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ÅRSREDOVISNING 2016

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2016 års räkenskaper.

Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala företagens ekonomiska  
ställningar och verksamhet för år 2016.

Den är en väsentlig del av ekonomistyrningen. Den ger upplysningar om kommunens verksamhet och  
finansiella situation utifrån god ekonomisk hushållning.

Målgrupper för årsredovisning är i första hand kommunfullmäktige och samtliga förtroendemän.

Fördjupad information om 2016 års verksamhet presenteras i 2016 års nämndvisa bokslutsrapporter  
vilka finns tillgängliga på kommunstyrelsekontoret.

För mer information om kommunen är du välkommen att besöka vår webbplats: gislaved.se

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved
Telefon: 0371-810 00
E-post: kommunen@gislaved.se
Webb: gislaved.se

 
 
 
© Gislaveds kommun 2017
Foto: Gislaveds kommun

http://www.gislaved.se
mailto:kommunen%40gislaved.se?subject=G%C3%A4llande%20%C3%A5rsredovisning%202016
http://www.gislaved.se
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2016 års verksamhet är avslutad.

Så har nu åter ett år passerat. Ett år med många strategiska förändringar. 
Vi kan väl säga att det numera är det vanligaste förhållningssättet och 
att det skapar en dynamik i våra verksamheter. Vi vill utveckla och förnyas 
för att kunna leverera det våra invånare har behov av. En stor offentlig 
verksamhet får aldrig stå stilla. Under året har projektet ”Heltid en rättig-
het – deltid en möjlighet” avslutats. Vi kan konstatera att det ”plötsligt 
händer”. Sedan 2015 har andelen som arbetar heltid i kommunen ökat 
med ca 10% och alla som velat ha heltid har fått möjlighet till det. De 
flesta som vill gå ner i tid har en 100% grundtjänst i botten. Naturligtvis 
finns det mer att göra och att ha en bra arbetsmiljö för våra anställda är 
en centralt viktig fråga. Det påverkar ytterst invånarnas möjligheter till 
bra service.

Kommunens ansvar för vårt avfall har varit i fokus under året. Nu i början 
på 2017 kommer det bildas ett kommunalförbund tillsammans med 
kommunerna i GGVV. Vi tillsammans, kan göra ett ännu bättre arbete 
med att sortera vårt avfall och på så sätt skapa bra förutsättningar för 
att återvinna långt fler materialtyper än vad vi någonsin tidigare gjort. 
Detta blir ytterligare en möjlighet för oss att vara med i arbetet med att 
förbättra klimatet i världen.

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Vi fortsätter att öka befolkningen, om än i något mindre omfattning, vilket 
är glädjande. Det medför att vi måste lägga ännu mer fokus på hur vi 
arbetar framförallt med skolan och omsorgen. Samtidigt kan vi inte sitta 
stilla och titta på och tro att tillväxt sköter sig själv, det krävs fortsatt 
engagemang och intresse från oss alla för att vi skall kunna fortsätta 
växa. Vi behöver arbeta med vår attraktivitet. Om Gislaved skall bli 
”platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till” har 
vi ett gemensamt stort ansvar för att engagera och entusiasmera var-
andra i det arbetet.

Vill avslutningsvis tacka alla medarbetare för det arbete man gjort under 
året. Utan er stannade kommunen.

Vi har tillsammans möjligheten att förflytta berg, låt oss ta tillvara det.

Marie Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Nyanställda fick under välkomstdagen i september mingla, lära känna varandra och ta del av information från kommunala verksamheter och  
fackförbund som var på plats.
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GISLAVEDS KOMMUNKONCERNS ORGANISATION 2016

Kommunstyrelse

Ordförande
Marie Johansson (S)

1:e vice ordförande
Niclas Palmgren (M)

2:e vice ordförande
Carina Johansson (C)

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljöförvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning

Fritidsnämnd Fritidsförvaltning

Kulturnämnd Kulturförvaltning

Socialnämnd Socialförvaltning

Teknisk nämnd Teknisk förvaltning

RäddningstjänstenRäddningsnämnd  
Gislaved – Gnosjö

Valberedning 

Revisorer

POLITISK ORGANISATION FÖRVALTNINGAR

Kommunfullmäktige

Mandatfördelning
2015 – 2018

S 18 mandat
M 11 mandat
C 6 mandat
SD 6 mandat
MP 2 mandat
L 2 mandat
KD 2 mandat
V 1 mandat
KP 1 mandat

Ordförande
Niclas Palmgren (M)

1:e vice ordförande
Ylva Samuelsson (S)

2:e vice ordförande
Inga-Maj Eleholt (C)

Fastighetsnämnd Fastighetsförvaltning

Bolag
Gislaveds Kommunhus AB
Gislavedshus AB 
Gislaved Näringsliv AB 
Gisletorp Lokaler AB 
Gislaved Energi Koncern AB
– Gislaved Energi Elnät AB
– Gislaved Energi AB

Stiftelser
Stiftelsen Torghuset 
Stiftelsen Gisleparken
Stiftelsen Isabergstoppen 
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KOMMUNENS SAMLADE BOLAG OCH STIFTELSER

Gislaveds kommunkoncern består förutom av kommunen av bolagen 
och tre stiftelser. 
 För att ingå i den sammanställda redovisningen (se resultat- och 
balans räkning samt kassaflödesanalys) krävs det att kommunen  
bestämmer över, eller har ett väsentlig inflytande över bolaget/stiftelsen.
 För bolagen definieras detta som lägst 20% av aktiernas röstvärde. 
 De bolag som utifrån dessa kriterier ingår i den sammanställda redo-
visningen är AB Gislavedshus, Gislaved Energi Koncern AB samt  
Stiftelsen Isabergstoppen.
 Gislaved Energi Koncern AB har två dotterbolag, Gislaved Energi AB 
och Gislaved Energi Elnät AB. 

Kommunkoncernen
Med kommunkoncernen  avses kommunen, bolagen och tre stiftelser.  
I förvaltningsberättelsen förklaras ekonomin utifrån fyra aspekter och 
kommentarerna till dessa inleds med ”Koncernen” och då avses kom-
munen samt bolagen och tre stiftelser.

Utöver kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens verksam-
heter genom:
• Bolagsordningen
• Ägardirektiven
• Eventuella avtal mellan kommun och bolag

Uppsiktsplikt
För att uppnå god kontroll över kommunkoncernen är uppsiktsplikten 
av stor betydelse.

Uppsiktsplikten genomförs genom att kommunstyrelsen genomför olika 
kontrollmoment. Dessa moment är t.ex.:
• olika överläggningar med bolagen
• bolag och stiftelser redovisar sina bokslut samt framtidsfrågor
•  Bolag och stiftelser medverkar i kommunens mål och budgetprocess
• Lekmannarevisorerna granskar bolaget

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016
Respektive bolag/stiftelse i koncernen har under året bedrivit den verk-
samhet som har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Bolag

AB Gislavedshus
100%

Gislaveds Kommunhus AB
100%

Gislaved Energi Elnät AB
100%

Gislaved Energi AB
100%

Gislaved Energi Koncern AB
100%

Stiftelsen Isabergstoppen
90,74%

Stiftelsen Gisleparken
64%

Stiftelsen Torghuset
75%

Gisletorp Lokaler AB
100%

Gislaved Näringsliv AB
100%

Stiftelser
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ÅR 2016 I KORTHET
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Största branscherna som ger arbetstillfällen
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tillverkning och utvinning vård och omsorg handel
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Befolkningsutveckling och arbetsmarknad

Befolkningen ökar
Under 2016 har befolkningen i Gislaveds kommun ökat med 206 personer 
och uppgick vid årets slut till 29 478 invånare. En ökning med 0,7% från 
2015. Ökningen beror dels på att det fortsatt är ett stort invandringsöver-
skott. Sedan 2011 då befolkningsförändringen var minus 243 personer, 
har Gislaveds kommun haft en positiv trend i befolkningsutvecklingen.

Den prognos som tagits fram för hela kommunen indikerar på att Gisla-
veds kommun kommer att minska sin befolkning med 105 personer från 
år 2014 till och med år 2024. Jämfört med utvecklingen de senaste tio 
åren är den totala befolkningsminskningen lägre. Mellan 2004 och 2014, 
en lika lång period, tappade Gislaved strax över 1000 personer och 
därmed förväntas framtiden bli betydligt mycket mer positiv.

Flyttmönster
Under 2016 har befolkningen i Gislaveds kommun ökat med 206 personer 
och uppgick vid årets slut till 29 478 invånare. Av totalt 1 638 personer 
som flyttade in i Gislaveds kommun var 898 personer mellan 15 – 35 år 
och av totalt 1 494 personer som flyttade ut vara 870 personer mellan 
15 – 35 år. Att det många som flyttar in och ut i åldrarna 15 – 35 år är inte 
unikt för Gislaveds kommun utan följer det normala flyttmönstret.

Arbetslösheten ökar marginellt
Arbetslösheten i Gislaveds kommun var i december 8,4% (av den arbets-
föra befolkningen 16 – 64 år) – länet var 6,8% och riket 7,8%. Detta innebar 
1 234 personer, vilket var en minskning sedan december 2015 med 
0,3% (43 p).
 Ungdomsarbetslösheten var i december 14,7% – länet var 9,6% och 
riket 11,5%.
 Detta innebär 263 unga personer mellan 18 – 24 år, vilket är en ökning 
sedan december 2015 med 0,2% (ca 2 p). 
 Totalt har länet minskat ungdomsarbetslösheten med 1,1%.
 Av de 263 unga arbetslösa 18 – 24 år, så var 51,6% utlandsfödda och 
det var fler unga män än unga kvinnor som var arbetslösa. 
 Totalt av den arbetsföra befolkningen 16 – 64 år var 25,1% utlands-
födda.
 Arbetslösheten mäts som andelen öppet arbetslösa och sökande i 
program av den registerbaserade arbetskraften.

Sysselsättning
Dagbefolkningen har minskat med 62 personer mellan 2015 och 2016. 
Största minskningen har skett inom tillverkningsindustrin, vård och  
omsorg och handel, medan företagstjänster, byggverksamhet samt  
hotell och restaurang ökar.

Pendling
Gislaveds kommun har ett negativt pendlingsnetto inom länet men ett 
positivt pendlingsnetto från övriga län och totalt. Under 2014 pendlade 
de flesta in och ut från Värnamo, följt av Gnosjö, Hylte, Tranemo och 
Jönköping. Utpendlingen har totalt ökat med 4% från föregående år till 
3 010 personer och inpendlingen har ökat med 1% till 3 206 personer, 
vilket ger ett positivt pendlingsnetto med 225 personer. 

Inpendling och utpendling till Gislaveds kommun (Källa SCB)
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VART GICK SKATTEPENGARNA?

Så här fick kommunen sina pengar:

År 2015 2016

Kommunalskatt 80,1% 78,25%

Avgifter, hyror, försäljning 11,9% 11,0%

Statsbidrag 7,7% 10,6%

Räntor/avkastning 0,2% 0,2%

Så här användes pengarna: 

År 2015

Personal 66,1% 66,5%

Köp av varor och tjänster 15,1% 16,0%

Fastighetskostnader 5,6% 5,0%

Olika bidrag/avgifter 3,7% 3,1%

Avskrivning av anläggningar 4,6% 4,4%

Övriga kostnader 4,9% 5,0%

Några exempel till vad en 100-lapp i skatt användes  
under 2016:

kronor

Vård och omsorg 19,18

Grundskola 19,49

Gymnasieskola 8,25

Förskola/skolbarnomsorg 13,37

Musikskola 0,89

Individ- och familjeomsorg 7,09

Bostadsanpassning 0,19

Kultur- och fritidsverksamhet 3,98

Väghållning 1,72

Räddningstjänst 1,92

Arbetsgrupp från barn- och utbildningsförvaltningen reder ut frågan 
"vad är mat". Workshopen var en del av tema dagen för den nya mat- 
och måltidspolicyn.

ESF-projektet Konjunkturpaketet var med på minimässan för  
nyinflyttade som anordnades i maj.

Johan Orreskolan var tillfälligt asylboende fram till mitten av 2016.
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VAD TYCKER INVÅNARNA OM KOMMUNEN?

Våra politiker besökte flera orter i kommunen för att träffa invånare och få in synpunkter inför planeringen av den nya översiksplanen.

Gislaveds kommun genomför brukar- och medborgarundersökningar 
för att ta reda på vad invånarna tycker om kommunen och dess verk-
samhet. Under 2016 har inte Gislaveds kommun medverkat i SKL:s 
medborgarundersökning. Medborgarundersökning är planerad att  
genomföras under 2017.
 Barn och utbildningsnämnden undersöker varje år elevernas syn på 
undervisningen i årskurs 8. Undersökningen visar att 71% av eleverna är, 
sammanvägt av flera kvalitetsindikatorer, nöjda med skolan och under-
visningen. Pojkarna är något mer nöjda än flickorna.
 Socialnämnden deltar årligen i Socialstyrelsen nationella brukar-
undersökning för äldreboende och hemtjänst. I jämförelse med andra 
kommuner visar SKL:s undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet, 
KKIK, att Gislaveds kommun är en av de bästa kommunerna i Sverige 
gällande nöjdhet för brukare på särskilt boende. Sammanvägt av flera 
kvalitetsfaktorer så är 89% av brukarnas nöjda med särskilt boende 
inom äldreomsorgen. 93% av brukarna som deltagit i undersökningen 
har uppgett att de är nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten.

Medborgardialog
Gislaveds kommun har för sitt arbete med medborgardialog tagit fram 
en handbok. Alla nämnder och förvaltningar ska, med utgångspunkt 
från handboken, kontinuerligt genomföra medborgardialogaktiviteter 
och utveckla dialogen med kommuninvånarna. 

Under 2016 genomförde kommunen följande medborgardialoger:
•  Inför att ny översiktsplan togs fram genomfördes en rad olika sam-

rådsmöten i kommunens olika tätorter. Invånare kunde även lämna 
synpunkter via en webbenkät. 

•  Under hösten arrangerades ett demokratitorg där alla fullmäktiges 
politiska partier deltog. Syftet var att invånarna skulle få en chans att 
träffa ansvariga politiker. 

•  En webbenkät skickades ut i Hestra inför att en ny lekplats skulle 
byggas. 

•  Inför beslut om förändrad skolorganisation genomfördes totalt fem 
informationsmöten. Särskilt inbjudna vad vårdnadshavare. 

•  Kulturförvaltningen har beslutat att det årligen ska genomföras ett 
kulturting. Syftet är att det ska bli en självklar mötesplats för alla kultur-
intresserade i kommunen och ett sätt att få in synpunkter och idéer. 

Klagomål- och synpunktshantering
Under året har det kommit in 450 antal synpunkter, klagomål, förslag 
eller beröm. 
 Tekniska förvaltningen är den förvaltning som har fått flest ärenden 
registrerade hos sig under året och många av dessa ärenden har rört 
renhållning och vinterväglag. Förändringar i skolorganisationen och 
simhallsverksamheten i kommunen är två områden som sticker ut i upp-
följningen och där många invånare har tyckt till under året. 
 Ingen förvaltning har fått in ärenden av större eller tyngre karaktär och 
åtgärder har kunnat hanteras inom befintliga resurser. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sammantagen bedömning

God ekonomisk hushållning 2016
Kommunerna ska enligt kommunallagen ha god ekonomisk hushållning 
i verksamheten och ska ta fram särskilda mål och riktlinjer av betydelse för 
god ekonomisk hushållning. Kommunen definierar därför i det strate-
giska styrdokumentet finansiella mål, konkretiserade mål och personal-
politiska mål för god ekonomisk hushållning. En utvärderdering av målen 
för god ekonomisk hushållning görs både i delårsrapporten och i års-
redovisningen.
 De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och 
utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna eller  
ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Det handlar bl.a. 
om att värdesäkra det egna kapitalet och att bygga upp reserver för 
kommande investeringar, liksom att dagens skattebetalare på ett hållbart 
sätt ska konsumera med hänsyn taget till kommande generationer. 
 God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna 
går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innebär även ett krav på att 
resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. 
De konkretiserade målen tar sikte på kommunens förmåga att bedriva 
sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För 
att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste 
det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat 
och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
verksamhet.

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att:
•  verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de prioriterade områ-

dena och konkretiserade målen
• de finansiella målen uppnås
• som en attraktiv arbetsgivare uppnås de personalpolitiska målen.

Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och 
inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Helhetssynen 
är nödvändig för att nämnderna i sin verksamhetsplanering ska ta ansvar 
för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna 
kärnverksamhetens behov och intressen.
 För att samordna och ge ett utökat stöd för verksamheten har gemen-
samma definitioner samt en styrmodell för ekonomi- och verksamhets-
styrning utvecklats. 
 Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att kommunfullmäktige 
har antagit en Vision, prioriterade mål, Finansiella mål samt Personal-
politiska mål. För att nå dessa mål har kommunfullmäktige för år 2016 
angivit ett antal konkretiserade mål som ska styra mot de prioriterade 
områdena och visionen.

Visionen ska beskriva vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. 
Visionen ska vara ett redskap för styrning av den kommunala verksam-
heten.
 Gislaveds kommun har en vision som är en ledstjärna för hur vi vill att 
kommunen ska utvecklas. Visionen ska vara styrande för budgetarbetet.

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

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar 
– vill uppnå vision 2040 genom att vi:
• levererar en fungerande vardag för individen,
•  fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk,
• samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning,
• uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen.

Prioriterade områden ska tydliggöra inom vilka delområden som  
arbetet ska inriktas för att visionen på sikt skall uppnås.

De prioriterade områdena är:
• Barns lärande
• Staden Gislaveds kommun
• Företagsklimat och näringslivssamverkan

Finansiella mål är det viktigaste instrumentet för att styra tilldelning av 
resurser till verksamheten. De finansiella målen är anpassade för att 
skapa ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden i form av 
bl.a. pensionskostnader m.m.
•  Resultatnivån under femårsperioden 2016 – 2020 ska uppgå till i  

genomsnitt minst 30 (15) mnkr per år.
•  Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2016 – 2020 ska, som 

genomsnitt, inte vara lägre än 73%.

Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse både för att öka 
kommunens attraktivitet som arbetsgivare och för att bidra till god eko-
nomisk hushållning.

De personalekonomiska målen är:
•  Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som 

attraktiv arbetsgivare.
 – Utveckla processen kring lönebildningen.
• Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet.

God ekonomisk hushållning för Gislaveds kommun innebär en samman-
vägd bedömning av de finansiella målen, konkretiserade målen och de 
personalpolitiska målen. Måluppfyllelsen för 2016 var hög, de finansiella 
målen nåddes ej och de personalpolitiska målen nåddes helt. Samman-
taget har kommunen haft god ekonomisk hushållning under 2016, trots 
att det finansiella målet avseende soliditet ej uppnås år 2016. Från och 
med 2017 är soliditetsmåttet utbytt mot att självfinansiering av investe-
ringar ska uppgå till 100% (exkl. affärsdrivande verksamheter). 

Kontaktcenter har arbetat för att bli ”en väg in” till kommunen.  
Rutiner för ärendehantering har tillsammans med förvaltningarna  
skapats, vilket resulterat i snabbare och bättre service för invånarna.
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Bedömning av finansiella mål

I nedanstående tabell redovisas de beslutade finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning. Färgmarkeringen visar den bedömda målupp-
fyllelsen. Kommunen uppfyller ej de finansiella målen för 2016.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Resultatnivån under femårsperioden 2016 – 2020 ska uppgå  
till i genomsnitt minst 30 (15) mnkr per år 

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

Fr.o.m. budget 2011 är det finansiella målet gällande för en femårsperiod 
vilket innebär att resultatet kan variera över tid men det ska uppnås för 
femårsperioden. I samband med att kommunen gick över till komponent-
avskrivning i sin helhet beslutade fullmäktige att höja det genomsnittliga 
resultat målet till 30 mnkr.
 Med den av kommunfullmäktige antagna budgeten 2017 – 2021 som 
grund blir det genomsnittliga resultatet för perioden 2016 – 2020 +25,3 
mnkr. Det finansiella målet +30 mnkr som genomsnitt är delvis uppnått 
för perioden 2016 – 2020.
 Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. 
Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv 
äger dvs. hur stor del det egna kapitalet utgörs av de totala tillgångarna.
 Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga resultatet 
eller förändringen av det egna kapitalet, dels tillgångsökningen. Solidi-
teten sjunker om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet. 
En sänkt soliditet jämfört med utgångsläget innebär en ökad lånefinan-
siering och på sikt högre finansiella kostnader.
 Kommunens värde på tillgångarna har under 2016 ökat med 69,6 mnkr 
(4,63%) medan skulderna har ökat med 3,1 mnkr (0,72%). Det egna 
kapitalet ökade med 60,5 mnkr (5,85%). Soliditeten ökade därmed med 
0,8 %-enheter från förgående år och uppgick 2016 till 69,6%. 
 När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som ansvarsför-
bindelse (599,0 mnkr) uppgår soliditeten till 31,5%. 
 Detta visar en något förbättrad grundekonomi beroende på att tillgångs-
massan har ökat mer än ökningen av den totala skuldnivån. Beaktas 
också den sänkta pensionsskulden är grundekonomin oförändrat god. 
Trots att grundekonomin är god uppfylls ej detta finansiella mål.

Bedömning av de konkretiserade målen

Barns lärande

Detta övergripande målområde innebär att:
• Alla barn når behörighet till gymnasieskolan.
•  För att varje barn ska kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande, krävs 

samverkan mellan alla runt barnet: trygg miljö i och utanför skolan

Har genomförts genom att…
• utbildning till barn i grundläggande brandkunskap har skett,
•  genomförda träffar för att stärka ungdomar att undvika brott och få 

ökad självkänsla skett,
•  underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden genom 

att tagit emot 
•  ferieungdomar och deltagit i arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar,
• hälsoskyddsbesök har genomförts i skolor, förskolor och simhallar,
•  samarbeta med andra kommuner och öppna barn- och ungdoms-

hälsosamordnarmottagning,
•  skapa förutsättningar för ett väl fungerande fritidsutbud för barn och 

ungdomar,
•  i samverkan mellan förvaltningarna genomföra utbildningar och aktivi-

teter för att förbättra elevernas möjligheter att nå de nationella målen,
• särskilt prioriterat kulturaktiviteter för barn och unga.

Staden Gislaveds kommun

Detta övergripande målområde innebär att:
•  Staden Gislaved upplevs – och används – som en attraktiv mötesplats 

av invånare och besökare. 
•  Konceptet Staden Gislaved upplevs och stödjer hela kommunens 

attraktivitet. 

