Nr: Inriktning 
Ekonomisk 

justering 

Ansvarig 

nämnd 

Förtydligande/syfte 

med målet 

10 Förbättra kommunens 

kommunikation och bemötande 

gentemot näringsliv och invånare. 

 Alla  

111 Skapa bättre förutsättningar så att 

fler människor med efterfrågad 

kompetens söker sig till privat och 

offentlig sektor i Gislaveds kommun 

 Alla  

12 Underlätta 

nyetablering/nyföretagande och ett 

expansivt företagande 

 BYM, KS  
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6. Styrmått per prioriterat område  

För att underlätta för kommunfullmäktige att följa upp hur de prioriterade områdena uppnås 

är det av vikt att besluta om styrmått som ska ge denna information.  

 

Följande styrmått per prioriterat område ska användas av kommunfullmäktige under 2017: 

 

a. Barns lärande 
Målsiffran 2017 kan justeras efter resultatet vid terminsslut sommaren 2016. 
 

Styrmått 
Andel behöriga elever till något nationellt program (KKiK mått nr 19) 

 

 

 

 

Elever i åk 6 med godkänt betyg i alla ämnen, lägeskommun 
 

 

 

 

Andel elever som fullföljer gymnasiet (KKiK mått nr 21) 

 

 

 

 

Elevernas syn på skolan, år 8 (Genomsnitt av andelen elever som på en fyrgradig skala svarat stämmer helt och hållet och 

stämmer ganska bra (positiva svar) på de gemensamma enkätfrågorna om elevernas syn på skolan och undervisningen.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 
Styrmått 

Medborgarundersökningen NMI betygsindex skala 0-100. Gränsen för nöjd går vid 55 

 

 

 

Medborgarundersökningen  ”Hur stor andel av invånarna tycker att Gislaveds kommun är en 

attraktiv plats att bo på ” (KKiK mått nr 40) 

 

 

 

 

 

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

84,4 % 80,5 90 % 81,9 % 90 % 90 % 

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

 80,2% 95 % 92 % 95 % 95 % 

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

74 % 70 % 75 % 76,8 % 88 % 80 % 

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

76 % 70 % 70 % 68 % 70 % 70 % 

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

57 57 60 Deltog ej 60 60 

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

55 % 57 % 56 % 57 % 57 % 58 % 
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Medborgarundersökningen  - upplever påverkan (KKiK mått nr 16) 

 

 

 

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?  (KKiK mått nr 

15) 

 

 

 

 

 

 

c. Företagsklimat och näringslivssamverkan 

Styrmått 

(Inga målvärde men viktigt att mäta för analysen) 

Placering i Svenskt Näringsliv ranking 

 

 

 

 

Placering i SKL:s undersökning- Insikten  

 

 

 

 

Index i SKL:s undersökning- Insikten 

 

 

 

Antal nystartade företag- antal/1 000 invånare (KKiK mått nr 34)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

41 % 44 % 45 % 44 % 45 % 45 % 

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

49 56  50 56 56 56  

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

87 67  98   

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

177   184   

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

59   60   

Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 

4,8 st 3,6 st  2,9 st   
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7. Uppdrag 

Till kommunstyrelsen 

Att utreda förutsättningar för en gemensam kostorganisation där särskilda utredningsdirektiv 

ska tas fram. 
 

 

8. Direktiv och preliminära ramar inför 2017 

Som grund för 2017-2021 års budgetarbete förutsätts att de finansiella målen uppfylls. Med 

beaktande av 2015 års resultat och de prioriterade områdena samt inriktningar för 2017 ska 

nedanstående direktiv gälla för 2017 års budgetarbete. 

 

Med detta styrdokument som grund ska respektive nämnd/styrelse utarbeta en budget för 

2017 samt utblick 2018-2021.  

 

Med det strategiska styrdokumentet som grund har nämnder/styrelser ansvar att utarbeta en 

årsbudget utifrån de mål och riktlinjer som anges i styrdokument.   