Har genomförts genom att…
•  alla invånare som beviljas god man ska få verkställt beslutet inom en 

månad,
• förbättrat e-service till medborgaren,
•  arbeta med olika aktiviteter för att förhindra att olyckor inträffar och 

begränsa skadorna vid redan inträffade olyckor,
•  öka information till allmänheten och underlätta utveckling av infra-

strukturen,
• minska väntetiden för att få försörjningsstöd vid nybesök,
• införa digitala trygghetslarm,
•  arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och förbättra attraktiviteten 

för Socialnämndens bristyrken,
•  skapa förutsättningar för evenemang i form av t.ex. läger och tävlingar,
• utvecklat e-tjänster för vårdnadshavare,
• säkerställt simundervisningen,
•  utvecklat befintliga mötesplatser och utveckla ett rikt och inspirerande 

utbud av kulturaktiviteter.

Företagsklimat och näringslivssamverkan

Detta övergripande målområde innebär att
• I Gislaveds kommun har vi det bästa företagsklimatet.
•  Näringslivssamverkan sker naturligt baserat på efterfrågan från 

kommun eller företag.

Har genomförts genom att….
• arbetat för att ge föreningar och allmänhet snabb och bra service,
•  utvecklat yrkesvuxenutbildningen, YH-utbildningar och fjärde året 

på teknikprogrammet för att öka anställningsbarheten genom att 
matcha behov och kompetens,

• ökat samverkan mellan skolan och arbetslivet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Efterfrågan på personal är allmänt stor i kommunen. Såväl kommunen 
som företagen söker aktivt efter rätt kompetenser.
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I tabellen redovisas de beslutade konkretiserade målen för god ekono-
misk hushållning. Nio av de konkretiserade målen är uppnådda under 
2016, för de flesta övriga bedöms de ligga nära måluppfyllelse. 

Konkretiserade mål för god ekonomisk hushållning
Barnperspektivet ska genomsyra de kommunala besluten  
och all verksamhet. 

Prioritera förebyggande verksamhet för barn och ungdomar 
och särskilt ett väl fungerande kultur- och fritidsutbud. 

Förbättra simkunnigheten för barn och ungdomar i årskurs 6. 

Fler behöriga pedagoger och fler vuxna i skolan. 

Vända befolkningsutvecklingen genom att främja förut-
sättningarna för de bofasta att bo kvar och att öka netto-
inflyttandet.



Fortsatt utvecklingsarbete för att Gislaveds kommun ska  
vara en del av e-samhället. 

Fr.o.m. januari 2016 ska konkreta förändringar, som innebär 
ombyggnation av två simhallar till annan verksamhet, genom-
föras.



Påbörja arbetet med underlag för en utredning för att skapa 
ett helt nytt bad- och simcenter för hela Gislaveds kommun, 
för att ersätta våra tre nuvarande uttjänta simhallar.



Under 2016 påbörjas de konkreta förändringar av skol-
strukturen som krävs för att säkerställa integration och  
utveckla den pedagogiska kvaliteten med anpassning till  
elevunderlaget.



Minska driftskostnaderna för äldreomsorgen där frågan om 
kvalitet och utbud får vara en del av sammanhanget. 

Utreda att flytta tekniska förvaltningen/Gislaved Energi till 
Grönemosse. 

Utveckla infrastrukturen för att stödja näringslivets behov av 
rörlighet för kompetens och transporter på ett hållbart sätt. 

Fördjupa samverkan med näringslivet. 

Stödja förutsättningar för innovation och tillväxt. 

Se över fordonspolicyn för miljömässigt hållbara samt säkra  
fordon. 

Bedömning av de personalpolitiska målen

För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som 
arbetsgivare finns två personalekonomiska mål angivna i mål och budget 
2016.

Personalpolitiska mål för god ekonomisk hushållning
Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss 
som attraktiv arbetsgivare.



Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en 
möjlighet.



Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som attrak-
tiv arbetsgivare. 

Måluppfyllelse
Arbete med att utveckla processen kring lönebildning har uppnåtts. 
Bland annat har arbetet med löneanalyser genomförts och förbättrats, 
koppling mellan löneprocessen och budgetprocessen har gjorts inom 
ramen för arbetet med budget 2017.
  Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. 

Måluppfyllelse
Under åren 2015 och 2016 har den största ökningen av heltidstjänster 
skett jämfört med de senaste tio åren. Av alla (1 930) tillsvidareanställda 
kvinnor arbetar 70% heltid. 21% har en tjänstgöringsgrad på mellan 75 –  
99% och resterande 8% har en tjänstgöringsgrad som understiger 75%. 
Innan år 2015 har tjänstgöringsgraderna för kvinnor rört sig marginellt. 
 Under 2016 har andelen heltidsarbetande kvinnor ökat inom samtliga 
förvaltningar. Inom socialförvaltningen och kulturförvaltningen är  
ökningen störst. För socialförvaltningen från 40,6% till 49% år 2016 och 
för kulturförvaltningen från 77,8% till 83% år 2016.

Slutsats 
Som helhet kan det konstateras att de personalpolitiska målen har en 
godkänd måluppfyllelse. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



13

Finansiell analys

Ekonomiskt resultat  

KOMMUNKONCERNEN

Kommunkoncernen avses kommunen samt samtliga bolag/stiftelser.

Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 182,7 mnkr vilket är en ök-
ning av resultatet med 132,2 mnkr. Denna förbättring beror framförallt 
på AB Gislavedshus höga resultat år vilket förklaras av försäljning av 
lägenheter i Anderstorp.

mnkr 2014 2015 2016

Kommunkoncernens resultat 38,8 50,5 182,7

Gislaveds kommun 10,6 24,9 60,5

AB Gislavedshus 24,1 18,3 110,5

Gislaved Energi AB 6,8 5,8 5,9

Gisletorp Lokaler AB 0,7 1,0 1,3

Gislaved Näringsliv AB 0 0 0

Stiftelsen Isabergstoppen -3,6 -1,0 4,1

Stiftelsen Gisleparken 0,0 0,9 -0,4

Stiftelsen Torghuset 0,3 0,5 0,8

Investeringarna uppgick till totalt 192,7 mnkr vilket är en lägre nivå än 2014 
men högre än 2015. De största investerarna fördelar sig enligt följande:  

KOMMUNEN

Årets resultat 

Målsättning:
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hus-
hållning har kommunfullmäktige fastställt att ett av de finansiella målen 
ska vara att resultatet under femårsperioden 2016 – 2020 ska uppgå till 
i genomsnitt minst 30 mnkr per år.
 Kommunens resultat blev 60,5 mnkr vilket är 30,5 mnkr bättre än det 
finansiella målet.
 Fr.o.m. budget 2011 är det finansiella målet gällande för en femårs-
period vilket innebär att resultatet kan variera över tid men det ska uppnås 
för femårsperioden. I samband med att kommunen gick över till kompo-
nentavskrivning i sin helhet beslutade fullmäktige att höja det genom-
snittliga resultat målet till 30 mnkr.
 Med den av kommunfullmäktige antagna budgeten 2017 – 2021 som 
grund blir det genomsnittliga resultatet för perioden 2016 – 2020 +25,3 
mnkr. Det finansiella målet +30 mnkr som genomsnitt är därmed inte 
uppnått för perioden 2016 – 2020.
 Årets ekonomiska resultat för Gislaveds kommun uppgår till +60,5 mnkr 
vilket motsvarar 2,8% av skatteintäkterna. Förklaringen till resultatet är 
framförallt att nämndernas nettokostnader har blivit 36,4 mnkr lägre än 
budget. De generella statsbidraget visar ett överskott mot budget med 
28,7 mnkr varav 17,4 är för ökade kostnader i samband med flykting-
strömmen. På den negativa sidan finns ökade pensionskostnader som 
överskrider budgeten med 18,4 mnkr varav förändringen av pensions-
avsättningen, som påverkar resultatet, är drygt 8 mnkr. Ytterligare en 
negativ faktor är att skatteintäkterna blivit 4,8 mnkr lägre än budgeterad 
nivå.

AB Gislavedshus Gislaved Energi
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Den sammanvägda bilden av resultatet för ”koncernen” är en välmående 
”koncern” som har förbättrat sin ekonomiska styrka.
 För mer detaljer hänvisas till avsnitt ”Koncernbolag och stiftelser”.

2016 års investeringsnivå uppgår till 92,3 mnkr. De största investeringarna 
under 2016 har varit datorer/läsplattor barn- och utbildningsnämnden 
(10,6 mnkr), Planerat underhåll på fastigheter (10,9 mnkr), VA-ledning 
Mossarp- ridhusområdet (3,0 mnkr), m.m.
 Gislaveds kommun har en låneskuld på 70 mnkr.
 Kommunalskatten för 2016 var 22,13%. Genomsnittet i länet var 
21,83% och för riket (vägt medeltal) 20,75%.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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För att upprätta kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga 
kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. balans-
kravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste överstiga 
noll vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på 
kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den lång-
siktiga kapaciteten och av den anledningen har kommunfullmäktige i 
Gislaveds kommun beslutat om en mer preciserad finansiell nivå, en 
nivå för kommunens resultat som är så stort att kommunen klarar fram-
tida kostnadsökningar avseende framförallt pensioner. 
 Det finansiella målet innebär att resultatnivån under femårsperioden 
2017-2021 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per år. 
 Relateras årets resultat till skatteintäkterna redovisar kommunen ett 
resultat för 2016 på 2,8%.

Nämndernas budgetavvikelser inkl. tilläggsanslag (mnkr) 

2015 2016 Resultat %
av netto budget

Kommunstyrelsen 2,7 5,1 5,1

Överförmyndarnämnden 0,2 5,5

Räddningsnämnden 1,4 1,3 4,0

Tekniska nämnden 0,9 -0,7 -1,6

Bygg- och miljönämnden 0,4 1,0 9,1

Socialnämnden -1,1 -3,3 -0,6

Fritidsnämnden 2,0 2,9 7,7

Barn- och utbildningsnämnden 3,3 16,4 2,2

Kulturnämnden 0,8 1,2 3,8

Fastighetsnämnden 17,9 12,3 -

Totalt 28,3 36,4 3,1

Nämndernas budgetavvikelse eller ”överskott/underskott” avser skillna-
den mellan redovisade och budgeterade belopp.
 Nämndernas verksamheter har en omslutning på totalt 1 553 mnkr 
vilket är en ökning i förhållande till 2014 med 50 mnkr (+3,8%). Ökningen 
med 50 mnkr beror framförallt på personalkostnadsökningar vilket i sin tur 
är en kombination av avtalsrörelsen samt en ökning med 78 årsanställda 
som är en mycket hög ökningstakt.
 Av den beviljade årsbudgeten (inkl. ombudgetering från 2015) på 
200,4 mnkr har 46% använts.
 Med utgångspunkt från de finansiella målen, ett resultat som ej är 
lägre än 30 mnkr, och att soliditetsnivån ej ska vara lägre än 73%, är 
2016 års investeringsnivå på en nivå som långsiktigt är hållbar. 
 Ur ett långsiktigt perspektiv är det av stor vikt att investeringsnivån ej 
ligger över ca 100 mnkr om driftresultatet skall följa det finansiella målet 
att resultatet skall vara 30 mnkr/år. Skall investeringsnivån vara högre 
än 100 mnkr måste det finansiella målet höjas.
 Ett annat viktigt mått vid analys av investeringsnivåer är skattefinansie-
ringsgraden, som mäter hur stor andel av investeringarna som kan  
finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är 
finansierad. 100% innebär att kommunen har skattefinansierat samtliga 
investeringar som är genomförda under året och att kommunens lång-
siktiga handlingsutrymme därmed förstärks.
 Avskrivningsmedlen ingår i den del som har skattefinansierat investe-
ringarna och bidrar därmed tillsammans med årets resultat till att skapa 
ett utrymme för investeringar. Förhållandet mellan investeringsnivån och 
avskrivnings-/resultatnivån ger en indikation på om investeringsnivån 
leder till påfrestningar på skuldsättningen och därmed indirekt verk-
samheternas tillgång till driftkostnadsmedel.

Årets investeringar 
Den samlade investeringsvolymen för 2016 uppgick till 92,3 mnkr vilket 
är en högre nivå än 2015 (69,8 mnkr).
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Av tabellen framkommer att skattefinansieringen har vänt till att vara 
över 100%. En höjd nivå innebär att investeringsnivån ger förutsättningar 
till att förbättra det långsiktiga handlingsutrymmet.

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Ett sätt att analysera förhållandet mellan kostnader och intäkter är att 
mäta hur stor del av skatteintäkter och utjämningsbidragen som tas i 
anspråk av de löpande kostnaderna. För 2016 uppgick andelen till 96,5%, 
vilket är lägre än 2015 (98,5%). Detta innebär en förbättring i förhållande 
till föregående år. 
 Skatteintäkterna ökade under 2016 med 4,19% och nettokostnaderna 
ökade med 5,44procent. 

Ovanstående diagram visar att skatteintäkterna för 2016 ökar mer än 
nettokostnaderna. En kostnadsökning som är högre än intäktsökningen 
urholkar ekonomin på sikt och därför är det en fortsatt positiv föränd-
ring som sker 2016. Den stora förändringen beror på ökade statsbidrag 
och kostnader i samband med den ökade andelen flyktingar som kom.
 Nettokostnadernas lägre ökningstakt 2013 och 2015 beror till viss del 
på att kommunen då erhöll återbetalning från AFA. Utan denna åter-
betalning hade nettokostnadsökningen varit i nivå med skatteökningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Kostnads- och intäktsutveckling 

Förändring % 2015 2016 

Intäkter 15,6 21,38

Kostnader 4,4 8,82

Nettokostnader 2,4 5,44

Skatteintäkter + genomsnittliga statsbidrag 3,3 7,72

Kostnader 
För 2016 uppgick personalkostnaderna till 1 339 mnkr vilket motsvarar 
66,5% (66,1% år 2015) av de totala verksamhetskostnaderna. 
 Övriga större kostnadsslag är varor/tjänsteköp 16% och fastighets-
kostnader 5%.

Intäkter
Av intäkterna står skatteintäkterna för 78,2%, avgifter och ersättningar 
11,0%, statsbidrag 10,6% och räntor 0,2%.

Sammanfattning av ”resultat”
Utifrån rubriken resultat har kommunens långsiktiga förutsättningar för-
bättrats i och med att det finansiella målet är uppfyllt för år 2016. 
 Ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att investeringsnivån ej ligger 
över 100 mnkr/år. Om investeringsnivån blir högre än denna nivå måste 
det finansiella målet avseende resultat höjas för att en bibehållet god 
ekonomisk hushållning skall kvarstå. 
 Att enbart 46% av investeringsanslagen har förbrukats är inte bra i 
och med att det skapar ett sämre planeringsutrymme av de ekonomiska 
resurserna. I planeringen hade ej utnyttjade resurser kunnat användas 
till andra investeringar. 

Kapacitet   

KOMMUNKONCERNEN

En viktig parameter för att avläsa koncernens långsiktiga kapacitet är att 
se på utvecklingen av soliditeten. Soliditeten påverkas av en förändrad 
balansomslutning och hur resultatet utvecklas över tiden.
 Koncernens soliditet har förbättrats och uppgår till 60,2%. Denna för-
bättring beror framförallt på förbättrad soliditet för kommunen samt AB 
Gislavedshus.

% 2014 2015 2016

Kommunkoncernens soliditet 58,0 57,5 60,2

 Gislaveds kommun 70,2 68,8 69,6

 AB Gislavedshus 29,6 32,2 44,4

 Gislaved Energi AB 49,9 46,8 43,9

 Gisletorp Lokaler AB 88,0 82,0 83,0

 GNAB 11,9 31,8 27,9

 Stiftelsen Isabergstoppen 51,0 51,5 54,0

 Stiftelsen Gisleparken 0 17,5 88,0

 Stiftelsen Torghuset -17,0 -10,1 -6,2

Det är av stor vikt att de olika bolagen som ingår i koncernen har en 
god soliditet. I annat fall riskerar kommunen såsom ägare att få tillskjuta 
medel om bolagen får finansiella svårigheter.

Skuldsättning
Koncernens långfristiga skulder uppgår för 2016 till 446 mnkr vilket är 
en minskning i förhållande till 2015 då skulden var 527 mnkr. 
 Av koncernens samlade långfristiga skulder återfinns 67% i AB 
Gislaveds hus, 10,5% i Gislaveds kommun, 17,2% i Gislaved Energi 
samt 4,6% i Stiftelsen Isabergstoppen.
 Den sammanvägda bilden av kapaciteten för ”koncernen” är att den 
har förbättrats något och är fortsatt god vilket bl.a. kan avläsas av jäm-
förelsen med soliditeten för rikets kommunala koncern var 39,8% år 
2015.

KOMMUNEN

Målsättning:
•  För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk 

hushållning har kommunfullmäktige fastställt att ett av de finansiella 
målen ska vara att Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 
2015 – 2019 ska, som genomsnitt, inte vara lägre än 73%.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. 
Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv 
äger dvs. hur stor del det egna kapitalet utgörs av de totala tillgångarna.
 Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga resultatet 
eller förändringen av det egna kapitalet, dels tillgångsökningen. Solidi-
teten sjunker om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet. 
En sänkt soliditet jämfört med utgångsläget innebär en ökad lånefinan-
siering och på sikt högre finansiella kostnader.
 Kommunens värde på tillgångarna har under 2016 ökat med 69,6 mnkr 
(4,63%) medan skulderna har ökat med 3,1 mnkr (0,72%). Det egna 
kapitalet ökade med 60,5 mnkr (5,85%). Soliditeten ökade därmed med 
0,8 %-enheter från förgående år och uppgick 2016 till 69,6%. 
 När hänsyn tas till pensionsskulden som redovisas som ansvarsför-
bindelse (599,0 mnkr) uppgår soliditeten till 31,5%. 
 Detta visar en något förbättrad grundekonomi beroende på att tillgångs-
massan har ökat mer än ökningen av den totala skuldnivån. Beaktas 
också den sänkta pensionsskulden är grundekonomin oförändrat god.

Soliditet, % 2014 2015 2016

Soliditet 70,2 68,8 69,6

Soliditet inkl. totala  
pensionsskulden 25,5 27,9 31,5

Genomsnittet för landets kommuner 2015 var en soliditet på 45,98%. 
Inklusive pensionsskulden uppgick soliditeten i rikets kommuner till 
21,8%.

Skuldsättning, % 2014 2015 2016

Totalt skuldsättningsgrad 29,8 31,2 30,4

Varav avsättningar 3,0 2,8 3,0

Varav kortfristiga skulder 23,5 24,6 24,4

Varav långa skulder 3,3 5,8 3,0

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital 
brukar benämnas skuldsättningsgrad vilket är motsatsen till soliditet.
 Den totala skuldsättningen har ökat under perioden 2014 – 2016 vilket 
försämrat kommunens ekonomiska förutsättningar. Skulderna har totalt 
sett ökat med 52 mnkr men tillgångarna har ökat med 165 mnkr under 
åren 2014 – 2016. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Långfristiga skulder 
Med långfristiga skulder menas skulder som har en löptid över ett år.
 Kommunen har år 2016 långfristiga skulder på 30 mnkr (tillkommer 
40 mnkr som kortfristig skuld vilket förfaller under 2017) vilket är en 
minskning med 30 mnkr i förhållande till 2014.
 Det finns en post som investeringsbidrag under långfristiga skulder 
motsvarande 7,9 mnkr vilket bokföringsmässigt ligger som en lång-
fristig skuld fram till dess att skulden skrivs av.

Sammanfattning av ”kapacitet”
Utifrån rubriken kapacitet kan kommunen på sikt skapa en bibehållet 
god kapacitet om soliditetsmåttet ökar till 73%. Soliditetsmålet uppnås 
ej för 2016. 
 Det finansiella målet 73% som genomsnitt är inte ett finansiellt mål 
fr.o.m. 2017 utan ersatts av sjävfinansieringsgraden av investeringar 
(exkl. affärsdrivande verksamheter) ska uppgå till 100% i genomsnitt.
 En låg skuldsättning innebär att av skatteintäkterna har en förhållande-
vis stor andel kunnat fördelas till kommunens olika verksamheter. 
 I och med att soliditeten har ökat innebär det att Kapaciteten har 
förbättrats under 2016 och kvarstår på en hög nivå.

Risk  

KONCERNEN

En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen på kort och medel-
långt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finan-
siella problem. Koncernen bör upprätthålla en sådan betalningsförmåga 
att man kan betala sina löpande utgifter utan att behöva låna kortsiktigt.
 Ett mått som visar den kortsiktiga betalningsförmågan är kassalikvidi-
teten.
 Koncernen redovisade 2016 en kassalikviditet på 93% vilket är avsevärt 
högre än 2015. Förbättringen beror på att AB Gislavedhus omsättnings-
tillgångar har ökat mer pga försäljning av fastigheter.

% 2014 2015 2016

Kassalikviditet 58,6 73,0 93,4

Utöver de bokförda likvida medlen fanns vid årets slut en outnyttjad 
checkkredit på 100 mnkr för koncernen. 
 En av de mer övergripande riskerna för koncernen är ränteutvecklingen 
avseende låneskulden 446 mnkr. AB Gislavedshus är den del av kon-
cernen som har störst låneskuld och därmed den enhet som har den 
största riskfaktorn i koncernen. 
 För Gislaveds kommun samt AB Gislavedshus är befolkningsutveck-
lingen en större riskfaktor än för övriga delar av koncernen. 
 Den sammanvägda bilden av riksförhållandet för ”koncernen” är att den 
har förbättrats och är fortsatt god.

KOMMUNEN

Målsättning:
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hus-
hållning krävs en balanserad likviditet, samt att kommunfullmäktiges 
beslut om internkontroll efterlevs.

Kassalikviditet 
Likviditeten som beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt 
kan visas som omsättningstillgångarna i relation till kortfristiga skulder, 
kassalikviditet. Om måttet är 100% innebär det att omsättningstillgång-
arna är lika stora som de kortfristiga skulderna. Desto lägre tal desto 
större är risken att likviditetsbrist uppstår.

Kassalikviditet, % 2014 2015 2016

Inkl. semesterskuld 43,1 59,8 69,1

Exkl. semesterskuld 55,4 76,6 88,7

I kommunens kortfristiga skulder (totalt ca 343 mnkr) ingick en semester-
löneskuld på ca 81 mnkr som troligen inte kommer att omsättas under 
det närmaste året. Om man bortser från semesterlöneskulden uppgick 
kommunens kassalikviditet till 88,7% år 2016. 
 Kassalikviditeten har förbättrats sedan förgående år vilket framförallt 
beror på att kortfristiga skulder har ökat avsevärt mindre än ökningen av 
omsättningstillgångar. Kommunen har pga inlåningsavgift hos vår bank 
placerat likvida medel med ca 90 mnkr.
 Utöver likvida medlen hade kommunen en outnyttjad checkkredit på 
60,5 mnkr vid årets utgång (100 mnkr för kommunen och dess bolag).

Finansiell risk
Kommuner som har lån brukar analysera riskförhållandet utifrån om lånen 
har bunden eller rörlig ränta. Ytterligare en riskaspekt är när lånen för-
faller till betalning i och med att det då finns en teoretisk risk för att inte 
kunna teckna nya lån.
 För Gislaveds kommun är dessa risker ytterst små. I och med att 
kommunen inte har några lån med rörlig ränta finns inte denna risk.
 Tidsplanen för när lånen (70 mnkr) skall slutbetalas läggs ut över tiden 
för att inte lånen skall förfalla samtidigt och för att kommunen därmed 
inte ska drabbas av risken att ej erhålla några förnyade lån. Denna risk 
är även extremt låg i och med att kommunen är delägare av Kommun-
invest i Sverige AB.

Kommunens lånebild, % 2014 2015 2016

Lån med: 

– rörlig ränta 0 0 0

– bindningstid på 1 – 5 år 100 100 70

– bindningstid på 5 år > 0 0 0

Lånen förfaller till betalning:  

– andel som förfaller inom 2 år 50 70 70

– andel som förfaller inom 5 år 50 30 0

– andel som förfaller om 6 år > 0 0 0

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser
Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till 421,2 mnkr. 
Åtagandena avsåg till största delen kommunens bolag. Beloppsmässigt 
fördelar sig åtagandena enligt nedan:

Typ av gäldenär, mnkr 2014 2015 2016

Kommunägda företag 437,4 450,2 418,5

Förlustansvar föreningar 3,0 2,7 2,6

Förlustansvar egna hem 0,2 0,1 0,1

Total borgensförbindelse 440,6 453,0 421,2

Borgensåtagandet har minskat med 31,8 mnkr under 2016 vilket framför-
allt beror på att Gislaved Energi AB och AB Gislavedshus har minskat 
sina långfristiga skulder Även Stiftelsen Isabergstoppen har amorterat av 
på sina skulder.
 Borgensåtagandet per invånare uppgick 2016-12-31 till 15,3 tkr, vilket 
är 0,5 tkr lägre än för 2015. 
 Som övriga ansvarsförbindelser finns även pensionsförpliktelser in-
tjänade före 1998 till ett belopp om 599,0 mnkr inkl. löneskatt. 

Pensionsåtaganden
Kommunens totala pensionsskuld uppgick vid utgången av 2016 till 
681,7 mnkr inkl. löneskatt och återfinns under posterna ”avsättning till 
pensioner”, ”kortfristiga skulder” samt ”poster inom linjen” i balans-
räkningen. 
 Pensionerna som är intjänade före 1998, exkl. särskild avtals- och 
visstidspensioner, redovisades som ansvarsförbindelse under rubriken 
”poster inom linjen”.
 Under rubriken avsättningar återfanns de pensioner som var intjänade 
fr.o.m. 1998 och framåt, samt särskilda avtals- och visstidspensioner.
 Som kortfristig skuld återfanns den avgiftsbestämda ålderspensionen 
enligt KAP-KL (Kollektiv Avtals Pension – Kommuner och Landsting) 
inkl. löneskatten.
 Räntekostnader på den genomsnittliga pensionsskulden uppgick till 
128 tkr och redovisas under finansiella kostnadA er.

Total pensionsskuld, mnkr 2014 2015 2016

Kortfristig skuld 47,0 51,8 53,1

– varav löneskatt 9,2 10,1 10,4

Avsättning 23,4 23,5 29,6

– varav löneskatt 4,6 4,6 5,8

Ansvarsförbindelse 628,8 614,1 599,0

– varav löneskatt 122,8 119,9 116,9

Summa pensionsskuld 699,3 689,4 681,7

Finansiella placeringar 0 0 0

Totala förpliktelser – placeringar 699,3 689,4 681,7

I förhållande till år 2013 har pensionsskulden sjunkit med 35,1 mnkr vilket 
framförallt beror en sänkt ansvarsförbindelse. Under åren 2010 – 2012 har 
kommunen genomfört partiell inlösen avseende ansvarsförbindelsen 
med 40 mnkr.
 Hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (fr.o.m. 1998) 
disponeras av den anställde för eget val av förvaltare.
 Pensionskostnaden för lön utöver 7,5 basbelopp och för efterlevande-
pension har lösts med särskilt tecknade försäkringar. 
 Total pensionskostnad inkl. särskild löneskatt som har belastat resultat-
räkningen 2016 uppgick till 104 mnkr. 

Pensionskostnader, mnkr 2014 2015 2016

Pensionskostnad (inkl. löneskatt) 81,1 87,4 103,0

Prognosen för de närmsta tre åren är att kostnaden för pensionsutbetal-
ningar inkl. löneskatt kommer att öka 4 – 6% per år.
 Uppgifterna om pensionsåtaganden baseras på beräkningar gjorda 
av Skandia, bank och försäkring per 2016-12-31. Aktualiseringsgraden 
för beräkningen uppgår till 99%. Detta innebär att för de personer där 
alla pensionsgrundande tider ej är färdigutredda (1%) är den pensions-
grundande tiden uppskattad. 
 Långsiktigt innebär dessa pensionsåtaganden en risk och är en gene-
rationsfråga. Genom att betala ut hela den avgiftsbestämda ålderspensio-
nen, partiell inlösen samt att försäkra bort lönedelarna över 7,5 basbelopp 
och efterlevandepensionen reducerades risken något. För att klara fram-
tida pensionsåtaganden har Gislaveds kommun beslutat att det finan-
siella målet skall vara 30 mnkr/år som genomsnitt. De upparbetade resul-
tatet kommer årligen att framgå av årsredovisningen vilket innebär att 
då pensionskostnaderna ökar i framtiden kommer hänvisning att göras 
till det upparbetade resultatet och finansiella målet kan då sänkas.

Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd olika faktorer 
t.ex. konjunktursvängningar, befolkningsförändringar, volymförändringar 
m.m. Nedan beskrivs vilken ungefärlig inverkan några av dessa har.

mnkr

Löneökning med 1% 13,1

Utdebitering förändrad med 10 öre 6,0

Förändrade skatteintäkter vid en befolknings- 
förändring med 100 personer 4,7

Påverkan på ränteintäkter vid förändrad marknads-
ränta med 1% 1,0

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Intern kontroll

Kommunfullmäktige beslutade 2000-10-26 § 97 om intern kontroll för 
Gislaveds kommun.
 Enligt § 5 i ”Reglemente för intern kontroll för Gislaveds kommun” har 
respektive nämnd det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. 

Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:
•  En organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde
• Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

Respektive nämnd har lämnat in underlag som ger svar på: 
1. hur många kontrollmoment ingår i kontrollplanen
2. hur många av dessa har ett negativt kontrollsvar
3. förslag till åtgärdervid negativa kontrollsvar.

Sammanfattning av ”riskförhållande”
Riskförhållandet har försämrats de senaste åren i och med en ökad låne-
skuld. För 2016 har riskförhållandet stabiliserats vilket bl.a. framgår av den 
förbättrade kassalikviditeten och inlösen av ett lån.
 Utifrån rubriken riskförhållande samt med den målsättning som är 
satt i mål och budget 2017 – 2020, har kommunen goda förutsättningar 
att möta finansiella problem på kort och medellångt perspektiv. Den 
största risken är pensionsåtagandet med en skuld motsvarande 681 
mnkr. Om det finansiella målet, ett resultat som i genomsnitt uppgår till 
30 mnkr/år, uppnås kommer pensionsåtagandet att kunna hanteras 
med bibehållet god ekonomisk hushållning. 
 Kommunens stora investeringsbehov kräver en aktiv ekonomistyr-
ning för att inte försämra de ekonomiska förutsättningarna. Om inte 
detta lyckas finns risken att kommunen måste låna ännu mer till investe-
ringarna och därmed mindre driftanslag till verksamheterna.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Avstämning av balanskravet 
Enligt lagregeln om balanskravet ska intäkterna i kommunen överstiga 
kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger in-
täkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna 
kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast tre åren. 
Redan i förvaltningsberättelsen för det år då obalansen uppkommit ska 
anges när och hur regleringen ska göras.
 Realisationsvinster ska avräknas från resultatet innan avstämning görs.
 För 2016 uppgår det justerade resultatet till 53,8 mnkr vilket innebär 
att balanskravet uppnås.

Balanskravsavstämning, mnkr 2014 2015 2016

Årets resultat enligt resultaträkning 10,6 24,9 60,5

Samtliga Realisationsvinster -5,3 -3,0 -6,7

Realisationsvinst enligt undantags-
möjlighet

Realisationsförlust enligt undantags-
möjlighet

Orealiserade förluster i värdepapper

Återföring av orealiserade förluster  
i värdepapper

Årets resultat efter balanskravs-
justering 5,3 21,9 53,8

Medel till konjunkturreserv (RUR) 0 -6,9 -37,6

Medel till pensionsreserv (RUR) -5,3 -15,0 -16,2

Disponering från RUR 0,0 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat* 0,0 0,0 0,0

*  Reservernas totala nivå presenteras under not för eget kapital. Det finns 
inga balanskravsunderskott från tidigare år.
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FEM ÅR I SAMMADRAG

FEM ÅR I SAMMANDRAG

Sammanställd
2012 2013 2014 2015 2016 redovisning 2016

– Antal invånare 31/12 28 732 28 713 28 737 29 272 29 478 29 478
  

Skattesatser %   

– Gislaveds kommun 21,65 21,99 22,13 22,13 22,13 22,13

– Jönköpings läns landsting 11,00 10,65 11,21 11,26 11,26 11

Skatteintäkt: kronor per invånare 48 269 49 999 49 448 51 265 54 838 54 838

  
Resultaträkning (mnkr)   

– Resultat 11 844 32 149 10 642 24 913 60 465 180 542

– Resultat enligt balanskrav 9 346 31 464 5 312 21 939 53 751  
  

Investeringsvolym (mnkr) 99 344 146 281 177 756 69 762 92 276 197 310

  
Balansräkning   

– Anläggningstillgångar mnkr 1 086 1 154 1 266 1 296 1 308 2 121

– Anläggningstillgångar kr/invånare 37 620 40 164 44 092 44 274 44 372 71 952
  

– Omsättningstillgångar mnkr 157,0 130 143 207 265 467

– Omsättningstillgångar kr/invånare 5 439 4 527 4 977 7 078 8 990 15 842
  

– Eget kapital mnkr 945,9 978 989 1 034 1 094 1 558

– Eget kapital kr/invånare 32 766 34 042 34 434 35 314 37 112 52 853
  

– Avsättningar mnkr 35,9 40,2 42 42 48 76

– Avsättningar kr/invånare 1 244 1 399 1 470 1 445 1 628 2 578
  

– Skulder mnkr 260,5 265,7 378 428 431 946

– Skulder kr/invånare 9 024 9 248 13 168 14 604 14 621 32 092
  
  

FINANSIELLA NYCKELTAL   
  

– Nettokostnad i % av skatteintäkter 99,4% 98,0% 99,4% 98,5% 96,45% 94,69%
  

– Lånefinansieringsgrad 0,0% 0,0% 3,7% 6,3% 3,6% 21,0%
  

– Soliditet i % (inkl. pensionsskuld) 27,2% 25,6% 25,5% 27,9% 31,47% 37,05%

– Soliditet i % (exkl. pensionsskuld) 76,1% 76,2% 70,2% 68,8% 69,55% 60,2%
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Personalekonomisk översikt och analys

Under de kommande åren beräknas mer än en tiondel av Gislaveds 
kommuns anställda att gå i ålderspension, samtidigt som de årskullar 
som kommer in på arbetsmarknaden är betydligt mindre än de som 
lämnar den. Detta ställer stora krav på kommunen att vara en attraktiv 
arbetsgivare och fortsätta arbeta med strategiskt personalarbete.
 Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. För att uppnå 
de mål som kommunen har satt för sin verksamhet, behöver kommunen 
ta väl hand om sin personal. Engagerade och kunniga medarbetare är en 
förutsättning för att vi ska lyckas i våra strävanden att skapa den goda 
verksamhet som medborgarna förväntar sig. Därför kan vi glädja oss över 
att det personalpolitiska arbetet drivs framåt med fokus på ledarskap, 
heltid, värdegrundsarbete och hälsa.
 Det kommande generationsskiftet bland personalen ställer stora krav 
på att vi kan attrahera medarbetare med rätt kompetens för framtiden. 
Samtidigt måste vi vara flexibla och öppna inför nya organisationsformer 
och arbetssätt.

Personalekonomiska mått
Drygt 70% av kommunens kostnader är att hänföra till personalkostnader. 
Antal årsarbetare var 2 500 för 2016, en ökning med 80 årsarbetare i 
jämförelse med 2015 (2 420).

Utfall i % 2013 2014 2015 2016

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 57% 59% 64% 70%

Andel män som  
arbetar heltid 90% 89% 91% 92%

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 29% 28% 25% 21%

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 4% 5% 4% 4%

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 14% 13% 11% 8%

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 6% 6% 5% 4%

Sjuk-
frånvaro Total sjukfrånvaro 4,9% 4,9% 5,3% 6,0%

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro  
(60 dagar eller mer)

54% 55% 50% 48%

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och 
män arbetar utifrån deras anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras 
på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 
60 dagar eller mer. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Framtid

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun styr verksamheten med ett 
aktivt arbete utifrån planeringsmodellen som utgår från vision, priorite-
rade områden, konkretiserade mål, finansiella mål samt personalpolitiska 
mål. En ny styrmodell är under införande 2017 för att sättas i skarpt läge 
2018.
 Den främsta utmaningen under den kommande planeringsperioden 
2017 – 2021 blir att klara de finansiella målen samtidigt som det finns 
behov av stora investeringar. 
 För att klara en bibehållet god grundekonomi, en kvalitativt god verk-
samhet samt ett stort investeringsbehov är det nödvändigt att göra  
effektiviseringar och omstruktureringar av verksamheterna som sänker 
driftkostnaderna med ca 30 mnkr fr.o.m. år 2017. Omstruktureringar som 
ska göras samtidigt som troligtvis befolkningsantalet ökar.
 Gislaveds kommun har haft ytterst stora investeringar under 2000-talet 
och de är stora även under de kommande fem åren men något minskan-
de. Stora investeringar undantränger resurser till drift av verksamheterna 
och därför måste det ständigt ske en avvägning mellan resultatets storlek 
och investeringarnas storlek. 
 Dessa framtida förutsättningar ställer krav på översyn av nuvarande 
verksamheter både avseende kvalitet och ekonomi. Gislaveds kommun 
har i dagsläget en mycket hög kvalitet inom äldreomsorgen men även 
inom många andra områden.

Ovanstående diagram visar det resultat som måste uppnås för att det 
finansiella målet ska bli som genomsnitt +30 mnkr/år.
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Heltid – deltid
Av alla (1 930) tillsvidareanställda kvinnor arbetar 70% heltid, vilket är en 
mycketpositiv ökning jämfört med 2015 (64%). 21% har en tjänstgö-
ringsgrad på mellan 75 – 99% och resterande 8% har en tjänstgörings-
grad som understiger 75%. 2015 och 2016 sker den största ökningen 
under de senaste tio åren för kvinnors tjänstgöringsgrader. Det är 
främst personal inom omsorg och vård, kost samt lokalvård som arbe-
tar deltid.
 Under 2016 har andelen heltidsarbetande kvinnor ökat inom samtliga 
förvaltningar. Inom socialförvaltningen och kulturförvaltningen är ök-
ningen störst. För socialförvaltningen från 40,6% till 49% år 2016 och 
för kulturförvaltningen från 77,8% till 83% år 2016.

Hälsa
Sjukfrånvaron är 6,0% 2016 och har ökat med 0,7 %-enheter i jämförel-
se med 2015 (5,3%). Nästan hela ökningen av sjuktimmar 2016 står 
socialförvaltningen för. I övrigt har fastighetsförvaltningen, tekniska för-
valtningen och fritidsförvaltningen också ökat.
 På förvaltningsnivå har kulturförvaltningen fortfarande den högsta 
sjukfrånvaron procentuellt sett även om den minskat jämfört med 2015, 
tätt följt av socialförvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen. Över-
lägset lägst sjukfrånvaro har man inom fritidförvaltningen och rädd-
ningstjänsten.
 Gislaveds kommun följer tyvärr den trend som finns i samhället i stort 
med att sjukfrånvaron ökar kraftigt.
 Om hälsotalen bryts ner på åldersgrupper konstateras att det skett 
en ökning i samtliga åldersgrupper. Den största ökningen återfinns i 
den yngsta åldersgruppen 29 år och yngre (från 3,7% till 5,3% 2016) 
och därefter i den äldsta åldersgruppen 50 år och äldre (från 6,0% till 
6,7% 2016). För åldersgruppen 30 – 49 år har det skett en marginell ök-
ning, från 5,3% till 5,7% 2016.

Sjukfrånvaro av tillgänglig tid  
per åldersgrupp i % 2013 2014 2015 2016

Totalt för 29 år och yngre 3,6 3,0 3,7 5,3

Totalt för 30 – 49 år 5,2 5,5 5,3 5,7

Totalt för 50 år och äldre 5,0 5,0 6,0 6,7

Totalt 4,9 4,9 5,3 6,0

Sjukfrånvaro av tillgänglig tid per kön % sjuk

Totalt för kvinnor 6,5

Totalt för män 3,8

Totalt 6,0
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Medellön
Medellönen i Gislaveds kommun uppgick år 2016 till 26 886 kr/månad. 
Det är inklusive timavlönade. För tillsvidareanställda och visstidsanställda 
uppgick medellönen till 28 443 kr/månad.
 Medellönen år 2016 för kvinnor i Gislaveds kommun var 94% av män-
nens (den ovägda löneskillnaden), vilket är en positiv ökning med 2 %- 
enheter jämfört med föregående år. Mellan åren 2012 – 2013 skedde 
också en ökning om 2 %-enheter. Innan 2010 rör sig förändringen mellan 
åren i perioden endast med någon tiondel. Enligt Medlingsinstitutet var 
kvinnors lön i procent av mäns lön 2015 i kommuner 95% och i offentlig 
sektor 88%.
 De totala personalkostnaderna uppgår till 1 916 mnkr.

Utvecklingssamtal
I personalhandboken finns beskrivet kommunens policy om att varje 
lönesättande chef är skyldig att genomföra minst ett utvecklingssamtal 
årligen. 83% av de svarande i en enkätundersökning uppger att de haft 
utvecklingssamtal jämfört med 79% år 2015.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under 2017 är arbetsgivarens förhoppning att bättre kunna följa upp 
genomförandet av utvecklingssamtal då det kommer att finns andra 
tekniska förutsättningar för detta.
 Mer detaljerad information finns redovisad i det separata personal-
bokslutet.
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EKONOMI

RESULTATRÄKNING

Budget Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2016 2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 361 585 446 550 367 888 752 561 641 260

Verksamhetens kostnader 2 -1 851 895 -1 916 811 -1 761 394 -2 158 030 -1 956 538

Avskrivningar 3 -90 201 -88913 -85 260 -125 151 -119 595

Verksamhetens nettokostnader -1 580 511 -1 559 173 -1 478 766 -1 530 620 -1 434 873

Skatteintäkter 4 1 267 507 1 262 769 1 211 999 1 262 769 1 211 999

Generella statsbidrag och utjämning 5 324 984 353 756 288 642 353 756 288 642

Finansiella intäkter 6 4 321 4 055 4 674 113 663 1 851

Finansiella kostnader 7 -1 635 -942 -1 636 -19 026 -10 855

Resultat före extraordinära poster 14 666 60 465 24 913 180 542 56 764

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0

Skatt 0 0 0 -4 -7 652

Årets resultat 14666 60 465 24 913 180 538 49 112

KASSAFLÖDESANALYS

Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2016 2015 2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 60 465 24 913 180 538 49 112

Justering för av- och nedskrivningar 3 88 913 85 260 125 151 119 595

Förändring deponiavsättning 18 0 0 0 0

Förändring pensionsavsättning 17 6 069 65 6 069 65

Ökning/minskning andra avsättningar 0 0 2105 2 624

Justering för övriga ej likvid påverkande poster 0 0 29 775 -29 063

Realisationsvinst/förlust -6 251 -2 808 -6 251 -2 808

Medel från verksamheten före rörelsekapitalsförändring 149 196 107 430 337 387 139 525

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 13 -89 984 -5 699 -89 984 -6 592

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 -42 181 -188 948

Ökning/minskning förråd och varulager 11 -213 -143 -562 159

Ökning/minskning kortfristiga skulder 19 37 344 15 126 78 751 32 693

Kassaflöde från den löpande verksamhet -95 034 9 284 -200 743 26 260

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0

Investering i materiella anläggningstillgångar -102 054 -77 605 -199 829 -115 473

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 804 3 412 804 3 412

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8 942 4 431 8 942 4 431

Investering i finansiella anläggningstillgångar -10 216 -21 976 -10 216 -21 976

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 10 248 701 10 248 701

Kassaflöde från investeringsverksamheten -92 276 -91 037 -190 051 -128 905

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Nyupptagna lån 6 313 33 073 6 313 45 073

Amortering av långfristiga skulder -40 589 -325 -60 223 -325

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 10 -1 500 0 -1 500 0

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -35 776 32 748 -55 410 44 748

Årets kassaflöde -73 890 58 425 -108 817 81 628

Likvida medel vid årets början 109 516 51 091 172 019 90 391

Likvida medel vid årets slut 35 626 109 516 63 202 172 019

Årets kassaflöde -73 890 425 -108 817 81 628
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EKONOMI

BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut Koncernen Koncernen
tkr Not 2016 2015 2016 2015

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 2 589 1 851

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 164 685 1 156 242 1 753 184 1 705 498

Maskiner och inventarier 9 104 603 100 336 326 616 123 577

Övriga materiella anläggningstillångar 0 0 0 200 863

Finansiella anläggningstillgångar 10 38 595 39 765 38 872 31 613

Summa anläggningstillgångar 1 307 883 1 296 343 2 121 261 2 063 402

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 11 3 128 3 341 5 177 5 739

Fordringar 12 136 523 94 342 308 995 120 047

Kortfristiga placeringar 13 89 984 0 89 984 0

Kassa och bank 14, 15 35 625 109 516 63 202 172 019

Summa omsättningstillgångar 265 261 207 199 467 358 297 805

Summa tillgångar 1 573 144 1 503 542 2 588 619 2 361 207

EGET KAPITAL; AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16 1 094 204 1 033 739 1 558 346 1 357 636

därav årets resultat 60 465 24 913 180 538 49 112

därav resultatutjämningsreserv 176 041 122 290 176 041 122 290

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 29 566 23 497 29 786 23 717

Andra avsättningar 18 18 784 18 784 45 279 51 499

Upplupen skatteskuld 0 0 9 161 836

Summa avsättningar 48 350 42 281 84 226 76 052

SKULDER

Långfristiga skulder 19 46 848 81 124 445 822 506 045

Kortfristiga skulder 20 383 742 346 398 500 225 421 474

Summa skulder 430 589 427 522 946 047 927 519

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 573 144 1 503 542 2 588 619 2 361 207

Panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden 21 421 245 453 002 14 191 14 323

Pensionsförpliktelser 22 599 019 614 114 599 019 614 114

Övriga ansvarförbindelser 0 17 000

Leasing 23 18 405 17 876 i.u. i.u.