De ramar som ingår i detta styrdokument är gällande men beroende på förändringar i 

höstproposition och andra större faktorer kan ramarna förändras och därmed ändras i 

kommunfullmäktiges sammanträde i november månad. 

a. Antagande om pris- och löneförändringar 

I nuvarande Mål och budget 2016-2020 ingår 3,3 procent för löneökningar och 2,5 procent 

för inflation för år 2017. Det är troligt att 2017 års löneökning kommer att uppgå till 3,5 

procent (exkl lärarlönesatsning som finansieras med riktade statsbidrag) och att inflationen blir 2,4 

procent. Denna justering i förhållande till befintlig Mål och budget innebär en kostnadsökning 

med 1,9 mnkr. 

 

Trots att kommunen inte kompenseras av staten för inflationsförändringar (den s.k. 

”statsbidragspåsen” är nominellt oförändrad) är respektive nämnd och styrelse kompenserad 

med 2,4 procent (exklusive löneökningar). Detta förfaringssätt är det tydligaste men kräver 

samtidigt ett aktivt arbete med bland annat givna inriktningar. 

 

Anslaget för löneökningar ligger på kommunstyrelsen för att fördelas till respektive nämnd 

när avtalsrörelsen är klar under 2017.  
 

Inflationskompensationen fördelas till respektive nämnd i ramberäkningen. 

b. Pensionskostnader  

Enligt beräkningar kommer kommunens pensionskostnad för år 2017 att blir ca 91 mnkr, 

vilket är den nivå som ingår i nuvarande Mål och budget 2016-2020 för år 2017.  



24 

c. Skatteförändringar  

Kommunens skatteintäkter för 2017 var beräknade till 1 614 mnkr i Mål och budget 2016-

2020, vilket var baserat på 29 000 invånare. Enligt senare beräkningar baserade på 

kommunförbundets cirkulär 2016:18 har skatteintäkterna ökat till totalt 1 651 tkr. 

Förändringen beror framförallt på: 

 Förbättrad skatteunderlagsutveckling +13,0 mnkr (fler invånare) 

 Ökad inkomstutjämning + 31 mnkr (rikets invånare har högre skattekraftsutveckling än i 

Gislaved) 

 Regleringsbidrag +2,9 mnkr  

Nuvarande beräkning av 2017 års skatteintäkter baseras på 29 500 invånare och att 

skattesatsen är oförändrat 22:13 procent.  

Skatteintäkterna är en av de mest osäkra faktorerna, eftersom de är beroende av 

samhällsutvecklingen. En sänkning av rikets skatteintäkter slår mycket hårt mot respektive 

kommun. Intäkterna minskar direkt medan verksamhetens kostnader kvarstår. 

 

Länets skattesatser 2016     

Vaggeryd Lägst 21,19 

Jönköping  21,34 

Tranås  21,41 

Vetlanda  21,51 

Värnamo  21,52 

Mullsjö  21,84 

Sävsjö  21,92 

Aneby  22,09 

Gislaved  22,13 

Habo  22,17 

Nässjö  22,19 

Gnosjö  22,24 

Eksjö högst 22,26 

Länet  21,83 

Riket   20,70 

d. Ränteeffekter och avskrivningar  

Kommunens räntekostnader och avskrivningsnivåer var i Mål och budget 2016-2020 

budgeterade till totalt 81,4 mnkr för år 2017. Dessa nivåer kvarstår för 2017 års 

budgetförutsättningar vilket i sin tur baserades på en investeringsnivå på 132 mnkr år 2017.  

Enligt bokslut 2015 uppgick räntor och avskrivningar till 82 mnkr.  

e. Demografiförändringar 

De demografiförändringar som redovisades i avsnitt 3.7 måste beaktas i fördelningen av 2017 

års budgetramar. Utifrån kostnad per barn, gymnasieelev o.s.v. omfördelas 2017 års ramar 

enligt nedanstående tabell (mnkr). Ett minskat anslag till verksamheten innebär att det står 

minustecken framför beloppet. Ett minustecken på totalnivån innebär att kommunens 

resultat förbättras med detta belopp. 
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 (- är minskad tilldelning) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Äldreomsorg 0,0 0,4 0,8 1,3 1,9 