24

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Försäljningsintäkter 29 141 28 735 132 743 148 575

Taxor och avgifter 107 083 104 961 138 107 95 638

Hyror och arrenden 35 812 38 154 200 222 194 542

Bidrag 219 982 144 970 219 982 144 926

Försäljning av verksamhet och konsult-
tjänster 47 783 48 088 47 783 48 088

Övriga intäkter 6 749 2 980 13 724 9 542

Summa verksamhetens intäkter 446 550 367 888 752 561 641 260

Jämförelsestörande intäkter

AFA, återbetalning 0 13 041 0 13 041

Reavinster 6 714 2 974 6 714 i.u.

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Löner och sociala avgifter -1 255 027 -1 156 429 -1 307 343 -1 198 120

Pensionskostnader -83 679 -70 310 -86 118 -72 566

Inköp av anläggnings- och underhålls-
material -2 963 -3 641 -71 958 -75 931

Bränsle, energi och vatten -42 070 -41 334 -135 731 -110 364

Köp av huvudverksamhet -203 389 -166 998 -207 118 -166 457

Lokaler och markhyror -27 498 -26 323 -11 916 -11 142

Lämnade bidrag -62 701 -67 989 -60 551 -67 989

Övriga kostnader -239 484 -228 370 -277 295 -253 969

Summa verksamhetens kostnader -1 916 811 -1 761 394 -2 158 030 -1 956 538

Jämförelsestörande kostnader

Nedskrivningar -2 705 5 648 2 987

Utrangeringar -7 887 -7 887

Not 3 Avskrivningar Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 -243 -221

Avskrivningar byggnader och  
anläggningar -54 515 -54 620 -88 972 -87 212

Avskrivningar maskiner och inventarier -26 511 -27 935 -33 697 -35 149

Nedskrivning/utrangering -7 887 -2 705 -2 239 2 987

Summa avskrivningar -88 913 -85 260 -125 151 -119 595

Not 4 Skatteintäkter Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Preliminär kommunalskatt 1 267 744 1 212 434 1 267 744 1 212 434

Preliminär slutavräkning innevarande år 1 211 1 235 1 211 1 235

Slutavräkningsdifferens föregående år -6 011 -2 220 -6 011 -2 220

Mellankommunal inkomst utjämning -175 550 -175 550

Summa skatteintäkter 1 262 769 1 211 999 1 262 769 1 211 999
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NOTER

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Inkomstutjämningsbidrag 270 108 238 252 270 108 238 252

Strukturbidrag 0 2 986 0 2 986

Införandebidrag 0 0 0 0

Kostnadsutjämningsbidrag 10 097 8 614 10 097 8 614

Regleringsbidrag -998 -1 112 -998 -1 112

Avgifter för LSS-utjämning -5 728 -6 897 -5 728 -6 897

Fastighetsavgift 45 687 44 636 45 687 44 636

Övriga statsbidrag 34 590 2 163 34 590 2 163

Summa generella stats bidrag och  
utjämning

353 756 288 642 353 756 288 642

Not 6 Finansiella intäkter Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Ränta likvida medel 162 82 266 113

Ränteintäkter kundfordringar 92 125 145 190

Borgensavgift 1 241 1 337 32 32

Övriga finansiella intäkter 5 1 140 112 303 1 140

Utdelning aktier 2 555 1 990 917 1 466

Summa finansiella intäkter 4 055 4 674 113 663 1 851

Not 7 Finansiella kostnader Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Räntekostnader, lån -374 -485 -18 161 -9 609

Övriga finansiella kostnader -440 -1 019 -737 -1 114

Ränta pensionsskuld -128 -132 -128 -132

Summa finansiella kostnader -942 -1 636 -19 026 -10 855

Not 8  Mark, byggnader och tekniska anläggningar Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Redovisat värde vid årets början 1 156 242 1 147 212

Investeringar 70 983 48 641

Försäljningar och utrangeringar -1 776 -1 231

Utrangering -7 731

Nedskrivning 0 -2 705

Återförda nedskrivningar 0 0

Markvärde översyn anläggningar 2015 0 20 092

Omklassificering av anläggningar -12 917 60 894

Avskrivningar -54 515 -54 620

Årets aktivering av pågående  
investeringar -7 614 -73 966

Redovisat värde vid årets slut 1 142 672 1 144 317

Pågående investeringar vid årets slut 22 013 11 925

Summa redovisat värde vid årets slut 1 164 685 1 156 242 1 753 184 1 705 498

Anskaffningsvärde 1 896 165 2 030 652

Ackumulerade avskrivningar och  
nedskrivningar -753 493 -886 335

Bokfört värde 1 142 672 1 144 317

Bokfört värde pågående investeringar 22 013 11 925

Summa bokfört värde 1 164 685 1 156 242 1 753 184 1 705 498

Avskrivningstider 0 – 60 år 0 – 50 år 0 – 60 år 0 – 60 år
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NOTER

Not 9 Maskiner och inventarier Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Redovisat värde vid årets början 100 336 100 454

Investeringar 31 065 26 697

Försäljningar -916 -392

Utrangering -156

Nedskrivning 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Omklassificering av anläggningar 785 1 511

Avskrivningar -26 511 -27 934

Redovisat värde vid årets slut 104 603 100 336 326 616 123 577

Anskaffningsvärde 291 701 265 058

Ackumulerade avskrivningar och  
nedskrivningar -187 098 -164 722

Summa bokfört värde 104 603 100 336 326 616 123 577

Avskrivningstider 3 – 20 år 3 – 20 år 3 – 20 år 3 – 20 år

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Aktier 672

Gislaveds Kommunhus AB 10 348 10 348

A-Ringen AB 0 100 0 100

Kommunsamköp AB 3 3 3 3

AB Gislavedshus 0 8 250 0 0

Gisletorp Lokaler AB 0 1 100 0 1 100

Gislaved Energi Koncern AB 0 0 0

Gislaved Energi AB 0 500 0 0

Gislaved Näringsliv AB 0 50 0 50

Smålands Turistråd 30 30 30 30

Andelar

Andel i Business Gnosjöregionen AB 6 6

Andel i övriga föreningar 630 604 630 1 624

Andel i Kommuninvest ekonomisk  
förening 23 356 23 356 23 356 23 356

Bostadsrätter 703 703 703 703

Grundfondskapital

Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044 1 044

Stiftelsen Gisleparken 1 100 1 100 1 100 1 100

Stiftelsen Torghuset 375 375 375 375

Summa aktier och andelar 37 595 37 265 37 595 29 113

Långfristiga fordringar 277

Lån A-Ringen AB 1 559 3 059 1 559 3 059

Lån Stiftelsen Gisleparken 500 500 500 500

avgår osäkra fordringar -1 059 -1 059 -1 059 -1 059

Summa långfristiga fordringar 1 000 2 500 1 277 2 500

Summa finansiella anläggnings-
tillgångar

38 595 39 766 38 872 31 613
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NOTER

Not 11 Förråd Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Tekniska nämndens förråd 2 258 2 501 2 528 2 501

Asfaltskross tekniska 600 840 600 840

Övrigt, förråd 0 0 2 049 2 398

Summa förråd 3 128 3 341 5 177 5 739

Not 12 Fordringar Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Kundfordringar 18 516 15 631 30 730 23 306

Statsbidragsfordringar 38 571 25 473 38 571 25 473

Förutbetalda kostnader och upplupna in-
täkter 44 769 20 970 63 055 36 581

Övriga kortfristiga fordringar 34 667 32 268 176 639 34 687

Summa fordringar 136 523 94 342 308 995 120 047

Not 13 Kortfristiga placeringar Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Korträntefond Nordea 40 006 15 631 40 006 0

Korträntefond Swedbank 25 000 25 473 25 000 0

Penningmarknadsfond Swedbank 25 000 20 970 25 000

Värdereglering kortfristiga placeringar -22 32 268 -22 0

Summa kortfristiga placeringar 89 984 94 342 89 984 0

Not 14 Kassa och bank Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Kassa 48 103 3 183 242

Bank 35 577 109 413 60 018 171 777

Summa kassa och bank 35 625 109 516 63 202 172 019

Not 15 Koncernkonto Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Kommunens andel 40 377 109 411 40 377 109 411

Stiftelsen Gisleparken -6 085 -5 872 -6 085 -5 872

Stiftelsen Isabergstoppen 0 0 0 0

Gislaved Energi AB och  
Gislaved Energiring AB 10 535 19 243 10 535 19 243

AB Gislavedshus 5 584 40 145 5 584 40 145

Gisletorp Lokaler AB, tidigare  
A-Ringen AB 638 754 638 754
Gisletorp Lokaler AB, tidigare  
Gislaveds Industrilokaler AB 2 373 6 992 2 373 6 992

Gislaved Näringsliv AB 1 044 725 1 044 725

Summa koncernkonto 54 466 171 398 54 466 171 398

Not 16 Eget kapital Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Anläggningskapital 1 212 685 1 172 937 1 591 213 1 481 305

Rörelsekapital -118 481 -139 198 -32 867 -123 669

Summa 1 094 204 1 033 739 1 558 346 1 357 636

varav pensionsbuffert 82 593 66 428 82 593 66 428

varav konjunkturbuffert 93 448 55 862 93 448 55 862
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NOTER

Not 17 Avsättningar för pensioner Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Specifikation – avsatt till pensioner

Särskild avtals-/ålderspension 11 618 8 686

Förmånsbestämd/kompl.pension 90 96

Ålderspension 11 328 9 154

Pension till efterlevande 757 973

Summa pensioner 23 794 18 909

Löneskatt 5 772 4 588

Summa avsatt till pensioner 29 566 23 497 29 786 23 712

Antal visstidsförordnande

Politiker 13 13 i.u.

Tjänstemän 0 0 i.u.

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 23 497 23 432

Nya förpliktelser under året 23 432

Nyintjänad pension 2 304 114

Ränte- och basbelopps uppräkning -4 241 152

Ändring av försäkringsteknisk grund 0

Pension till efterlevande 0

Övrig post 8 108 426

Årets utbetalningar -1 286 -640

Förändring löneskatt 1 185 13

Summa avsatt till pensioner 29 566 23 497 29 786 23 717

Aktualiseringsgrad 99% 99% i.u.

Not 18 Andra avsättningar Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Avsatt till återställande av deponi

Redovisat värde vid årets början 18 784 18 784

Nya avsättningar 0 0

Ianspråktagande avsättningar 0 0

Outnyttjade belopp som återförs 0 0

Förändring av nuvärdet 0 0

Summa andra avsättning 18 784 18 784 54 440 51 499
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NOTER

Not 19 Långfristiga skulder Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Lån i banker och kreditinstitut 30 000 70 000 428 974 494 921

Förutbetalda intäkter som regleras  
över flera år

Anslutningsavgifter 6652 3 490 6 652 3 490

återstående antal år (vägt snitt)

Investeringsbidrag 10 196 7 634 10 196 7 634

återstående antal år (vägt snitt)

Summa långfristiga skulder 46 848 81 124 445 822 506 045

Not 20 Kortfristiga skulder Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Leverantörsskulder 59 650 41 643 94 568 72 721

Personal, källskatt och arbets-
givaravgifter 44 113 41 369 46 950 43 805

Personal, pensionskostnader 42 700 41 675 42 933 41 894

Övertid och semester löneskuld 84 820 80 696 88 113 83 778

Förutbetalda skatteintäkter 6 011 2 019 6 011 2 019

Kalkning och landskapsvård 423 415 31 426 415

Förutbetalda intäkter 50 445 72 013 74 826 93 324

Upplupna kostnader 12 421 13 674 19 770 19 530

Moms 33 536 2 992 4 987 3 240

Skuld VA-kollektivet 0 0 0 0

Kortfristigt lån 40 000 30 000 46 228 31 270

Övriga skulder 39 623 19 902 44 413 29 478

Summa kortfristiga skulder 383 742 346 398 500 225 421 474

Not 21 Borgensåtagande Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Kommunägda bolag och stiftelser

AB Gislavedshus 304 793 320 631 0

Gislaved Energi AB 76 500 89 000 0

Stiftelsen Isabergstoppen 25 761 29 048 0

Stiftelsen Torghuset 11 500 11 500 11 500 11 500

Summa kommunägda bolag 418 554 450 179 11 500 11 500

Egnahem och småhus 115 151 115 151

Föreningar och övriga

Hestra Medborgarhus 676 733 676 733

Gislaveds Folkets hus 904 925 904 925

Anderstorps Folkets hus 996 1 014 996 1 014

Summa föreningar och övriga 2 576 2 672 2 576 2 672

Summa borgensåtagande 42 1245 453 002 14 191 14 323
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Not 22  Pensionsförpliktelser som ej tagits upp  
bland skulder och avsättningar Koncernen

tkr 2016 2015 2016 2015

Ingående ansvarförbindelse 494 217 506 066 494 217 506 066

Aktualisering 6 885 108 6 885 108

Ränteuppräkning 5 142 -3 249 5 142 -3 249

Basbeloppsuppräkning 0 0 0 0

Ändringar av försäkringsteknisk grund 0 5 316 0 5 316

Pensionsutbetalningar -18 827 -18 942 -18 827 -18 942

Övrig post -5 348 4 918 -5 348 4 918

Summa pensionsförpliktelse 482 069 494 217 482 069 494 217

Löneskatt 116 950 119 897 116 950 119 897

Utgående ansvarförbindelse 599 019 614 114 599 019 614 114

Not 23 Leasing Koncernen
tkr 2016 2015 2016 2015

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Minimileasingavtal

med förfall inom 1 år 5 779 4 864 i.u. i.u.

med förfall mellan 1 – 5 år 4 063 3 764 i.u. i.u.

med förfall senare än 5 år 0 0 i.u. i.u.

9 842 8 628 i.u. i.u.

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Nuvärdet av minimi leasingavgifterna

med förfall inom 1 år 3 029 2 314 i.u. i.u.

med förfall mellan 1 – 5 år 5 534 6 934 i.u. i.u.

med förfall senare än 5 år 0 0 i.u. i.u.

8 563 9 248 i.u. i.u.
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

DRIFTREDOVISNING

Budget Bokslut Avvikelse Använt % Bokslut
tkr 2016 2016 2015

Kommunstyrelsen 100 561 95 619 4 942 95,1 87 210

Överförmyndarnämnden 3 248 2 868 380 88,3 2 909

Räddningsnämnden 32 277 31 001 1 276 96,0 30 132

Barn- och utbildningsnämnden 752 801 736 364 16 437 97,8 723 747

Tekniska nämnden 40 143 40 798 -655 101,6 40 429

Socialnämnden 579 937 583 241 -3 305 100,6 562 095

Fritidsnämnden 37 372 34 477 2 895 92,3 35 667

Fastighetsnämnden 1 376 -10 424 12 299 -17 939

Kulturnämnden 30 980 29 813 1 167 96,2 27 861

Bygg- och miljönämnden 11 471 10 424 1 047 90,9 10 858

Summa nämnder 1 590 166 1 553 683 36 483 97,7 1 503 049

INVESTERINGSREDOVISNING

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
2016 2016 2015

Kommunstyrelsen 6 131 9 234 3 103 4 570

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0

Räddningsnämnden 4 561 1 307 3 254 3 836

Barn- och utbildningsnämnden 16 812 15 347 1 465 9 794

Tekniska nämnden 36 680 30 310 6 370 19 934

Socialnämnden 6 313 2 834 3 479 3 153

Fritidsnämnden 2 789 2 109 680 4 715

Fastighetsnämnden 122 349 29 497 92 852 22 608

Kulturnämnden 4 380 1247 3 133 1 152

Bygg- och miljönämnden 433 422 11 0

Summa investeringar 200 448 92 308 108 140 69 762

därav

Skattefinansierad verksamhet 182 476 76 399 106 077 57 126

Avgiftsfinansierad verksamhet 17 972 15 909 2 063 12 636

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT

Budget Bokslut Totalt t.o.m.
tkr 2016 2016 2016

Datorer, lästplattor,  
barn-och utbildningsförvaltning 11 803 10 595 35 041

Reinvesteringar  
(planerat underhåll fastigheter) 15 000 10 899 15 000

Prästgården Anderstorp –  
ombyggnad förskolan 1 879 1 646 1 879

Gisle fsk (Rönnen), Nyetablering 2 000 1 871 2 000

Ekbacken fsk2, Nyetablering 1 435 1 043 1 435

Gata – Torsgatan Anderstorp 2 000 1 602 2 000

VA-ledning Mossarp – Ridhusområde 3 700 3 461 3 700
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Ordförande: Marie Johansson (S)
Förvaltningschef: Malin Aronsson
Andel av kommunens driftbudget: 6,3%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 118 536 130 727 130 857 -130

./, intäkter -31 245 -30 166 -35 438 5 272

Nettokostnader 87 291 100 561 95 419 5 142

Nettoinvesteringar 4 570 6 131 9 234 -3 103

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Politiska ansvars-
områden 10 544 10 110 10 148 -38

Myndighetsutövning 14 18 12 6

Kommunledning 3 918 5 224 4 699 525

Personalenheten 9 705 11 307 8 715 2 592

Utvecklingsenheten 14 318 18 930 14 978 3 952

Mark- och exploate-
ringsenheten 4 803 4 010 9 458 -5 448

Ekonomienheten 21 174 18 579 17 724 855

Kansli- och informa-
tionsenheten 9 100 14 874 13 246 1 628

IT-enheten 13 716 12 958 12 261 697
Kontaktcenter 4 551 4 178 373

Totalt 87 291 100 561 95 419 5 142

Uppgift
Kommunstyrelsen omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revi-
sion, valnämnd, och kommunstyrelsens programområden: Politiska 
ansvarsområden, Myndighetsutövning, Kommunledning, Personal-
enheten, Utvecklingsenheten, Mark- och exploateringsenheten, 
Ekonomi enheten, Kansli- och informationsenheten, IT-enheten och 
Kontaktcenterenheten.
 Kommunallagen styr kommunfullmäktige och kommunstyrelsens 
verksamhet.
 Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten i ärenden  
”av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt”. Revisionen lyder 
direkt under kommunfullmäktige.
 Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över nämndernas och de kommunala 
företagens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för demokrati-
utveckling, samhällsutveckling inkl. miljö samt kommunens ekonomi 
och organisation/ arbetsgivarfrågor.
 Valnämnden ska enligt vallagen organisera och genomföra val och 
folkomröstningar.
 Kommunstyrelsekontorets sex enheter utgör stab och stöd till kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden och får sina upp-
drag – stadigvarande och tillkommande – av dessa. Kommunstyrelse-
kontoret har både koncern- och kommunövergripande uppgifter. 
Kommungemensamma administrativa funktioner ingår också.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen anser att den i allt väsentligt och på ett positivt sätt 
har bidragit till god ekonomisk hushållning med kommunens resurser, 
då huvuddelen av målen har uppfyllts eller är aktiva som pågående eller 
är långsiktig verksamhet samt att en rad tillkommande uppdrag dess-
utom har kunnat genomföras. Detta har skett med god marginal inom 
ramen för erhållen budget.
 De aktiva och pågående mål som inte är avslutade är pågående pro-
cesser där processerna är större än året eller har det förekommit en 
försening i processen.
 Det finns en stelhet i målstrukturens hantering, knuten till kalenderåret, 
som gör att omprioriteringar på nämndsnivå inte kan leda till revideringar 
under löpande år, trots återkoppling. Detta leder till att den redovisade 
måluppfyllelsen blir sämre än vad som är realistiskt att förvänta.

Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen redovisar för hela sin verksamhet ett överskott på 
5 142 tkr.
 Överskottet beror dels på att det funnits en del vakanta tjänster och 
sjukskrivningar inom förvaltningen.
 En del projekt har ej startats på grund av prioritering av annan verk-
samhet. Intäkterna för nämnden har varit större än väntat. Det är fram-
förallt PEOH-intäkten som beror på att kommunen har fått fler visstids-
anställda än budgeterat. Enheten har lånat ut personal till annan 
verksamhet eller sålt tjänster till andra kommuner och fått intäkter som 
ej var budgeterade.
 Konsultkostnaderna har varit mindre än väntat. Detta beror på att det 
förväntade införandet av ett nytt ekonomisystem inte går enligt plan. En 
förstudie är gjord och förvaltningen behöver göra en del förbättrings-
åtgärder innan den går in i ett nytt alternativt uppgraderat system.
 Fastigheten Anderstorps-Hult 1:21 och 1:22 förvärvades av kommu-
nen 2013. Syftet med köpet var dels att fastigheterna låg strategiskt vid 
motorbanan i Anderstorp samt det fanns misstanke om föroreningar 
inom fastigheten. Då de miljöundersökningar som gjorts inom fastig-
heterna inte har något exploateringssyfte så utrangeras kostnaden om 
311 tkr som har legat i anläggningsregistret och flyttas till driften.
 Fastigheterna Fägerhult 2:6 och Bölaryd 1:8 köptes av kommunen för 
5 430 tkr en del såldes sedan vidare under 2009 för 720 tkr, vilket betyder 
ett restvärde på 4 710 tkr. I anläggningsregistret ligger det två mark värden 
varav ett är fel och detta utrangeras vilket betyder att det belastar driften.

NÄMNDSREDOVISNINGAR – KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen bjöd in till workshops i arbetet med ÖP16. Invånare 
var välkomna att dela med sig av sina idéer och synpunkter. 
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Investeringsredovisning

Kommunstyrelseförvaltningen överskrider sin investeringsbudget med 
3 121 tkr.
 Kostnaden för köp av mark blev större än budgeterat samtidigt som 
försäljning av mark blev mindre än budgeterat.
 Markförsäljningar Fyra bostadstomter, industrimark i Broaryd, 
Hestra och Smålandsstenar samt mark till flerbostadshus till Smålands-
stenar.
 Markköp Markbyte med Bröderna Kristen Gemenskap innebär både 
ett köp för kommunen och en försäljning, inköp av mark för gång- och 
cykelväg samt ett markbyte med en småhustomt i Smålandsstenar.
 Projekt Sunnaryd En ny bygga iordningställdes innan sommaren, 
blev dyrare än beräknat.
 Saneringsplan Åtterås 2:137 Projektet är överflyttat till driften.
 Detaljplaner och utredningar: överskott då detaljplaner inte utförts 
i den omfattningen som beräknat. 
 Exploatering överskott Byte av ekonomisystem är påbörjat, men 
framflyttat då en del rutiner behöver hanteras innan ett nytt ekonomi-
system kan vara på plats.

Personal

Den 1 nov 2016 hade kommunstyrelseförvaltningen totalt 81 tillsvidare-
anställda, varav 16 män och 65 kvinnor. Därutöver var 1 män och 6 
kvinnor, totalt 7, vikarier för någon av de tillsvidareanställda som var 
tjänstlediga. 7 män och 6 kvinnor, totalt 13 medarbetare, hade s.k. allmän 
visstidsanställning. Det är i första hand projektanställningar, på hel- eller 
deltid, eller medarbetare som provar annat arbete men har en visstids-
anställning i botten (de är inte dubbelräknade!) Totalt fanns således 101 
personer anställda vid november månads början.

Personalpolitiska mål 
Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Utfall i % 2013 2014 2015 2016

Sjuk-
frånvaro Total sjukfrånvaro 2,7 4,8 6,6 5,8

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 35,1 68,9 68,9 64,5

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Inget  
jmf.bart  
resultat

76,0 85,3 91,0

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 90,9 93,0 95,1 96,0

Andel män som  
arbetar heltid 100 100 100 100

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 3,6 1,8 0 1,0

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 5,5 5,2 4,9 3,0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 0 0 0 0

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och 
män arbetar utifrån deras anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras 
på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 
60 dagar eller mer.

Resultat
Kommunstyrelseförvaltningens totala sjukfrånvaro uppgick 2016 till 5,8%, 
vilket är en minskning jämfört med 2015. Långtidssjukskrivningarna har 
blivit lägre men utgör fortfarande den största delen av sjukskrivningarna. 
 91% av medarbetarna har haft utvecklingssamtal med sin närmaste 
chef jämfört med 85% året innan.
 Andelen heltidsanställningar ökar och nästan alla inom kommun-
styrelseförvaltningen har heltidsanställning.

Analys och slutsatser
Tyvärr uppnår inte kommunstyrelseförvaltningen styrtalet att sjukfrån-
varon inte ska överstiga 4,8%. Förklaringen till den högre sjukfrånvaron 
ligger fortfarande i en hög andel av långtidssjukfrånvaro. Av det ökade 
antalet sjuktimmar har långtidssjukskrivningarna kvar sin andel, dvs., 
relationen till kort och medellånga sjukskrivningar består. Liksom 2015 
finns bland dessa en handfull medarbetare med heltids- eller partiell 
sjukskrivning pga. psykosociala orsaker samt utmattningssyndrom.  
I gruppen långtidssjukskrivna finns även olycksfall och fysiska åkommor 
och som inte är arbetsrelaterade.
 Kommunstyrelseförvaltningen uppnår styrtalet att minst 90% av de 
anställda ska haft utvecklingssamtal. De sju anställda som inte haft  
utvecklingssamtal uppger att detta beror på att de nyligen börjat sin 
anställning, de har fått ny chef, att det inte varit på arbetsplatsen pga. 
ledighet eller att tiden bokades om till januari.
 Heltidsmåttet för kvinnor i förvaltningen har ökat under året från 95% till 
96%. Detta är en ökning om 1 %-enheter. Sysselsättningstalet (100%) 
för männen är oförändrad sedan 2012. Alla anställda har i sin grund-
anställning 100% och de 4% i statistiken är de tjänster där den anställde 
har partiell sjukersättning och där arbetsgivaren med anledning av detta 
inte kan anställa på heltid.

Miljö

Den förändring av organisation och arbestsätt som pågått under året på 
kommunstyrelseförvaltningen och träder i kraft 2017 har också medfört 
förändringar i hur det övergripande miljöarbete bedrivs. Åtgärdsarbete 
av genomförandekaraktär har överförts eller förberetts att överföras till 
andra förvaltningar. Det gäller bland annat stöd till förvaltningarna när 
det gäller den interna avfallshanteringen och arbetet med kalkning av 
sjöar och vattendrag. Ansvaret för dessa frågor tas vid årsskiftet över av 
fastighets- och serviceförvaltningen respektive tekniska förvaltningen.
 Under 2016 antogs ett nytt åtgärdsprogram för klimat- och energi-
strategierna som omfattar åtgärdsarbete t.o.m. 2017. I det praktiska 
arbetet har utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar fortsatt genom 
etableringen av ny laddstation i Gislaved. Kommunen har också deltagit i 
projektet Green Charge II där huvudfrågorna har varit att ta fram en 
gemensam upphandling av laddsystemlösningar samt att studera på 
möjligheterna för deltagande aktörer att uppnå det regionala målet om 
en fossilfri fordonsflotta. Det har resulterat i ett arbete som studerar 
möjligheterna komplettera gas- och eldrift av kommunala fordon med 
biodiesel.
 Under 2016 har en nulägesanalys tagits fram för de kemikalier som 
finns i den kommunala organisationen. Samtliga förvaltningar har varit 
involverade i arbetet. Då barn och unga är den grupp som ofta är extra 
utsatta har fokus lagts på dem. Syftet med nulägesanalysen har varit 
att ta fram prioriterade områden inför kemikalieplanen som kommer att 
tas fram under 2017 – 2018.
 Årets fokus under miljöombudsutbildningen har varit hållbart rese-
beteende. Ombuden har även fått en genomgång av kemikaliearbetet 
som drivs inom den kommunala organisationen.
 Förvaltningen har deltagit i det regionala miljömålsarbetet där bl.a. ett 
nytt åtgärdsprogram, Vattnets miljömål har antagits. Kommunstyrelse-
förvaltningen har varit fortsatt delaktigt i arbetet med den kommunala 
VA-planeringen, som under året resulterat i en antagen VA-plan.
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 Kalkning av sjöar och vattendrag har genomförts som planerat under 
året. Värt att notera är att en viss utökning av våtmarkskalkning har 
gjordes under året för att motverka de fortfarande kraftiga försurnings-
effekterna i kommunen. När det gäller biologisk återställning så fortsatte 
arbete med att ta fram en vattendom för Rasjön. Mark- och miljödom-
stolen avslog dock i december kommunens ansökan.
 Inom efterbehandlingsarbetet har under året en huvudstudie för f.d. 
Lacko tagits fram och en ansökan gjorts till SGU om att myndigheten 
ska överta huvudmannaskapet för det fortsatta saneringsarbetet. SGU 
har ställt sig positiv till ansökan. Vidare har markmiljöundersökningar 
påbörjats i stationsområdet och banvallen i Anderstorp, vid två tidigare 
industriområden i Anderstorp och i ett område i Gislaved. Efterbehand-
lingsarbete har också genomförts vid f.d. Västbo Transport Smålands-
stenar.
 När det gäller den framtida avfallshanteringen så förändrades förut-
sättningarna inom det mellankommunala utvecklingsarbetet i länet under 
året. Det är nu de fyra GGVV-kommunerna som avser att bilda ett gemen-
samt kommunalförbund för avfallshanteringen. Utsortering av matavfall 
kommer att påbörjas under 2018.
 Kommunens miljöstipendium 2016 tilldelades Madelaine Kastberg, 
Gislaved, för sin studie över drivkrafterna för utveckling av gröna strategier 
inom plastföretagen i GGVV-regionen.

Intern kontroll

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört alla kontrollmoment som 
ingår i internkontrollplanen.
 För 2016 finns fyra negativa kontrollmoment (rött). Åtta st kontroll-
moment har fått ett positivt utfall (grönt) och två stycken är delvis god-
kända (gult). Av dessa två som delvis är godkända har man i momentet 
”Kontroll av att nämndsprotokoll följer antagna riktlinjer för säker hantering 
av personuppgifter”, ”felet” är åtgärdat efter genomförd kontroll.
 Totalt sett är 6 kontrollmoment inte gröna. En anledning till att det är så 
många är att kommunstyrelseförvaltningen har en stor mängd kontroll-
moment som förvaltningen inte själv styr över. Trots detta är upplevelsen 
att det finns en ökad medvetenhet kring intern kontroll. Rutinerna för 
hur vi ska jobba med våra interna kontrollmoment behöver systematise-
ras. Förvaltningen ska under 2017 arbeta med hur vi ska få vår intern-
kontroll att utvecklas.
 Förvaltningen har bl.a. blivit medveten om att det finns problem i  
organisationen med att följa representationsreglerna. Det syns också 
att det är svårt få många av våra inköpare att veta att man betalar rätt 
pris för varor och tjänster som vi köper. Internkontrollen har därför visat 
på de brister som finns. Dessa brister kommer förvaltningen att arbeta 
med att förbättra.

Framtid

Flera större förändringsprocesser på kommunstyrelseförvaltningen har 
inletts under 2016. Mest genomgripande är den omorganisation på 
kommunstyrelseförvaltningen som kommer träda i kraft jan 2017. Om-
organisationens syfte är att kommunstyrelsens roll ska vara mer renodlad 
med fokus på uppsiktsplikten och uppföljning. Det kommer att krävas ett 
annorlunda arbetssätt med mer samarbete och ett processorienterat 
arbetssätt. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att tydliggöra roller 
och höja kompetenser. Omfördelning och omprioritering av arbetsupp-
gifter inom förvaltningen men också mellan förvaltningar har skett. Utöver 
detta kommer också en central bemanningsenhet för hela kommunen 
att starta 16 jan 2017 och organisatoriskt hamna under personalenheten. 
Under året har ett intensivt arbete pågått för att möjliggöra detta. För att 
lyckas med heltidsprojektet är detta mycket viktigt och förmodligen av 
avgörande betydelse om man lyssnar till andra kommuners erfarenheter. 
Den gemensamma IT-driftsorganisationen som skulle träda i kraft 1 jan 
2017 är framflyttad till 24 april 2017. Att samordna kompetens och resur-
ser inom IT-driften är nödvändigt för att kommunen ska kunna arbeta 
vidare med digitaliseringsarbetet på mer strategisk nivå.
 En ny styrmodell har arbetats fram under året. Styrmodellen bygger på 
delaktighet och tillit, med fokus på de vi är till för. Under åren som kom-
mer, kommer styrnings- och ledningsfrågorna att utvecklas vidare med 
särskilt fokus på att bredda de uppföljningarna som görs i nämnderna. 
Inför planeringen 2018 kommer arbetet hanteras enligt den nya styr-
modellen. Styrmodellen innebär att planering och uppföljning ska ske så 
nära medarbetarna som möjligt. Detta möjliggörs genom färre mål och 
en uppföljning av grunduppdraget istället. Planeringen och uppföljningen 
sker på varje nivå inom organisationen. Tidigare har det varit för många 
mål, på flera olika nivåer, vilket medför mindre styrning då prioriteringen 
görs långt ute i verksamheten, bortom politiskt inflytande. Att sätta mål 
och/eller att ge inriktningar är mycket viktigt politiskt arbete och bör 
rimligtvis innebära större påverkan på verksamheternas innehåll. Att ar-
beta med mindre detaljstyrning och mer med ständiga förbättringar är 
viktigt i detta arbete. Arbetet med att utveckla styrnings- och lednings-
frågorna kommer att fortlöpa under kommande år och omfattar också 
utbildning av kommunens chefer och stödpersoner under 2017. Som 
en del i den nya styrningen kommer de ekonomiska styrprinciperna att 
arbetas igenom med start 2017. Styrmodellen kommer att implementeras 
stegvis fram till 1 jan 2019.
 Inom chef och ledarskap har en chefsöverenskommelse arbetats 
fram med tydlig koppling till lön. Det kommunikativa ledarskapet har 
påbörjats och kommer att arbetas med framåt. Detta är en nyckel för att 
vår styrning och ledning ska fungera.
 Under 2016 har också förutsättningarna för bildandet av en koncern 
gjorts med bolagen och ett moderbolag, Gislaveds Kommunhus AB. 
Denna koncern träder ikraft 1 jan 2017. En ny företagspolicy och bolags-
ordningar har arbetats fram. I maj 2017 fattas beslut om nya ägardirektiv 
för alla bolag.
 Några av de utmaningar kommunstyrelsen ser framåt är bl.a. den 
ökade digitaliseringen, behovet av bostadsbyggande och kompetens-
försörjningen.
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Ordförande: Liz Melin (M)
Förvaltningschef: 
Andel av kommunens driftbudget: 0,2%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 4 493 4 848 6 883 -2 035

./. intäkter -1 584 -1 600 -3 813 2 213

Nettokostnader 2 909 3 248 3 070 178

Uppgift
Överförmyndaren ska bevaka minderårigas, funktionsnedsattas och 
äldre personers rätt i samhället samt att se till att de som inte klarar sina 
personliga angelägenheter eller sina ekonomiska problem får hjälp med 
detta.

Ekonomiskt resultat
Överförmyndare Nämndens kostnader har varit lägre än budgeterat. 
Det är framför allt överskott på nämndens utbildningar som är orsaken.
 Utökning av EKB-tjänst vid kansliet i Värnamo har finansierats inom 
befintlig ram.
 Utfallet för externa förvaltartjänsten är lägre än budget. Överförmyndar-
verksamheten har blivit mer och mer komplex så nämnden tog till extra 
vid budgetarbetet då det var svårt att förutse framtiden.
 Överskott även på kostnader och intäkter för Gode män pga. färre 
utbildningar än planerat och lägre arvoden och större intäkter från  
huvudmän.
Ensamkommande barn Denna verksamhet ska finaniseras helt av 
statliga medel. I verkligen har socialförvaltningen fått finansiera ca 250 tkr 
av verksamheten, detta eftersom ensamkommande barn i vissa fall ej 
erhållit en särskild tillförordnad vårdnadshavare i tid.
 Trots detta redovisats ett utfall på ca 200 tkr. Detta beroende på att 
rutinerna kring återsökning av kostnader bygger mycket på manuell 
hantering. En hantering gör att kostnader är svåra att placera på rätt år.

Måluppfyllelse
Två av tre nämndmål är grönmarkerade i samband med delårsbokslutet. 
Det tredje nämndmålet som gäller att alla ensamkommande barn som 
erhållit PUT (Permanent uppehållstillstånd) ska tilldelas en särskild till-
förordnad vårdnadshavare inom en månad är fortsatt ej uppnått. Några 
enstaka killar har fått SFV men inte många alls. Dessutom har social-
tjänsten valt att inte lyfta ärenden om SFV där huvudmannen blir myndig 
inom några månader efter PUT/TUT. Förklaringen till beslutet är att hela 
processen har upp till 6 månader och de hinner fylla 18 år innan ett dom-
stolsbeslut kommit.

Framtid

Då det är ett allt mer komplicerat samhälle vi lever i kan vi se att behovet 
av hjälp ökar. Det är svårt att klara sig själv när man inte förstår allt, vi 
blir också allt äldre och anhöriga flyttar. Till de enkla uppdragen kan vi 
just nu klara att hitta godemän
 Det som inte är positivt för vår verksamhet är all den negativa mass-
mediala uppmärksamhet som varit senaste tiden.
 Det blir också allt fler som behöver hjälp som har psykiska diagnoser, 
missbruk och familjekonflikter. Till de uppdragen krävs det kunskaper som 
är svåra för frivilligarbetande lekmän att utföra. Detta gör att vi ibland 
måste anlita företag som jobbar professionellt, vilket också kommer att 
belasta kommunen ekonomiskt.
 Det är ett antal nya lagförslag som troligtvis kommer att träda i kraft 
under 2016 och som till viss del kan komma att påverka överförmyndar-
verksamheten. Vi följer detta med spänning.
 Då nämnden endast har ett års erfarenhet, är det fortfarande mycket 
som är ovisst. Vi känner oss trygga inför 2017 och lägger fokus på att 
vår verksamhet ska bli mer känd. Vilket gör att vi troligtvis får lättare att 
hitta nya ställföreträdare.
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Ordförande: Niclas Palmgren (M)
Förvaltningschef: Johan Nilsson
Andel av kommunens driftbudget: 2,0%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 46 073 47 637 47 106 531

./, intäkter -15 941 -15 360 -16 105 745

Nettokostnader 30 132 32 277 31 001 1 276

Nettoinvesteringar 3 836 4 561 1 353 3 208

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Nämnd 67 137 51 86

Räddningstjänst 30 162 32 140 31 025 1 115

Krisberedskap -97 0 -75 75

Totalt 30 132 32 277 31 001 1 276

Uppgift
Nämndens ansvar omfattar trygghets- och säkerhetsområdet med den 
kommunala räddningstjänstens uppgifter i centrum. Utöver räddnings-
tjänst ingår även samordning inom krisberedskapsområdet och inom 
kommunens interna skydd.
 Tryggheten ska ökas genom att med olycksförebyggande och skade-
avhjälpande åtgärder medverka till att antalet bränder och andra olyckor 
samt skador därav fortlöpande minskar. Detta ska särskilt gälla skador 
på människor, miljö, oersättlig egendom och annan egendom av högt 
värde. Samhällets förmåga att förebygga och hantera extraordinära 
händelser ska stärkas.

Måluppfyllelse
Varje år ska 25% av alla kommunanställda i våra kommuner genomgå 
brandskyddsutbildning och hjärt-/lungräddning. Räddningstjänsten har 
tillhandahållit utbildningstillfällen men dessvärre har ett stort antal tillfällen 
ställts in pga. för få deltagaranmälningar. Både i Gnosjö och Gislaved är 
förvaltningarnas närvaro lågt, mellan 37 – 55% beroende på kommun 
och utbildning.
 De operativa insatserna har ökat med 20% mot år 2015. Räddnings-
tjänsten har larmats på 707 händelser under år 2016 mot 585 under år 
2015. De största anledningarna till detta är att antalet onödiga automat-
larm har ökat markant. De flesta av automatlarmen är knutna till ett fåtal 
objekt. Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö har också bistått andra 
kommuner vid större händelser, vilket medfört en högre intäkt än väntat 
men då har också personalkostnaden ökat.
 Glädjande är räddningstjänstens arbete inom integration. Det har  
genomförts träffar där nyanlända och heltidspersonal har utbytt erfaren-
heter kring räddningstjänstens arbete och förebyggande brandskydd, 
genomfört en praktisk utbildning och haft gemensam måltid. Träffarna har 
fått bra respons både hos personalen och besökarna. Träffar mellan 
räddningstjänstens deltidspersonal och nyanlända är inplanerade under 
år 2017. Även ett flertal utbildningar för nyanlända har genomförts i 
samarbete med ideella föreningar och enskilda nyckelpersoner.
 Under året har krisberedskapsarbetet pågått med framtagandet av 
planer, stödmaterial till funktioner och genomförande av övningar. Primärt 
har fokus legat på Gnosjö vad gäller övning.
 Under året har ett stort arbete lagts på att skapa förutsättningar för 
genomförandet av att förlägga yttre befäl i beredskap istället för i jour. 
Förberedelserna har varit både administrativa som praktiska. Ett stort 
antal rekryteringar har genomförts.

Ekonomiskt resultat
Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 1 276 tkr, efter återbetalning 
till Gnosjö kommun på 392 tkr.
 Nämnden redovisar ett överskott på 86 tkr. Det beror på lägre kostna-
der för arvoden.
 Räddningstjänsten redovisar ett överskott. Det beror bland annat på 
sjukskrivningar som inte ersatts av vikarier och kapitalkostnader pga. ej 
genomförda investeringar. Några andra parametrar som har påverkat 
resultatet är ett stort antal onödiga automatiska brandlarm, ett flertal 
insatser utanför kommunen där vi har haft personal och försäljning av 
fordon.
 Krisberedskapen redovisar ett överskott på 75 tkr, verksamheten  
finansieras med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap och köpt tjänst av Gnosjö kommun.

Investeringsredovisning

Investeringarna i två utryckningsfordon till Reftele och Burseryd har inte 
genomförts utan begärs ombudgeterade till år 2017. Bilarna är beställda 
men inte levererade. Stora delar av reinvesteringsutrymmet har använts 
till att förnya materiel och annan utrustning.

Personal

Förvaltningen har ett stort behov av rekrytering av deltidsbrandmän. 
Detta har resulterat i flera aktiviteter för att öka antalet sökande. Det har 
gett delvis bra resultat men bristen är fortfarande oroveckande.
 Under hösten har ett stort antal interna och externa rekryteringar  
genomförts. En orsak till det är den omorganisation som innebär att de 
som innehar den operativa rollen Yttre befäl kommer fr.o.m. 1 jan 2017 ha 
beredskap i hemmet istället för jour på räddningsstationen i Mossarp. 
På så vis ökas dagtidsuttaget och såväl chefer som brandingenjörer 
kan nyttjas i rollen utan att den dagliga närvaron och därmed verksam-
heten drabbas lika hårt.

Personalpolitiska mål 
Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Utfall i % 2013 2014 2015 2016

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 2,5 1,6 2,9 2,9

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 71,8 71,9 35,3 58,9

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Inget  
jmf.bart  
resultat

Fel mätning 85,75 77,0

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 66,7 75 100 100

Andel män som  
arbetar heltid 96,4 96,8 96,3 96,0

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 33,3 25 0 0

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 0 0 0 0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 3,6 3,1 3,7 4,0

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och 
män arbetar utifrån deras anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras 
på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 
60 dagar eller mer.
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Inledning
Förvaltningen har ett stort behov av rekrytering av deltidsbrandmän. 
Detta har resulterat i flera aktiviteter för att öka antalet sökande. Det har 
gett delvis bra resultat men bristen är fortfarande oroveckande.
 Under hösten har ett stort antal interna och externa rekryteringar 
genom förts. En orsak till det är den omorganisation som innebär att de 
som innehar den operativa rollen Yttre befäl kommer fr.o.m. 1 jan 2017 ha 
beredskap i hemmet istället för jour på räddningsstationen i Mossarp. 
På så vis ökas dagtidsuttaget och såväl chefer som brandingenjörer kan 
nyttjas i rollen utan att den dagliga närvaron och därmed verksamheten 
drabbas lika hårt.

Resultat
Den totala sjukfrånvaron inom räddningstjänsten är mycket låg i förhål-
lande till andra förvaltningar inom kommunen. Däremot har andelen lång-
tidssjuka av den totala sjukfrånvaron ökat markant med 23,6 %-enheter. 
Det är dock på individnivå och icke arbetsrelaterad sjukskrivning.
 Av medarbetarna har 77% haft sitt utvecklingssamtal. Detta beror på 
att ny enhetschef började i slutet av hösten och har medvetet avvaktat 
med utvecklingssamtalen.
 Andelen kvinnor som arbetar heltid är 100%. Andelen män som arbetar 
heltid är 96%. Andelen män som arbetar mindre än 75% är 4% vilket mot-
svarar en person.

Analys och slutsatser
Då förvaltningen har få anställda resulterar ett fåtal medarbetares sjuk-
frånvaro denna höjning. En anledning till att sjukfrånvaron är lägre på 
räddningstjänsten än på övriga förvaltningar kan vara att personalen 
ibland arbetar fler timmar på färre dagar än inom många andra arbets-
platser. En korttidssjukdom mellan arbetspassen registreras inte. Den 
kraftiga ökningen i procent omfattar enstaka medarbetare och handlar 
inte om arbetsrelaterad sjukskrivning.

Miljö

Räddningstjänsten har under året investerat i nya mer miljövänliga fordon. 
Källsortering har skett enligt centrala direktiv med bra resultat.
 Utifrån ett insatsperspektiv sker det en kontinuerlig dialog kring risker 
med släckvatten.