Förskola/DBV/Förskoleklass 0,0 2,1 4,3 4,6 4,4 

Grundskola Åk 1-3 0,0 -0,4 -1,7 -2,8 -3,4 

Grundskola Åk 4-6 0,0 1,1 1,7 0,9 -0,6 

Grundskola ÅR 7-9 0,0 0,7 0,5 0,7 1,7 

Gymnasieskola 0,0 -0,9 -0,1 0,8 0,3 

      

Totalt 0 3,1 5,5 5,5 4,3 

 

För budget 2017 ska därmed nämndernas ramar utökas med 3,1 mnkr som följd av 

demografiska förändringar. Utöver ovanstående förändring finns 3,0 mnkr år 2017 som följd 

av att befolkningen beräknas uppgå till 29 500 invånare.  

 

f. Vårpropositionen 

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016 

Den 13 april presenterade regeringen 2016 års vårändringsbudget för 2016 (2015/16: 99) 

och 2016 års ekonomiska vårproposition (2015/16:100). Vi sammanfattar de förslag inom 
olika områden som berör kommunerna åren 2016–2020. Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKL) egna kommentarer skrivs i kursiv stil. 

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2016–

2020. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några 

satsningarna: 

 Satsning på skollokaler med 100 miljoner år 2016. 

 Anslaget för ersättningar för särskilda kostnader för nyanlända ökas med 80 miljoner till 

140 miljoner. 

 Regeringen avsätter 40 miljoner för sfi och svenska som andra språk. 

 

Inga större förändringar presenteras i vårpropositionen. De förändringar som sker är inom 

de riktade statsbidragen framförallt inom skolområdet.  

Bl a 

Riktat statsbidrag för specialpedagogik minskas 

Statsbidraget för fler anställda i lågstadiet minskas 

Renovering av skolor och utemiljö senareläggs 

Förstärkt satsning för fler behöriga sfi-lärare 

 

 

Regeringen har informerat, vid sidan av Vårpropositionen, att en satsning om 10 miljarder 

kommer till kommuner och landsting från år 2017. Pengarna till kommunsektorn kommer 

dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet dvs. i 

kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och 

nyanlända. 

Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 

procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får 
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kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent. Beräkningen är preliminär och 

kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 2017. 

 

     

GISLAVED 

Antal i kommunen 
Asylsökande 
Mottagna 2012-2016 
Summa 

Minderåriga ges dubbel vikt 
Asylsökande 
Mottagna 2012-2016 
Summa 

Totalt belopp enligt flyktingvariabler 
Tota lt viktat antal i riket 
Kommunen antal 
Kommunens andel av riket 
Belopp kommunen 

Totalt belopp enligt befolkningsfördelning 
Kommunens andel av befolkningen 

Belopp kommunen 

OTALT BElOPP ÅR 2017 
BElOPP PER INVÅNARE 
RANG PER INVÅNARE (1 mest, 290 minst) 

Utfall givet samma underlag åren 2018-2021 
Enligt flyktingvariabler 

EnliRt befolkninJ~sfördelninR 

otalt 

Vuxna 
469 
380 
849 

Vuxna 
469 
380 
849 

5600000000 
466511 

2203 
0,472% 

26444821 

2100000000 
0,297% 

6240087 

32684908 
1111 

113 

2018 
26444821 
6240087 

32684908 

Barn 0-17 
248 
429 
677 

Barn 0-17 
496 
858 
1354 

2019 

Totalt 
717 
809 
1526 

Totalt 
965 

1238 
2203 

2020 
18890000 11330 {)()() 
10 400 {)()() 14560000 

29290000 25890000 

2021 

o 
20800000 

20800000 
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9. Justeringar  

Nedan presenteras justeringar av grundramen.  

a. Bokslutsjusteringar 0 mnkr 

b. Justering av utblick 2017 + 27,3 mnkr 

Denna justering avser enbart en sänkning av den i utblicken ingående anpassningen med -40 

mnkr. Anpassningen är sänkt med 27,3 mnkr till totalt -12,7 mnkr (se punkt 3 nedan). 

c. Allmän justering -12,7 mnkr  

Kommungemensam (+3,6 mnkr) 

 Anslag till kommunfullmäktiges oförutsedda höjs med 0,6 mnkr till totalt 1,5 mnkr. 