Intern kontroll

Fastlagd internkontrollplan har följts och ingår som en del i det dagliga 
arbetet.

Framtid

Samhällsutvecklingen går mot ökad segregation, fler äldre som bor 
hemma, ökad psykisk ohälsa, klimatförändringar och ökade ekonomiska 
klyftor. Behovet av upplevd trygghet kommer att öka i framtiden. Integra-
tion och mångfaldsarbete, som en del i ett socialt hållbart samhälle, är 
och kommer framöver, att bli en ännu mer viktigare fråga för Räddnings-
tjänsten.
 Utmaningen för räddningstjänsten framöver är att vara en brygga mel-
lan det offentliga och olika samhällsgrupper. Ett sätt är att ha kontakter 
med olika föreningar, genomföra utbildningar till kommunanställda och 
andra, marknadsföra räddningstjänsten som en bra arbetsplats oavsett 
etnisk bakgrund. Att förstå behovet hos den som tar emot vår service 
blir allt viktigare och mer komplext. Här behövs utbildning, förebyggande 
arbete och inte minst nyfikenhet.
 Under år 2017 kommer SOS Alarm att få möjligheter att larma närmaste 
hjälpare till en olycka i Gislaved och Gnosjö kommuner. Denna tekniska 
grund möjliggör att annan kommunpersonal eller personal inom upp-
handlade tjänster kan respondera på ett larm för att snabbast möjligt 
hjälpa den nödställde. På så sätt minskas både det personliga lidandet 
och samhällets skadekostnader.
 Hotbilden mot nationen är högre nu än på många år. Hoten kommer 
såväl från nationer, grupper och individer. Genom att påbörja planeringen 
för ett civilt försvar ökas även vår förmåga att motstå och återhämta oss 
efter händelser som beror på klimatförändringar eller störningar i våra 
infrastrukturer (vägar/järnvägar, el, finansiella system, m.m.).
 Vi ser att rekryteringen av deltidsbrandmän fortsättningsvis som en 
utmaning. Trenden med mer pressade levnadsmönster och en mer 
styrd arbetsmarknad kommer inte att minska. Arbetet med att se flexibla 
lösningar fortsätter.

”Är du redo att göra en insats?” var frågan som ställdes när räddningstjänsten sökte deltidsbrandmän.
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Ordförande: Jörgen Karlsson (S)
Förvaltningschef: Peter Edvinsson
Andel av kommunens driftbudget: 2,5%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad -140 765 144 994 139 470 5 524

./, intäkter 100 336 -104 851 -98 672 -6 179

Nettokostnader -40 429 40 143 40 798 -655

Nettoinvesteringar -19 934 -36 680 -30 310 6 370

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Adm/Nämnd 5 276 4 952 4 783 169

Väghållning 26 642 26 837 27 782 -932

Park 8 451 8 314 8 223 91

Miljö 60 40 10 30

Vatten och avlopp 
kostnad -44 236 45 500 41 046 4 454

Vatten och avlopp 
intäkt 44 236 -45 500 -41 046 -4 454

Renhållning kostnad -20 445 20 410 20 230 180

Renhållning intäkt 20 445 -20 410 -20 230 -180

Totalt -40 429 40 143 40 798 -655

Uppgift
Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden under 2016:
• Väghållning med gatubelysning,
• Torg, parker och tätortsnära skog
• Vattenförsörjning och avloppsbehandling
• Renhållning
• Kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet

Tekniska nämnden ansvarar också för de uppgifter som kommunfull-
mäktige särskilt beslutar om.

Måluppfyllelse
Arbetet fortsätter med att bygga ut cykelvägsplanens intentioner i kom-
munen. Utbyggnaden under året är ca 1 000 meter gång och cykelväg, 
huvudsakligen i samband med om byggnad av Torsgatan i Anderstorp, 
Storgatan i Reftele och Torggatan i Gislaved.
 Tekniska förvaltningen har arbetat fram en VA-plan som klargör ut-
byggnadsbehovet av vatten och avlopp utanför samhällena i Gislaveds 
kommun, klart 2016. Investering i ny vattentäkt fortgår för att säkra 
framtidens vattenförsörjning.
 Målet att tillhandahålla ett gott och tjänligt vatten till våra kommun-
invånare är uppfyllt.
 Tekniska nämnden mål angående upprustning av minst en lekplats per 
år är utfört genom reinvestera i flera lekplatser i kommunen. I samband 
med planeringen inför uppförandet av lekplatserna i Hestra har tekniska 
förvaltningen haft verksamhetsdialog med samhällsföreningen för att 
arbeta fram bra förslag till bra placeringar av en ny lekplats. Under 2016 
har en medborgardialog med samhällsföreningar i Smålandsstenar, 
Hestra, Reftele och Burseryd angående hantering av julbelysning utmed 
Trafikverkets vägar. AMO:s KUL-Projekt har varit igång under vi har haft 
halv bemannat på OSA. Dessa två omständigheter tillsammans har 
medfört att målet med att underlätta för ungdomar att komma in på 
arbetsmarknaden ligger i fas.

 Tekniska nämnden har mål som gäller information till allmänheten på 
kommunens hemsida. Delar av målet har genomförts på ett bra sätt 
men behovet av att förbättra informationsflödet finns.

Ekonomiskt resultat
Årets resultat blev ett underskott på 655 tkr kopplat till förändrade redo-
visningsprinciper för avskrivningar av gator och vägar. Dessa ökade 
kapitalkostnader är mer än dubbelt så mycket som det negativa resul-
tatet vilket innebär att driftverksamheten inom tekniska istället gett 
överkott.
 Intäkter för den skattefinansierade verksamheten blev 96% av budge-
terat (92% fg. år) och kostnader 99% av budgeterat (99% även fg. år).
 Program ”Nämnd/Administration/intern service” har gett ett över-
skott på ca 169 tkr.
 Program ”Väghållning” gick med underskott 945 tkr beroende på nya 
avskrivningsprinciper. Kapitalkostnader gav ett underskott på 2 349 tkr 
gentemot budgeterat. En fiktiv budgetkompensation för ökade kapital-
kostnader pga. ändrade redovisningsprinciper skulle då resultera i att 
Väghållningen istället gjort ett plusresultat på 1 404 tkr.
 Program ”Park/OSA/Tätortsnära Skog” har gett ett överskott på 91 tkr 
vilket är kopplat till högre skogsintäkter än budgeterat.
 Program ”Miljö” har gjort ett resultat på plus 30 tkr.
 Program ”Renhållning/Avfall” har gett ett underskott på 718 tkr, vilket 
var något bättre än augustiprognosen. Ingen intäktsränta på avsatta 
medel för täckning av deponi har tillgodogjorts Renhållningen 2016. 
Tillgängliga medel från årets resultat och tidigare års överskott för över-
täckning av Mossarpstippen uppgår till totalt 19 086 tkr.
 ”Vatten och avlopp” har gjort ett överskott om 5 141 tkr som regleras 
mot VA-kollektivets fond (UB 2016-12-31 = -2 326 tkr).

Investeringsbudget
Under verksamhetsåret 2016 har tekniska nämnden främst haft kostnader 
för följande VA- projekt:
 Nya ledningar Mossarp/Ridhusområdet Gislaved; Kväverening ARV 
Gislaved; Tokarp/Fryebo Anderstorp Relining och nya serviser Karl-
Johans gatan Gislaved och nya ledningar och serviser Lida by i Burseryd.
 Samt Gata- och parkprojekten: Industriområde Hestra Ådalen;  
Parkeringsplats Mårtensgatan Lådan 2, Gislaved; GC-väg och reinves-
tering körbana Torsgatan, Anderstorp; Ny körbana Karl-Johansgatan, 
Gislaved.
 Nettokostnaden totalt för tekniska förvaltningens investeringar är 
30 310 tkr.

Investeringsredovisning

Under året har vi förbrukat 86% (31 546 tkr) av budgeterade investe-
ringsmedel, att jämföra med åren tidigare 71% år 2015, 90% år 2014 
och 52% år 2013. Den största delen är gjord i egen regi.

Cykelvägsutbyggnad: Anläggandet av ny gång och mellan Karl-Johans-
gatan och Paradisgatan är utförd året för att slutför ett viktigt gång- och 
cykelstråk mellan centrum och Trastenområdet.
 Torsgatan i Anderstorp har byggts ut med gång- och cykelväg för att 
få ett säkert stråk mellan Ekenskolan och T öråsskolan.
 Storgatan i Reftele har under hösten byggts ut med en cykelväg. Pro-
jektet är ett samarrangemang mellan kommunen och trafikverket.

Karl-Johansgatan i Gislaved: Ny gatusektion utmed Karl-Johansgatan 
för förbättra möjligheten att gå utmed gatan. Etapp planterades en ny 
rad med lindar, i stället för dem som förstörde trottoaren. Nu valde vi att 
anlägga växtbäddar med skelettjord för att få en längre livslängd och 
mer utrymme för rötterna under mark.
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Lekplatser i kommunen: Årets lekplatsutrusning är utförd i Hestra till-
sammans med samhällsföreningen. Placeringen är utförd vid Angsjön.

Ny anläggande av återvinningscentral och parkering: Under året har 
området Lådan i Gislaved byggts om till parkeringsplats med möjlighet 
att ladda elbilas i projektet har även en ny återvinningscentral byggts.

Utbyggnad av industriområdet Ådalen i Hestra: Nytt industriområde 
med Ådalen är utbyggt i Hestra med 60 ha.

VA-objekt: En ny vattentäkt är under framtagning i Gislaved. Totalt tre 
nya brunnar har borrats 2015 – 2016, där både kvalitet och kvantitet är 
utmärkt bra.
 Kväverening etapp 1, har installerats i Gislaveds reningsverk. Utvärde-
ring av reningen pågår.
 En pumpstation vid Griftegården i Gislaved har renoverats då arbets-
miljön i pumpstationen var mycket dålig.
 Ny utbyggnad av vatten och avlopp har gjorts i området Lida i Burseryd, 
Fryebo i Anderstorp och ridhusområdet i Gislaved.

Personal

Fokusering på att vara en attraktiv arbetsgivare är fortsatt viktig så att vi 
kan rekrytera de yrkeskategorier som behövs för vår verksamhet. Det är 
främst ingenjörstjänster som är extremt svåra att rekrytera. Under 2016 
har vi rekryterat två ingenjörer och fortsatt behov att rekrytera en ny 
trafikingenjör, ny stabschef och en ny gatuchef. Rekryteringarna fortgår 
in i 2017 års verksamhet.
 Tekniska förvaltningen har under det senaste året fokuserar på arbets-
miljön och ledarskapet. Medarbetarsamtal och lönesamtal ser vi som 
en mycket viktig del i utvecklingen av våra medarbetare och chefer. 
Under året har förvaltningen fortsatt att utveckla delar organisationen 
för att skapa bra förutsättningar för varje chef/arbetsledare får möjlighet 
att genomföra ett arbete med kvalitet.

Personalpolitiska mål 
Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Utfall i % 2013 2014 2015 2016

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 4,3 2,1 2,0 4,5

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 63,9 11,1 12,7 47,4

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Inget  
jmf.bart  
resultat

100* 80,6 75,0

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 91,7 92,3 92,85 98,0

Andel män som  
arbetar heltid 100 100 100 100

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 8,3 7,7 7,15 2,0

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 0 0 0 0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 0 0 0 0

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och 
män arbetar utifrån deras anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras 
på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 
60 dagar eller mer.

Resultat
Den totala sjukfrånvaron på tekniska förvaltningen har ökat med 2,5% 
från föregående år. Långtidssjukfrånvaron på förvaltning har också ökat 
med 34,7% från föregående år.
 Andel anställda som svarat på enkäten om de haft utvecklingssamtal 
är 40 personer. Många har därför valt att inte svara på enkäten. Av dem 
som har svarat uppger 30 personer att de haft utvecklingssamtal under 
2016 vilket motsvarar 75% av de svarande. Medan 10 personer, 25% 
uppger att de inte haft utvecklingssamtal. Detta visar en försämring 
jämfört med föregående år.
 På tekniska förvaltningen har andelen kvinnor som arbetar deltid 
minskat kraftigt från 7,14 till 2%.

Analys och slutsatser av resultatet
Sjukfrånvaron har mer än dubblerats från föregående år men ligger 
fortfarande under arbetsgivarens riktmärke på 4,8%. Framför allt handlar 
det om långtidssjukskrivningar. Eftersom förvaltningen är relativt liten 
får enstaka sjukfall stort genomslag.
 Andelen utvecklingssamtal har minskat. En naturlig förklaring till detta 
kan vara att en av cheferna på tekniska använt sig av arbetsgivarens exit-
strategi och har klivit av sitt ledarskap. Personalgruppen har istället haft 
avslutningssamtal i väntan på den nya chefen.
 På tekniska förvaltningen har alla anställda rätt att arbeta heltid och 
möjlighet att arbeta deltid.

Miljö

Tekniska nämnden har stor påverkan i kommunens miljöarbete.
 Genom anläggande av nya gång- och cykelvägar har miljön rent all-
mänt förbättrats samt en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter 
skapats.
 Åtgärder för att minska energiförbrukningen har under året genom-
förts i den allmänna gatubelysningen genom samarbete med Gislaved 
Energi AB. Vid uppförande av ny belysning har vi satsat på energieffektiv 
led belysning som dimras ned till 50% effekt under viss tid på natten 
utan att känslan blir otrygg.
 Tillgängligheten till naturupplevelser i de tätortsnära skogarna har under 
året förbättrats genom ungdomsprojektarbete i samverkan med arbets-
förmedlingen och kommunens arbetsmarknadsorganisation.
 Arbetet med undersökning av gamla deponier har påbörjats genom 
framtagande av en inventerings plan för att MIFO klassa våra deponier. 
Arbetet pågår under 2016 och 2017.

Intern kontroll

Tekniska nämnden har under året antaget en ny handlingsplan för intern-
kontroll med följande punkter i fokus:
• Ekonomi/Budgetuppföljning
• Målarbete
• Avtalstrohet
• VA-verksamhet
• Delegation
• Säkerhet
• Upphandling

Punkterna följs upp fortlöpande under året och lyfts till november-
nämnden för analys och fortsatt hantering. Ingen ny internkontroll punkt 
för 2017.
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Framtid

Attraktiviteten i en kommun är mycket viktig och tekniska nämnden har 
som målsättning att Gislaveds kommun ska bli än mer attraktivt. Tekniska 
nämndens investeringar har fokus på vår Vision 2040.
 För våra yngsta kommuninvånare kommer en fortsatt upprustning av 
våra lekplatser och uppbyggnad av cykelbanor att ske successivt under 
de närmaste åren.
 Gislaveds kommun har en låg olycksstatistik för oskyddade trafikanter. 
Det är viktigt att det arbetet får fortsätta och resultera i ytterligare investe-
ringar i trafiksäkerhetsåtgärder.
 Tekniska nämnden har fr.o.m. 2017-01-01 tagit över ansvaret angående 
kommunens exploateringsmark. I uppdraget ska vi hantera samhällets 
utbyggnad av bostads- och industritomter samt utveckla kommunens 
reservmarken på ett kostnadseffektivt sätt.
 VA-verksamheten kommer under de närmaste åren att arbeta med 
framtagande av VA-plan (både inom och utom verksamhetsområden) 
och saneringsplan (förnyelse av uttjänta ledningar). Under utblicken har 
man beslutat att öka förnyelse takten till

 Kraven på våra vatten- och avloppsreningsverk kommer att bli större 
och problemet med slam måste också lösas på ett kostnadseffektivt 
och miljömässigt sätt.
 Viktigt att Vi arbetar med vattentillgång vid torka och hantera dagvatten-
frågan vid skyfall.
 Arbeten med återställning och avslutande täckning av Mossarptippen 
kommer att ta en hel del resurser i anspråk. Förhoppningsvis ska den 
av länsstyrelsen godkända avslutningsplanen kunna genomföras under 
planerad tid och finansieras med de medel som avsatts för ändamålet.
 Alla gamla nedlagda avfallsdeponier, 32 stycken, som finns inom 
kommunen undersöks om det finns föroreningar som behöver åtgärdas. 
Några kommer sannolikt att kräva extra täckning. Vissa kanske till och 
med måste saneras, vilket i så fall kommer att medföra en hel del kostna-
der då inga statsbidrag utgår för sanering av gamla kommunala deponier.
 Arbetet med att se över kommunalförbund med Gnosjö, Vaggeryd 
och Värnamo pågår. Beslut angående fortsatt arbete antas under 2017.
 Det är viktigt för framtiden att Gislaveds kommun är en attraktiv arbets-
givare och erbjuder attraktiva miljöer och mötesplatser så att vi även fram-
ledes kan locka kompetent arbetskraft till jobb och boende i Gislaved.
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Ordförande: Niclas Palmgren (M)
Förvaltningschef: Susanne Norberg
Andel av kommunens driftbudget: 0,7%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 22 720 23 554 23 107 447

./, intäkter -11 862 -12 083 -12 683 600

Nettokostnader 10 858 11 471 10 424 1 047

Nettoinvesteringar 925 433 422 11

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Nämnd 503 542 484 58

Administration 3 780 3 580 3 838 -258

Bygg- och  
planenheten 1 086 846 206 640

Kart- och  
mätenheten 853 1 092 585 507

Miljöenheten 2 374 2 784 2 294 490

Bostadsanpassning 2 262 2 627 3 017 -390

Totalt 10 858 11 471 10 424 1 047

Uppgift
Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar 
planläggning, bygglov, bygganmälan, alkoholtillstånd samt bostads-
anpassning med stöd av plan- och bygglagen, alkohollagen samt lagen 
om bostadsanpassningsbidrag.
 Nämnden är även kommunens myndighet i miljö- och hälsoskydds-
frågor och livsmedel med stöd av bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen.
 Vidare ansvarar nämnden för framtagning av grundläggande kartor 
och geografiska databaser (GIS) och svarar för den kommunala energi- 
och klimatrådgivningen.
 Om man sammanfattar nämndens huvuduppdrag så är det att främja 
en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer till-
försäkras en god miljö och hälsa.

Måluppfyllelse
Bygg-och miljönämnden har kommunens myndighets- och service-
ansvar för de uppgifter som faller inom Plan- och bygglagen, miljö- och 
hälsoskyddslagstiftningen, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslag-
stiftningen och alkohollagen. Därutöver ansvarar nämnden för kontroll 
av försäljning av receptfria läkemedel.
 För att bidra till att nå kommunens vision arbetar bygg- och miljö-
nämnden långsiktigt med sin verksamhet. Inom samtliga verksamhets-
områden pågår det förbättringsarbete i syfte att öka servicegraden och 
informationen.
 Det största enskilda projektet är avloppsinventeringen som omfattar 
hela kommunen.
 Målet är att Gislaveds kommun ska vara ett hållbart samhälle med 
god miljö och god bebyggd miljö.
 Verksamheten har genomförts på sådant sätt att betydande steg har 
tagits mot uppfyllelse av de konkretiserade målen. Uppsatta mål för 2016 
kan därför delvis anses vara uppfyllda. Bokslutet visar en god målupp-
fyllelse och att verksamheten har genomförts inom de ekonomiska  
ramarna. Bygg- och miljönämnden anser sig därför uppfylla kravet på 
en god ekonomisk hushållning.

Ekonomiskt resultat
Bokslutet visar ett positivt resultat på 1 047 tkr.
 Ökade intäkter med 600 tkr samt att personalkostnadernas utfall 
blev 1 665 tkr lägre än budgeterat, bidrar till att nämndens överskott. 
Vakanser i samband med barnledigheter och vakanser vid längre sjuk-
skrivningar är förklaringen till de lägre personalkostnaderna. Ett under-
skott på kontot för bostadsanpassningsbidrag, -390 tkr minskar nämn-
dens överskott. Ett underskott på kontot material/tjänster balanserar 
också nämndens överskott, de ökade kostnaderna på kontot är till över-
vägande del kostnader för personal som inte är anställda i kommunen.
 Investeringarna under 2016 är utnyttjade, nämnden har satsat på en 
uppdatering av ärendehanteringssystemet för att underlätta digital 
ärendehantering.
 Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med 
en god ekonomisk hushållning.

Investeringsredovisning

Investeringarna under 2016 är utnyttjade för att täcka en uppdatering av 
ärendehanteringssystemet för att möjliggöra en digital ärendehantering.

Personal

Åtgärder för att förbättra de synpunkter som fanns i den föregående 
medarbetarenkäten har gjorts även under detta året, främst har målen 
förtydligats genom en tydligare tillsyns- och verksamhetsplan.
 Förvaltningen har under året satsat på kompetensutveckling. Detta är 
något som syns i den kartläggning som gjorts över utbildningskostnader. 
Förvaltningen har valt att prioritera webbaserade utbildningar, där så 
har varit möjligt, dels för att få så tids- och kostnadseffektiva utbildningar 
som möjligt dels för att det varit bra ur ett miljöperspektiv. Även personal-
möten har använts för kompetensutveckling. Samtlig personal har vid 
något tillfälle under året tagit del av planerad kompetensutveckling.

Personalpolitiska mål 
Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Utfall i % 2013 2014 2015 2016

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 2,1 3,1 7,1 7,0

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 19,8 0 52,7 68,5

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal 100 90 91,67 73,0 *

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 76,19 76,19 86,0 90,0

Andel män som  
arbetar heltid 91,67 90 100 100

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 4,76 4,76 9,0 5,0

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 0 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 19,5 5,0 5,0 5,0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 8,33 8,33 0 0

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och 
män arbetar utifrån deras anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras 
på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 
60 dagar eller mer. 
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Förvaltningen har säkerställt att 100% av personalen har haft utvecklings-
samtal. Denna siffra är de som har svarat på enkäten.
 Bygg- och miljöförvaltningen är en relativt liten förvaltning, och under 
2015 – 2016 har två medarbetare varit långtidssjukskrivna utan koppling 
till arbetsmiljön. Detta faktum gör att sjukfrånvaron är missvisande.
 Samtliga medarbetare på förvaltningen arbetar i den omfattning de 
önskar. Ett antal medarbetare har valt att begära tjänstledigt på del av 
tjänst.

Miljö

Nämndens möjligheter att verka för en minskad miljöbelastning i sam-
hället finns både i den rådgivning och i den tillsyn nämnden bedriver.
 En inte oväsentlig del av resurserna har under året tagits i anspråk för 
handläggningen av markföroreningsfrågor i samband med detaljplane-
arbete.
 Bygg- och miljöförvaltningen har som en uttalat mål att inventera  
enskilda avlopp i syfte att fler åtgärdar bristfälliga avlopp. Detta för att 
minska den miljöbelastning som bristfälliga avlopp utgör.
 Nämnden har en halvtidstjänst som energi- och klimatrådgivare och 
har genom denna möjlighet att verka för en övergång till mer koldioxid-
neutral uppvärmning.
 Bygg- och miljöförvaltningen väljer att i största möjligaste mån resa 
kollektivt inom kommunen, men även regionalt och nationellt. Man väljer 
dessutom när så är möjligt webb-baserade utbildning för att spara tid, 
pengar och miljö.

Intern kontroll

Internkontroll har genomförts enligt den beslutade internkontrollplanen 
för 2016. Inga avvikelser som föranleder några åtgärder har påträffats. 
Kontrollområden har varit delegationsuppdrag, redovisning delegationer, 
uträkning och debitering av mät - och kontrolluppdrag, nybyggnads-
kartor, planuppdrag samt bygglovsavgifter samt efterlevnaden av person-
uppgiftlagen. Kontrollerna har skett genom stickprov och avstämningar. 
Leverantörsfakturor och löneunderlag granskas kontinuerligt och det 
ekonomiska utfallet av verksamheten följs upp varje månad. Samt att 
delårsbokslut upprättas per 31 mars och 31 augusti. I samband med 
delårsboksluten följs också den årliga planeringen upp för att säkerställa 
att syftet med verksamheten bedrivs enligt uppställda mål.

Framtid

Den pågående samhällsomvandlingen medför en ökad mängd arbets-
uppgifter och utmaningar, ställer allt större krav på en effektiv administra-
tion, modern teknik. Gislaveds kommun är en kommun med ett starkt 
näringsliv, vilket också medför ett utökat behov av service och tillsyn 
från myndigheten till näringsidkare.
 Gällande Plan- och bygglag (PBL) innebär ett ökat rättskydd för dem 
som söker bygglov samt förenklade processer avseende den fysiska 
planeringen.
 Det nya regelverket om bygglovsbefriade åtgärder medför en föränd-
rad administration vid handläggning av ärenden och ett ökat behov av 
modernisera och effektivisera handläggningsrutiner vid förvaltningen.
 En viktig fråga för de kommande åren är kompetensförsörjningen till 
Bygg- och miljöförvaltningen. Effektivare handläggning kräver moderna 
datoriserade metoder och digitalisering av handläggningen så långt det 
är möjligt.
 Bygg- och miljönämnden ska i sitt uppdrag ha god dialog med med-
borgarna och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgäng-
lighet. En utmaning i framtiden är att visa att detta finns och utveckla 
dialogen än mer.
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Ordförande: Maria Gullberg-Lorentsson (M)
Förvaltningschef: Carina Helgesson-Björk
Andel av kommunens driftbudget: 36,5%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 698 038 742792 764588 -21796

./, intäkter -135 941 -162855 -181346 18491

Nettokostnader 562 095 579937 583242 -3305

Nettoinvesteringar 3 153 6313 2834 3479

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Kansli- och  
utvecklingsenhet 16 016 27826 17411 10415

Individ- och  
familjeomsorg 101 987 120733 114554 6179

Vård och omsorg 319 355 305540 309974 -4434

Funktionshinder  
och stöd 124 737 125838 141303 -15465

Totalt 562 095 579937 583242 -3305

Uppgift
På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kom-
muninvånarnas behov av vård, omsorg och service enligt gällande lagar, 
förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har det politiska 
ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, äldre-
omsorgen, omsorgen om funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt 
psykiskt sjuka, hälso- och sjukvård, flyktingfrågor och integration.
 Socialnämnden har också uppgiften att leda och samordna de  
arbetsmarknadsåtgärder som ligger inom nämndens ansvarsområde, 
samt att leda och samordna samverkan med andra nämnder i syfte att 
skapa en helhetssyn i arbetsmarknadsfrågor.
 Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsätt-
ningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten.

Måluppfyllelse
Under 2016 har arbetet bedrivits med inriktning mot att uppfylla kom-
munfullmäktiges mål, socialnämndens mål samt målen för de interna 
processerna. Ett antal mål har karaktären att gälla under en längre period 
och för dessa är det på så vis även vid årets slut svårt att bedöma dem 
som helt uppfyllda. Några av dessa mål kommer att finnas kvar för 2017. 
Utifrån rådande omständigheter anser socialnämnden sig uppfylla kravet 
på god ekonomisk hushållning.

Ekonomiskt resultat
Resultatet för 2016 för socialnämndens samlade verksamheter är totalt 
-3 305 tkr vilket motsvara mindre än 1% avvikelse gentemot budget. 
Socialnämnden tog i budget 2016 beslut om anpassningar av verksam-
heten på totalt 23,1 mnkr och med det som utgångspunkt får det ses 
som ett gott resultat. De sammanfattande orsakerna till underskottet 
beror på anpassningar som inte gett helårseffekt, ökade behov och 
kostnader för funktionshinderverksamheten samt enheter/områden 
med obalanser.
 Socialnämnden har under året haft kostnader för flyktingmottagandet 
som inte kunnat återsökas från migrationsverket. Det gäller kostnader för 
försörjningsstöd till flyktingar samt kostnader för drift av evakuerings-
boendet Johan Orre. Totalt motsvarar det 3 312 tkr. Socialnämnden har 
i tidigare under året aviserat att man avser att komma tillbaka i bokslutet 
med begäran om att få dessa kostnader täckta av de statliga flykting-
medlen för 2016 vilket man nu kommer att göra.

 Socialnämnden tog i budget 2016 också beslut om omfördelningar 
mellan de olika programområdena för att möta de obalanser som sågs i 
2015 års bokslut. Den omfördelning har till viss del fallit väl ut men ytter-
ligare omfördelning har gjorts i 2017 års budget. Under året har social-
nämnden även tagit ett antal andra beslut om åtgärder utifrån rådande 
ekonomiskt läge.
• Lokala riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning.
•  Ekonomiska uppföljningar varje månad; förutom januari, juni samt 

december.
• Genomlysning av myndighetsutövning inom SOL och LSS.
• Översyn av lokalanvändningen.
• Omfördelningar mellan de olika programområdena i budget 2017.
•  Infört strikt anställningsprövning av alla tillsvidaretjänster, projekt-

anställningar och längre vikariat under 2016.
•  Infört strikt prövning av inköp av material och tjänster samt total-

stopp av bokningar av externa kurser, konferenser och utbildningar 
under 2016.

•  Genomföra en utredning av kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten 
i egen regi samt ta fram en plan för att komma tillrätta med under-
skotten och nå ekonomisk balans 2017

Under året har insatser till personer med funktionsnedsättning som  
ansöker om insatser utifrån LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) fortsatt att öka och med det kostnaderna för verk-
samheten. Detta har hanterats med omfördelning och utökning av ram i 
budget 2017. En översyn pågår gällande om en del av de ökade behoven 
delvis kan täckas med statliga medel från migrationsverket men är 
ännu inte klarlagd.
 Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott på 10 415 tkr. Den 
största delen av överskottet handlar om de medel som var avsatta för 
att balansera anpassningskostnaderna inom programområde vård och 
omsorg.
 Individ- och familjeomsorgen har totalt ett överskott om 6 179 tkr. 
Vuxenstöd har ett överskott på 5 601 tkr. Överskottet beror på minskade 
placeringar i externa HVB-hem för vuxna, samt minskade placeringar 
för vuxna i familjehem. En förändring av arbetssättet har varit en betydan-
de faktor som gett önskade effekter. Insatser till barn och familj visar 
däremot ett budgetunderskott på 3 269 tkr. Underskottet beror på ökade 
placeringskostnader för barn och unga. Fler barn än tidigare har haft 
behov av en placering och kostnaderna per plats har också ökat.
 Försörjningsstödsverksamheten gällande flyktingar visar en negativ 
budgetavvikelse om 2 997 tkr. Detta beror på att kostnaderna ökar för 
försörjningsstöd till flyktingar då etableringsersättningen upphört för 
många nyanlända. Kostnaderna för övrigt försörjningsstöd har minskat 
och ger ett budgetöverskott vilket innebär att försörjningsstödet totalt 
ger ett litet överskott.
 Arbetsmarknadsorganisationen visar en totalt en positiv budgetav-
vikelse på 3 904 tkr. Det beror på att vakanser där vikarier inte har tillsatts, 
färre anställda i arbetsmarknadsanställningar, färre i offentligt skyddade 
anställningar än budgeterat samt att tolkservice har genererat ett budget-
överskott om 2285 tkr på grund av fler tolkade timmar.
 Kostnaderna för mottagandet av ensamkommande barn visar, trots att 
man inte kunnat öppna verksamhet i egen regi i den takt som planerats, 
så har verksamheten kunnat bedrivas inom ramen för den ersättning 
som man fått från migrationsverket. Återkommande förändrade förut-
sättningar har under året påverkat ekonomin och kommer påverka den 
ekonomiska utvecklingen framöver. Under året har det varit många  
externa placeringar då planerade boenden inte startats som planerat. 
Att kommunens egna boenden under året bedrivit verksamheten kost-
nadseffektivt och att många av barnen är familjehemsplacerade i släk-
tinghem är en annan faktor som påverkat resultatet.
 Ersättningar från Migrationsverket angående ensamkommande barn 
har inte återsökts under året gällande belagda platser och därför har 
uppbokningarna hanterats med försiktighet vid bokslutet. Detta inne-
bär att nämnden kan erhålla mer ersättning från staten än det som är 
uppbokat i bokslutet för 2016 vilket då kan komma behöva hanteras i 
budget 2017.
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 Vård- och omsorg redovisar ett negativt resultat på -4 435 tkr vilket är 
ett mindre underskott än förväntat och visar att de beslutade anpass-
ningarna kunnat genomföras något snabbare än planerat. Totalt har 42 
vårdbostäder avvecklats på Solbacka, Östergården och Lugnet. Helårs-
effekten på anpassningen är beräknad till drygt 14 mnkr varav 10 mnkr 
beräknats som effekt 2016.
 Hemtjänsten redovisar ett underskott om -5 082 tkr. Antalet utförda 
timmar har i snitt under året ökat något och varit ca 270 timmar/dygn. 
En översyn av kostnadsutvecklingen är påbörjad och en plan för att 
komma i ekonomisk balans 2017 ska tas fram.
 Funktionshinder och stöd redovisar totalt ett budgetunderskott på 
-15 464 tkr. Gruppbostäder och daglig verksamhet har ett litet budget-
överskott och är i ekonomisk balans. Korttidsverksamheten och personlig 
assistans redovisas ett underskott med -7 488 tkr. Under 2015 – 2016 har 
det skett en stor ökning av beslutade timmar, framförallt inom personlig 
assistans. Korttidsinsatserna och insatser för personer med omfattande 
behov har också ökat.
 Bistånd och stöd redovisar ett underskott på -8 416 tkr. Underskottet 
beror på att antalet externa placeringar har ökat, då behoven inte kunnat 
tillgodoses på annat sätt samt att fler hemtjänsttagare valt privat utförare 
av hemtjänst. Kostnaderna för utskrivningsklara patienter ökade under 
en period i samband med omställning vid minskning av antalet platser 
på vård- och omsorgsboende. Det har också tillkommit nya personlig 
assistansärenden i privat LSS, externt boendestöd och daglig verk-
samhet vilket medfört ökade kostnader. Trots att biståndshandläggarna 
arbetat hårt för att följa upp beslut och omförhandla kostnader på köpta 
platser, så har budgeten för externa placeringar inte kunnat hållas.

Investeringsredovisning

Socialnämndens investeringar visar ett överskott på 3 479 tkr (budget 
6 313 tkr). Av dessa utgörs 2 000 tkr av projekt med senare driftstart; 
nya lokaler för hemvården i Gislaved, Granatens korttidsboende LSS. 
Resterande överskott utgörs av fördröjning av planerade IT-satsningar.

Personal

Personalpolitiska mål 
Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Utfall i % 2013 2014 2015 2016

Sjukfrån-
varo

Total sjukfrånvaro 5,8 6,2 6,7 8,1

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka av 
total sjukfrånvaro

55,9 57,3 48,0 50,3

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Inget  
jmf.bart  
resultat

91,0 75,1 81,52

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid

31,2 35,0 40,6 49,0

Andel män som  
arbetar heltid

65,0 58,8 66,7 76,0

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99%

46,2 45,1 41,0 37,0

Andel män som  
arbetar 75 – 99%

20,0 22,1 19,0 14,0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75%

22,5 20,0 18,4 14,0

Andel män som  
arbetar mindre än 75%

15,0 19,1 14,3 10,0

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och 
män arbetar utifrån deras anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras 
på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 
60 dagar eller mer. 

Resultat
Både den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron ökar vilket är 
allvarligt, även om ökningen inte är specifik för socialförvaltningen utan en 
generell trend. I Gislaveds kommun är socialförvaltningen en av de för-
valtningar som har högst sjukfrånvaro, dock är sjukfrånvaron i jämförelse 
med andra kommuner låg. Många av långtidssjukskrivningarna går inte 
att påverka då de inte är arbetsrelaterade.
 Den totala sjukfrånvaron ökar vilket är i linje med kommunen i övrigt 
och i linje med utvecklingen på övriga arbetsmarknaden. Sjukfrånvaron 
var 8,1% vilket kan ses som en tämligen hög siffra, och är en ökning från 
föregående år. Ökningen jämfört med föregående år är 1,4 %-enheter. 
Långtidssjukfrånvarons andel ökar marginellt från föregående år, men 
ligger ändå klart under snittet under åren 2013 – 2014.
 Andelen som haft utvecklingssamtal har ökat med 6,5 %-enheter till 
81,52% vilket är positivt men det är en bit kvar till målet på 91%.
Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat med 9 %-enheter vilket 
innebär att 49% av kvinnorna i verksamheten arbetar heltid.

Analys och slutsatser
Ökningen av sjukfrånvaron är i linje med ökningar inom hela arbets-
marknaden, men kan också delvis tänkas bero på personalanpass-
ningar kopplat till omstrukturering inom vård och omsorg, vilket medfört 
en ökad arbetsbelastning på många arbetsplatser under 2016. Svårig-
heter att hitta vikarier pga. rådande arbetsmarknadsläge kan också 
medföra att stressen i arbetet ökar. Långtidssjukfrånvarons andel jämfört 
med 2015 har ökat marginellt, men är ändå klart lägre än den var under 
åren 2013 och 2014.
 Andelen som uppger att de haft medarbetarsamtal har ökat sedan 
2015. Det kan även förmodas att en ökad total personalomsättning 
gjort att många medarbetare börjat sina anställningar efter den period 
på året då medarbetarsamtal hålls vilket kan vara en av orsakerna till att 
målet inte uppnåtts.
 Socialförvaltningen har under året medverkat och finaniserat upp-
starten och planeringen av införandet av en kommungemensam beman-
ningsenhet. Verksamheten har startat i januari 2017.
 I socialförvaltningen gäller valfri sysselsättningsgrad. Andelen kvinnor 
som arbetar heltid har ökat med ca 9 %-enheter och därmed jobbar 
nära hälften av alla kvinnor heltid, vilket är glädjande. Även andelen män 
som arbetar heltid har ökat. Sysselsättningsgraderna för både män och 
kvinnor har generellt ökat. Sammantaget kan förmodligen stora delar av 
ökningarna antas vara relaterade till heltidsprojektet, och är glädjande 
ur ett jämställdhetsperspektiv.

Miljö

Fastighetsnära insamling är införd och upplevs fungera bra i de flesta av 
förvaltningens verksamheter. Vad gäller inköp av ekologiska livsmedel 
ligger kvar på samma nivå som 2015, 32%. För sju av åtta tillagningskök 
utgör andelen ekologiska livsmedelsinköp mer än 30%. Förvaltningen 
arbetar på många sätt för att minska resandet i bil och miljöombud 
finns på samtliga enheter/områden.

Intern kontroll

Förvaltningens interna kontrollarbete bygger på en process bestående 
av riskanalyser, framtagande av intern kontrollplan, planering och ut-
förande av kontroll och rapportering. 2016 års kontrollplan innefattar fyra 
kontrollmoment inom områdena kärnverksamhet, administration samt 
IT och verksamhetssystem. Kontrollmomentet under IT och verksamhets-
system bedöms helt uppnått då behörighetskontroll för Magna Cura har 
genomförts två gånger under året. Inom området administration finns 
kontrollmoment om ny postrutin och utsedda registratorer på enheter/
verksamheter/områden, detta kontrollmoment är uppnått. Kopplat till 
området kärnverksamhet finns kontrollmoment om rutiner för kontroll 
att genomförandeplaner upprättas och hålls uppdaterade. Även detta 
kontrollmoment är uppnått då samtliga enheter har rutiner för att säker-
ställa att genomförandeplaner finns och är uppdaterade. I arbetet med 
interna samverkansrutiner, som är ytterligare ett kontrollmoment kopplat 
till området kärnverksamhet, har det uppmärksammats behov av ytter-
ligare samverkansrutiner. Arbetet med dessa pågår.
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Framtid

Socialnämnden ser både möjligheter och svårigheter i gjorda priorite-
ringar och omfördelningar av befintlig verksamhet för 2017 och utblicks-
perioden. I likhet med föregående år bygger också 2017 års verksamhet 
på interna omfördelning av resurser och prioriteringar, vilka behöver 
omhändertas i det kommande mål- och budgetarbetet för 2018 och 
framåt.
 För att klara verksamheten inom de ekonomiska ramar som finns i 
utblicken 2018 och framåt, bedömer socialnämnden att det kommer 
krävas avvägningar och prioriteringar mellan olika verksamhetsområden 
och verksamhetens innehåll och omfattning.
 Socialnämnden har inför 2017 tagit beslut om omfördelningar mellan 
de olika programområdena för att möta de tidigare obalanserna. Samtliga 
programområden bedöms ha bättre förutsättningar att nå uppsatta eko-
nomiska och verksamhetsmässiga mål 2017 – 2018. Socialnämnden har 
dock en fortsatt oro för utvecklingen avseende insatser till personer med 
funktionsnedsättning, utvecklingen av försörjningsstöd kopplat till utträde 
ur etableringen samt långsiktigt ökade kostnader kopplat till befolknings-
utvecklingen med allt fler äldre.
 För att möta invånarnas behov framöver utan alltför stora kostnads-
ökningar finns det ett antal områden som man behöver fokusera på 
framöver.
 Det är viktigt att fördjupa arbetet med att stärka invånarnas möjlighet 
att, oavsett ålder eller andra begränsade faktorer, leva ett självständigt 
liv med makt och inflytande över sitt eget liv. Detta görs genom att fort-
sätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och hållbart 
samhälle tillsammans med alla andra aktörer, vare sig de är offentliga, 
privata eller frivilliga.
 Den avancerade sjukvården utförs idag allt mer utanför sjukhusen. 
Denna utveckling kommer att fortsätta även framöver och detta kommer 
att leda till en successiv förskjutning av ansvaret från den landstings-
kommunala sfären till den primärkommunala. Forskning visar att denna 
utveckling är positiv utifrån ett invånarperspektiv då man tillfrisknar 
snabbare och bibehåller sin självständighet i större utsträckning. För den 

kommunala sektorn innebär denna förskjutning behov av en mer speciali-
serad kompetens samt behov av ökade resurser för denna verksamhet. 
Välfärdsteknologi kan användas på olika sätt, bl.a. i medicinskt syfte och 
för att underlätta vardagen och bidra till självständigare liv. Tekniken 
kan bl.a. förenkla kommunikationen mellan personal och med brukare. 
Tillsyner och bedömningar kan göras på annat sätt än via fysiska besök 
och läkemedel kan hanteras med tekniska lösningar osv. Med införande 
av ny teknik och nya tjänster kan verksamheten delvis effektiviseras, 
samtidigt som säkerheten kan ökas t.ex. med digitala larm. Ytterst blir 
tekniken ett sätt för verksamheten att kunna möta ökat antal äldre. Under 
utblicksperioden måste det finnas med medel för utvecklingen av 
e-hälsa, särskilt med inriktning på e-hemtjänst. Det måste också finnas 
medel för att bygga ut bredband och fibernät så att kommuninvånarna 
kan få del av nya tjänster.
 Gislaveds kommun har under de senaste åren tagit emot många flyk-
tingar och nyanlända. Den stora utmaningen är att kunna integrera de 
nyanlända så snabbt som möjligt in i samhället, så att de får ett arbete 
och därmed också blir självförsörjande. Arbetslöshetsstatistiken visar 
att det finns många lediga jobb, men att det fortfarande är många som 
är utan arbete. Man kan konstatera att de som har utländsk bakgrund i 
högre grad är arbetslösa än personer som är födda i Sverige. Det är 
samtidigt svårt för företagen att rekrytera kvalificerad personal. Det är 
viktigt att arbeta aktivt med bostadsfrågan så att befolkningen ökar 
och företagen får personal till sina lediga jobb och väljer att vara kvar i 
kommunen.
 Att kunna rekrytera och bibehålla medarbetare och chefer med rätt 
kompetens är en viktig framgångfaktor för alla verksamheter. Redan idag 
finns svårigheter att rekrytera medarbetare till socialförvaltningens olika 
verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmaste åren och 
samtidigt kommer antalet pensionsavgångar öka. Detta sammantaget 
innebär att behovet av nyrekrytering kommer fortsätta att vara stort. 
Det är viktigt att intensifiera arbetet med projektet Attraktiv arbetsgivare, 
men också noggrant följa, analysera och planera kompetensförsörjningen 
framöver.

Arbetsmarknadsorganisationen var på minimässan för nyinflyttade och berättade om praktik och arbetsträning.
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Andel av kommunens driftbudget: 2,4%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 48 244 48 961 45 765 3 196

./, intäkter -12 577 -11 589 -11 288 -301

Nettokostnader 35 667 37 372 34 477 2 895

Nettoinvesteringar 4 715 2 789 2 109 680

Programområden inom nämnden (nettokostnader) 

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Nämnd 426 399 324 75

Fritidsverksamhet 27 985 27 208 24 937 2 271

Föreningsstöd 7 256 9 765 9 216 549

Totalt 35 667 37 372 34 477 2 895

Uppgift
Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånarna goda förutsätt-
ningar för en positiv och meningsfylld fritid. Samhällsutvecklingen har 
medfört att många former av fysisk aktivitet har förskjutits från vardagen 
till fritiden. Fysisk aktivitet är ofta hänvisad till särskilda tidpunkter, sär-
skilda lokaler, speciellt arrangerade platser eller naturområden. Fritids-
nämnden är i detta sammanhang mycket viktig. För att säkerställa ett 
brett utbud av aktiviteter tillhandahåller fritidsnämnden anläggningar 
samt ger bidrag till föreningar och organisationer. Insatserna är viktiga 
för att främja en god folkhälsa i befolkningen.
 Fritidsutbudet bidrar också till en positiv bild av Gislaveds kommun 
och gör kommunen attraktiv att verka och bo i. En viktig aspekt är att 
kunna erbjuda både barn och vuxna ett bra fritidsutbud i närområdet. 
Spontanidrottandet har generellt länge minskat, men en ökning har nu 
skett. Detta är något som fritidsnämnden har tagit fasta på och under 
ett par år tillbaka anlagt olika typer av när/spontanidrottsplatser runt om 
i kommunen. Senaste tillskottet är ett utegym och hinderbana i området 
Gisle. Fritidsnämnden arbetar också med att göra naturen mer attraktiv 
för alla människor att vistas i. Detta görs genom att skapa förutsätt-
ningar för motionsspår, vandringsleder och kanotleden Nissan.
 Genom fritiden marknadsförs kommunen på ett positivt sätt och detta 
stödjs av fritidsnämnden. Föreningars olika arrangemang i form av läger/
cuper/tävlingar lockar årligen hit flera besökare.