 Anslag till kommunstyrelsens oförutsedda höjs med 3,0 mnkr till totalt 3,5 mnkr. 

Kommunstyrelsen (-1,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -1,0 mnkr 

Socialnämnden (-8,3 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -8,3 mnkr 

Barn- och utbildningsnämnden (-3,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -3,0 mnkr 

Kulturnämnden (-0,3 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,3 mnkr 

Tekniska nämnden (-2,0 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -2,0 mnkr 

Bygg- och miljönämnd (-0,5 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,5 mnkr 

Fritidsnämnden (-0,9 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,9 mnkr 

Räddningsnämnden (-0,3 mnkr) 

 Effektivisering/omstrukturering -0,3 mnkr 
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d. Budgetjustering som följd av inriktningar. 0 mnkr 

Inriktningarna ska ses som en generell övergripande styrning av respektive nämnds 

verksamhet och ekonomisk fördelning inom den tilldelade ramen. Merparten av dessa mål 

ska som regel inarbetas i respektive nämnds befintliga ram men i vissa fall tillskjuts medel. 

Under denna rubrik kommenteras de inriktningar som innebär ekonomiska 

budgetjusteringar.  

Ingen kompensation för år 2017. 

e. Tidigare beslut för inarbetning i budget. + 0,79 mnkr (netto). 

Kommunstyrelsen (-1,07 mnkr) 

 KSAU 2015-04-08 § 127 För inrättande av säkerhetsstrateg omfördelas 0,43 mnkr 

från räddningsnämnden till kommunstyrelsen. 

 KF 2016-02-25 § 39 1,5 mnkr överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden 
avseende digitala larm. 

 

Räddningsnämnden (-0,43 mnkr) 

 KSAU 2015-04-08 § 127 0,43 mnkr omfördelas från räddningsnämnden till 

kommunstyrelsen avseende säkerhetsstrateg. 

 

Fritidsnämnden (+0,79 mnkr) 

 KF 2016-02-25 § 34 Föreningen Anderstorp Simhall övertar driften av simhallen 
under våren 2016 och effekten för 2017 års driftram blir att fritidsnämndens ram ska 

höjas med 790 tkr. 

 

Socialnämnden (+1,5 mnkr) 

 KF 2016-02-25 § 39 Medel för införande av digitala larm tillförs för år 2016 med 1,5 

mnkr vilket även ska vara ramhöjande med samma belopp för år 2017. Omfördelas 

från kommunstyrelsens ram. 
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9. Sammandrag 

Sammanställning av rampåverkande förändringar enligt ovan.  
 

Åtgärd mnkr Över

g /fin 

KS 

inkl 

Öfn 

Räddn. 

nämnd 

Teknisk 

nämnd 

B o M 

 

Social 

nämnd 

Fritids 

nämnd 

BUN Kultur 

nämnd 

Fastighets 

nämnd Summa 

Budget 2016 

(avtal -16 ej fördelat) 

23,3 102,2 32,2 43,2 11,1 564,0 36,0 738,2 30,5 -0,2 1 580,5 

Löneökning 3,5 %  39,0          39,0 

Bokföringsteknisk 

justering 

          0,0 

Inflation 2,4 %  1,0  -0,1 -0,2 2,5 0,5 4,8 0,4  8,9 

Demografi-

justering 

3,0     0,4  2,7   6,1 

Bokslutsjustering           0,0 

Befintlig utblick   -1,6 -0,2 -1,7 -2,0 -5,4 0,1 -5,6 0,5 0 -15,5 

Justering av 

utblick 2017 inkl 

tidigare demografi 

 2,0 0,3 4,1 2,0 18,4 2,0 14,4 2,0 0 45,3 

Allmän justering 3,6 -1,0 -0,3 -2,0 -0,5 -8,3 -0,9 -3,0 -0,3 0 -12,7 

Inriktning           0,0 

Tidigare beslut  -1,07 -0,43   1,5 0,79    0,79 

Vårproposition           0,0 

Ram 2017 68,9 101,6 31,9 43,5 10,5 573,8 38,6 751,4 33,2 -0,2 1 652,5 

Ovanstående ramar kan komma att justeras avseende interna kostnader/intäkter. Dessa justeringar kommer ej att påverka 

nämndernas handlingsutrymme. 

 
Nämnd Nettodriftbudget (mnkr) 

År 2015 2016 2017 

Kommunstyrelse 94,3 102,2 101,6 

Räddningsnämnde 31,5 32,2 31,9 

Teknisk nämnd 41,2 43,2 43,5 

Bygg- och 

miljönämnd 

11,3 11,1 10,5 

Socialnämnd 559,3 564,0 573,8 

Fritidsnämnd 37,6 36,0 38,6 

Barn- och 

utbildningsnämnd  

727,1 738,2 751,4 

Kulturnämnd 28,7 30,5 33,2 

Fastighetsnämnd 0 -0,2 -0,2 

Totalt 1 531,1 1 557,2 1 584,3 



30 

a. Investeringsbudget  

Enligt Mål och budget 2016-2020 uppgår den totala investeringsnivån för 2017 till 132,5 mnkr 

(inkl 2,5 % inflation). Denna nivå kvarstår utan justering. 

 

Investeringsramen fördelas enligt följande: (inkl. 2,5 procent inflation) mnkr:  

 
Kommunstyrelsen 11,6 

Räddningsnämnden 0,8 

Tekniska nämnden 24,1 

Bygg- och miljönämnden 0,2 

Socialnämnden 3,9 

Fritidsnämnden 7,2 

Barn- och utbildningsnämnden 15,0 

Kulturnämnden 5,0 

Fastighetsnämnden 64,7 

TOTALT 132,5 
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b. Resultat 2017 

Med de skatteförändringar, inflationsförändringar, ramförändringar m.m. som presenterats i 

detta dokument kommer det finansiella målet på +15 mnkr som ett genomsnitt för perioden 

2016-2020 att uppnås om nuvarande resultat i utblick 2016-2019 bibehålls för åren 2018-

2020. 

 

RESULTATBUDGET 
(mnkr)   År 2017 
   

Ram 2017  -1 652,5 

Pensioner/kapitalkostnader  86,3 

Avskrivningar  

  

-79,7 

 

Verksamhetens nettokostnad  -1 645,9 

    

Skatteintäkter 

Finansnetto   

1 651,4 

1,6 

   

   

Årets resultat  7,1 
   

Soliditet  68 % 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-04-26     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §57    Dnr: SN.2016.44   750  

 

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2016  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är skyldig att rapportera alla gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) och till kommunens revisorer. 

 

Socialnämnden ska vidare dels till IVO, dels till revisorerna rapportera alla 

gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag 

då verkställigheten avbröts. Därutöver ska socialnämnden anmäla till IVO när 

ett beslut har verkställts alternativt när ett ärende har avslutats utan 

verkställighet. 

 

Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport kring hur 

många beslut som inte har verkställts, samt även hur många beslut som inte har 

verkställts igen efter avbrott i verkställigheten. 

 

För kvartal 1 2016 har följande rapportering lämnats till IVO: 

 

 1 st gynnande beslut Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § 

permanent bostad med beslutsdatum 2015-06-10. Erbjudande om 

bostad har gjorts 2015-08-28 och 2015-11-17. Sökande har tackat nej. 

Beslutet har omprövats på grund av minskade behov och ärendet har 

avslutats.  

 

 1 st gynnande beslut SoL avlösning i hemmet med beslutsdatum 2015-

10-03. Resursbrist, lämplig personal/uppdragstagare saknas.  

 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2016  

Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och omsorg daterad den 15 april 

2016 

2 individrapporter till inspektionen för Vård och omsorg daterade den 14 april 

2016 

 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna samt överlämna statistisk 

redovisning till kommunfullmäktige samt kommunrevisionen. 

 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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