Måluppfyllelse
De uppställda målen för fritidsnämnden handlar mycket om att skapa 
förutsättningar och möjligheter för en meningsfylld fritid i form av fysiska 
aktiviteter och rekreation samt ett rikt föreningsliv. Fritidsnämnden prio-
riterar målgruppen barn och ungdomar och det genomsyrar verksam-
heterna. Det sker bland annat genom sammanställning av aktiviteter till 
lovprogram för skollovslediga barn- och ungdomar och utgör en förut-
sättning för föreningsbidrag.
 Under 2016 har fritidsnämnden hanterat en stor simhallsförändring. 
Kontinuerliga dialoger har ägt rum mellan fritidsförvaltningen och före-
ningsliv samt mellan fritidsförvaltningen och andra berörda förvaltningar. 
Detta för att hantera konsekvenser på simhallsverksamheten och om-
byggnation till annan verksamhet i f.d. simlokaler. Vad gäller konsekven-
ser kring den nya simhallsverksamheten har samarbetet med barn- och 
utbildningsförvaltningen bidragit till en god grund för fortsatt simunder-

visning och möjlighet till hög måluppfyllelse av simkunnighet. Simkunnig-
hetsmålen har inte uppnåtts under 2016. En orsak är att definitionen av 
simkunnighet är för högt ställd då undervisningen numera äger rum för 
elever i årskurs 1 samt att flera barn saknar förutsättningar i form av 
vattenvana.
 Vad gäller ombyggnation till annan verksamhet i f.d. simlokal i Små-
landsstenars sim- och sporthall har förutsättningarna ändrats under 
året. Arbete fortgår för en nybyggnation av en sporthall i anslutning till 
befintlig anläggning.
 Fritidsnämnden har under 2016 och inom ramen för ett rikt fritidsutbud 
kompletterat anläggningar med en handikappsramp vid ett kommunalt 
friluftsbad samt ett utegym & hinderbana vid området Gisle. Båda inves-
teringarna har fått positiva vitsord från allmänheten och har redan visat 
sig välbesökta. Vad gäller fritidsnämndens mål om att påbörja arbetet 
med underlag för en utredning kring en ny bad- och sportanläggning 
tog arbetet fart i slutet av 2016 med planering av en medborgardialog.
 Fritidsnämndens uppfattning är att verksamheten under 2016 har ge-
nomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot måluppfyllelse. 
De uppställda målen för 2016 kan därför anses, mer eller mindre, vara 
uppfyllda. Bokslutet visar en god måluppfyllelse och att verksamheten 
har genomförts inom de ekonomiska ramarna. Fritidsnämnden anser 
sig därför uppfylla kravet på en god ekonomisk hushållning.

Ekonomiskt resultat
2016 års ekonomiska resultat blev ett överskott på 2 895 tkr för fritids-
nämnden. Budget för 2016 planerades med en stor förändring i sikte 
samt en lägre budget än tidigare år. Utfallet visar också en lägre netto-
kostnad än 2015. Skillnaden beror på den simhallsförändring som fritids-
nämnden har hanterat mellan 2015 och 2016. Under året har också nya 
verksamheter tillkommit för fritidsnämnden i form av drift av bowling-
anläggning och stuguthyrning i Gisle. Konsekvenserna från förändringen 
samt de nytillkomna verksamheterna har inneburit flera nya arbetspro-
cesser inom nämndens verksamhetsområden som inte har satt sig än.
 Det finns flera större avvikelser från budgetramarna som föranlett resul-
tatet för 2016. Verksamheterna i Anderstorps sim- och sporthall fick under 
början av året en annan utgång än ursprungsbeslutet. Simhallen stäng-
des i kommunal regi ett antal månader senare än planerat och Hälsolyftet 
lämnades över i föreningsdrift. Dessa båda förändringar syns i utfallet.
 I beslut om simhallsförändring fanns också ambition om nya verk-
samheter i de fd simhallslokalerna med. Dessa kräver ombyggnationer. 
Planer kring nybyggnation av sporthall i anslutning till Smålandsstenars 
sim- och sporthall är i gång. Det har hittills inte inneburit några högre 
hyreskostnader för fritidsnämnden.
 Fritidsnämndens kostnader för personal visar ett överskott för 2016. 
Förklaringen är främst att fritidsnämnden sent på året erhöll en del av 
kommunens statliga bidrag för integrationsarbete för att underlätta för 
ny anländas möjlighet till simkunnighet samt träning för alla på Hälso-
lyftet i Smålandsstenar. Dessa projekt fortgår under 2017 och personal-
kostnader för projektanställning kommer således först belasta 2017 års 
budget.
 Fritidsnämndens programområde ”föreningsbidrag” innehåller en rad 
olika bidrag. Vissa bidrag såsom drift- och lokalbidrag bygger på före-
ningarnas aktivitetsgrad. Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag 
anger en trappa där bidraget reduceras i förhållande till deltagaraktiviteter. 
Häri finns ett överskott. Även bidraget för trafikpolicy och ledarutbildnings-
bidrag har inte använts fullt ut.
 En annan orsak till fritidsnämndens överskott är lägre kapitalkostnader. 
Bland fritidsnämndens större investeringar för 2016 kan nämnas handi-
kappsramp på friluftsbadet Kyrksjön, Bårarayd som invigdes i början av 
sommaren. En ny när/spontanidrottsplats i form av utegym & hinderbana 
i området Gisle anlades under senhösten. Arbetet med att successivt 
byta ut armaturerna på kommunens elljusspår har fortsatt. Under året har 
byte ägt rum på motionsspåren i Gislaved och Broaryd. Vad gäller inves-
tering av bassängtäckning till Hörsjöbadet och administrativt system 
genomfördes dessa inte under 2016.

NÄMNDSREDOVISNINGAR – FRITIDSNÄMNDEN
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Investeringsredovisning

Fritidsnämndens investeringar redovisar ett överskott på 680 tkr.
 Investeringen av en handikappsramp på friluftsbadet Kyrksjön, Båraryd 
invigdes i början av sommaren och fick stor positiv uppmärksamhet.
 En ny när/spontanidrottsplats i form av utegym & hinderbana i området 
Gisle anlades under senhösten. Valet och typ av redskap för utegym & 
hinderbana grundades av en praktikant på fritidsförvaltningen som  
genom en undersökning hos unga tjejer på Gislaveds gymnasium fick en 
fingervisning om vad man önskar sig. Fritidsförvaltningen har fått positiv 
respons för att unga fick vara med och bestämma i projektet.
 Arbetet med att successivt byta ut armaturerna på kommunens elljus-
spår har fortsatt. Under året har byte ägt rum på motionsspåren i Gislaved 
och Broaryd.
 Vad gäller investering av bassängtäckning till Hörsjöbadet och adminis-
trativt system genomfördes dessa inte under 2016.

Personal

Antalet anställda vid fritidsförvaltningen var 32 tillsvidare anställda, för-
delat på 12 män och 20 kvinnor vid utgången av 2016. Förvaltningen 
lämnar ett år med en stor personalomsättning och omorganisation 
bakom sig. Både förvaltningschef och anläggningschef har tjänstgjort 
sina första helår och successivt kommit in i rutinerna.
 Under 2016 har förvaltningen arbetat mycket med konsekvenser av 
simhallsförändringen. Året inleddes med övertalighet som den största 
konsekvensen. Därefter har förändringen påverkat hela förvaltningen och 
medfört nya konstellationer i alla förvaltningens arbetsgrupper. Under 
året fick fritidsnämnden också ansvar för två nya verksamheter, bowling 
och stuguthyrning i Gisle, och därmed två nya medarbetare. Under året 
har förvaltningen också hanterat två långtidssjukskrivningar.
 Under 2016 har förvaltningen satsat på utbildningar, främst i service-
gruppen för att säkra kompetens då medarbetare med lång erfarenhet 
erbjöds förtida uttag till förmån för yngre och övertaliga medarbetare. 
En rad insatser kring den psykosociala arbetsmiljön har också gjorts.

Personalpolitiska mål
Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Utfall i % 2013 2014 2015 2016

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 5,1 4,2 2,7 2,9

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 72,5 69,8 45,9 48,1

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Inget  
jämförbart  

resultat
100 90,0

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 55,5 68,18 71,42 75,0

Andel män som  
arbetar heltid 77,78 77,78 78,57 75,0

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 5,0 4,55 4,76 5,0

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 5,5 5,56 0 0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 35,0 27,27 23,8 20,0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 16,6 16,6 21,42 25,0

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och 
män arbetar utifrån deras anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras 
på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 
60 dagar eller mer. 

Den totala sjukfrånvaron för fritidsförvaltningens personal har ökat med 
0,2 %-enheter sedan 2015, men mellan 2013 och 2016 års utfall skiljer 
det flera procentenheter i positiv riktning. Under 2016 har förvaltningen 
dessutom genomgått en stor verksamhetsförändring. Parallellt har förvalt-
ningen aktivt jobbat med förbättring av den psykosociala arbetsmiljön.
 Andelen långtidssjuka av total sjukfrånvaro har ökat något från före-
gående år men utgör en av de lägsta nivå mellan åren 2013 – 2016. Den 
huvudsakliga orsaken till resultatet antas beror på det faktum att ett par 
medarbetare har varit långtidssjukskrivna under året.
 Andelen anställda som har haft medarbetarsamtal är en missvisande 
siffra som hänvisar till en undersökning där det inte finns garanti att alla 
svarar. I årets utfall har 22 av förvaltningens 32 anställda svarat.
 Andelen kvinnor som arbetar heltid har successivt ökat under perio-
den 2013 – 2016. Andelen män som arbetar heltid håller sig på en mot-
svarande nivå. Man ska beakta att en enskild individ i förvaltningen 
medför stor skillnad på resultatet. Utfallet är sammantaget bra utifrån 
kommunens arbetsgivarpolitik.
 Under 2016 har förvaltningen haft en välfungerande samverkan med 
facket på områdesnivå, där områdeschef och fackliga representanter 
från förvaltningens arbetsplatser medverkar. Skyddsronder har utförts två 
gånger under 2016 och åtgärder har vidtagits utifrån det som har fram-
kommit.

Miljö

Fritidsnämndens miljöarbete har under 2016 fortsatt haft sin inriktning på 
energieffektivisering. Arbetet sker i samarbete med fastighetsförvalt-
ningen och föreningslivet för att tillse att anläggningar drivs på energi-
snålt sätt. Dessutom råder en strävan efter mer energieffektiv belysning 
genom t.ex. installation av rörelsesensorer, dimringsfunktioner och LED- 
belysning.
 Under året har förvaltningen fortsatt arbetet utifrån handlingsplan för 
att byta ut armaturer successivt på elljusspåren. Utbyte av kvicksilver-
lampor är av högsta prioritet, därefter utbyte av högtrycksnatriumlampor.
 Under 2016 har kommunen inlett ett kemikaliearbete med samverkan 
på förvaltningsövergripande nivå. Arbetet ska utmynna i en kemikalie-
strategi för Gislaveds kommun. I ett första skede har fritidsförvaltningen 
gjort inventering av samtliga kemikalier som används i verksamheterna 
samt badleksaker och gymnastikredskap som finns i verksamheterna 
och som kan innehålla gifter.
 Fritidsnämndens generella strategiska miljöarbete har under 2016 
avhandlats kontinuerligt på ett systematiserat och strukturerat sätt av 
anläggningschef. Det har även gjorts en revidering av förvaltningens 
egenkotrollplan. Enligt riktIlinjer från nationella och lokala mål samt strate-
gier gällande energi- och klimatarbete så kommer fritidsnämnden på sikt 
se över möjligheten att konvertera användandet av olja till Hörsjöns frilufts-
område, Smålandsstenar till solfångare med eventuellt en kombinations-
panna.

Skateboardtävlingen Betongcupen kom till Smålandsstenar och  
samlade åkare från hela södra Sverige.



48

NÄMNDSREDOVISNINGAR – FRITIDSNÄMNDEN

Intern kontroll

Internkontroll är en förutsättning för tillförlitlig verksamhet och ett syfte 
är att förebygga och hantera risker. Under 2016 har fritidsförvaltningen 
arbetat med två internkontrollsområden. Det har handlat om vatten-
rening för att skapa tydlighet, ordning och reda i syfte att säkerställa en 
god vattenkvalitet. Det har också handlat om förebyggande av stölder i 
fritidsnämndens anläggningar inom ramen för attraktiv och trygg anlägg-
ning. Internkontrollen visar att när problem inom områdena har observe-
rats har åtgärder gjorts.
 Vattenrening: Rutiner har säkerställts bland medarbetarna. Det 
handlar dels om ansvarsfördelning för att dagliga vattenprover tas samt 
ansvarsfördelning så att stickprover initieras och tas. Även rutiner för 
riskbedömningar har tagits fram efter internkontrollen. En del av detta 
är riskbedömning utifrån badgästens synvinkel. Här har interkontrollen 
initierat rutiner för tillbudsrapportering. Interkontrollen har också medfört 
förbättringar kring uppföljning av rapporter och avvikelser. För att öka 
förståelse kring värdet av god vattenrening har alla berörda medarbetare 
inom förvaltningen genomgått en grundläggande utbildning i vatten-
rening under 2016. Förvaltningen planerar för en fördjupad utbildnings-
insats för ett par medarbetare inom området.
 Förebyggande av stölder: Vid identifiering av nuläge kunde förvalt-
ningen konstatera att antalet stölder är få. Interkontrollen har således tittat 
på förutsättningarna för att motverka generella risker. Internkontrollen 
konstaterar att förvaltningen har goda förutsättningar med bl.a. häng-
låssystem i Gislebadets omklädningsrum och att hänglås finns att köpa 
i receptionen, mindre värdeskåp för mobil och plånböcker i Gisle Sport-
centerns entré samt på Hörsjöbadet. Internkontrollen har initierat att fler 
mindre värdeskåp har satts upp i olika anläggningar. Inom ramen för 
förebyggande av stölder har också information lyfts fram. Förvaltningen 
lägger stor vikt att informera besökare hur de säkrast förvarar sina ägo-
delar. Interkontrollen har initierat att skyltar om ansvar har satts upp i 
olika anläggningar. Inom ramen för internkontrollsområdet har också 
rutiner säkerställts för att hantera eventuella stölder.

Framtid

Framtidens samhälle kommer innefatta fler äldre, ökad mångfald, ökade 
samhällsklyftor och ökad ohälsa. Fritidsnämnden ska med detta som 
bakgrund verka för fortsatt utveckling av ett fritidsutbud som är tillgängligt 
och attraktivt för alla i Gislaveds kommun. Fritidsnämndens viktigaste 
framtida uppgifter handlar därför om attraktion, ungdoms- och bredd-
verksamhet och föreningsstöd.
 Fritidsnämndens verksamhetsområden bidrar till attraktiva livsmiljöer 
där människor vill bo, vistas och verka. Detta medför att fritidsverksam-
heter och anläggningar ska vara efterfrågade och välskötta. I kommunen 
finns ganska god tillgång på olika typer av idrottsanläggningar, men 
behovet av underhållsinsatser är stort. Under 2016 fick fritidsnämnden 
erfara att idrottsanläggningar, enligt kommunens invånare, är viktiga att 
bestå samt väcker engagemang för förnyelse. Fritidsnämnden har ett 
stort ansvar för att utveckla arbetet med att ta fram underlag för en ny 
bad- och sportanläggning i kommunen.
 Fritidsnämnden har en framtida utmaning att finna ett attraktivt fritids-
utbud som attraherar stillasittande ungdomar och uppmuntrar ungdomar 
i allmänhet och tjejer i synnerhet att stanna kvar inom föreningslivet. För 
den skull ska anläggningar vara ändamålsenliga, upplevas trygga samt 
lätta att ta sig till. Satsningen på spontanidrottsplatser ska fortsätta. En 
aktuell idé är att etablera utomhusgym och ”hinderbanor” på strategiska 
platser.
 Attraktivitet handlar också om att möjliggöra och skapa förutsätt-
ningar för läger, cuper, elitmatcher och ungdomsturneringar av olika slag. 
Dessa evenemang ger inte bara kommuninvånare positiva upplevelser 
utan attraherar också många turister och ger positivt bidrag för närings-
livet.
 Barn- och ungdomsperspektivet är i ständigt fokus för fritidsnämnden. 
Framtidens utmaning handlar om att utveckla metoder för att nå grupper 
som i dagsläget tar del av fritidsutbudet i relativt mindre utsträckning. 
En annan utmaning är att hitta bra stödformer för den ungdomsverk-
samhet som inte bedrivs i föreningsregi. Även breddverksamhet är en 
angelägen sak att prioritera. Många mäniskor har mer fritid idag än för tio 
eller tjugo år sedan, men få skulle säga att det känns så. Därför är bredd-
verksamhet en fråga som berör både attraktion och bidrar till god folk-
hälsa.
 Ideella föreningar har en viktig position i vårt samhälle eftersom de 
bidrar med positiv utveckling för såväl samhälle som individ. Generellt 
finns en bild av att föreningsengagemanget minskar och föreningarna 
har svårt att rekrytera nya krafter. Många föreningar i Gislaveds kommun 
har bekymmer att rekrytera barn och ungdomar till sina verksamheter. I 
flera föreningar är invandrarungdomar dåligt representerade. Integra-
tion med stöd av föreningslivet är ett område som fritidsnämnden och 
föreningslivet behöver ta gemensamt krafttag kring. Föreningslivet med 
sin stora varians kan underlätta den nyanländas sociala etablering i 
kommunen. Nyanländas erfarenhet av föreningsliv kan dock variera 
samtidigt som föreningar kanske inte har en vana att ta emot nyanlända 
till sin förening.
 Ett annat generellt problem för föreningslivet är bristen på ledare och 
styrelsefunktionärer. Fritidsnämnden har i dag vetskap om att flera av 
kommunens största föreningar leds utan ordförande. Fritidsförvaltningen 
behöver fortsätta att aktivt samarbeta med SISU och Smålandsidrotten 
med flera för att hitta olika uppslag och idéer för att stötta föreningslivets 
ideella grunder.
 Det är sammantaget väsentligt att ha ett fortsatt starkt ekonomiskt 
stöd till föreningslivet så att föreningarna kan utvecklas och hållas levande.
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Ordförande: Bo Kärreskog (S)
Förvaltningschef: Mats Spånberg
Andel av kommunens driftbudget: 47,3%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 819 535 833593 873065 -39472

./, intäkter -95 788 -80792 -136701 55909

Nettokostnader 723 747 752801 736364 16437

Nettoinvesteringar 9 794 16812 15347 1465

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, 
förskoleklass 208 481 216 345 216 089 256

Grundskola 300 738 306 914 303 034 3 880

Grundsärskola 11 814 12 546 12 087 459

Fritidsgårdar 2 493 2 905 2 583 322

Gymnasieskola 130 870 130 859 129 263 1 596

Gymnasiesärskola 3 899 5 181 4 042 1 139

Vuxenutbildning 12 701 14 855 9 245 5 610

Högskolan på  
hemmaplan 788 952 963 -11

Musikskolan 13 719 14 878 14 407 471

Nämnd och  
administration 10 507 10 957 11 044 -87

Gemensamma  
verksamheter 27 737 36 409 33 607 2 802

Totalt 723 747 752 801 736 364 16 437

Uppgift
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter 
inom skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar 
skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsär-
skola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare, och 
regleras i Skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar även för tillämpliga 
delar i motsvarande fristående verksamheter.
 Uppgifter som regleras i Skollagen 29 kap. § 9 gällande ”Information om 
icke skolpliktiga ungdomar” har överförts från nämndens ansvarsområde 
till socialnämnden.
 Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, uppdrags-
utbildning inom gymnasieskolan samt eftergymnasial utbildning såsom 
yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående högskolekurser samt där-
utöver uppdragsutbildning och liknande verksamhet för den kommunala 
organisationens behov.
 Nämnden ansvarar vidare för samhällsorientering enligt lagen om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197).
 Personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och 
utveckling av verksamheten ingår också i nämndens ansvarsområde.

Måluppfyllelse
Övergripande uppdrag och verksamhetsbeskrivning:
• Ökad måluppfyllelse är det övergripande långsiktiga målet.
•  Den pedagogiska verksamhetens kvalitet och utveckling säkerställs 

genom att verksamheterna systematiskt och kontinuerligt planerar, 
följer upp och utvecklar utbildningen, från central nivå ner på enhets-
nivå. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras.

•  Grundläggande demokratiska principer och förhållningssätt säker-
ställs i en aktiv plan för likabehandling och mot diskriminering och 
kränkande behandling.

•  Verksamheterna präglas av en utvecklande och inkluderande lärmiljö, 
där varje skolform utgör en viktig del i det livslånga lärandet.

Måluppfyllelsen varierar inom nämndens verksamheter.
 Andelen elever i åk 1 som bedöms klara avstämning A i Nya Språket 
lyfter! motsvarar 92,8%.
 I åk 6 är andelen elever med minst betyg E i svenska, engelska och 
matematik 85,5 – 91,5% medan resultaten i svenska som andraspråk 
ligger på 42,5%. Simkunnigheten i åk 6 uppgick till 91,6%.
 Målet att eleverna i grundskolan ska vara behöriga till ett nationellt 
gymnasieprogram har inte uppfyllts. Behörigheten har minskat från 
81,3% till 78,7% år 2016. Om nyanlända elever inom fyra år och elever 
med okänd bakgrund inte räknas med är dock andelen 85,5% år 2016 
mot 84,7% år 2015. Meritvärdet för åk 9 har ökat något från 209,9 till 
210,5. Fortlöpande insatser har riktats mot grundskolan genom fort-
bildning inom flera områden. Målet att avgångseleverna på nationella 
program inom gymnasieskolan ska ha gymnasieexamen motsvarade 
70,9%, samtidigt ökade jämförtalet vid ansökan till högskolan från 14,19 
till 14,58.
 I elevenkäten ”Elevernas skola” anger 87 – 89% av eleverna i års-
kurserna 2, 5 och 8 att de känner sig trygga i skolan.
 Andelen elever på grundläggande vuxenutbildning och gymnasial 
vuxenutbildning som fullföljer kurs och når minst lägsta betygsnivån 
uppgår till 79%. 96% av eleverna som avslutar den högsta nivån på SFI 
(3D) har betyget E eller högre.
 Nämnden anser sig uppfylla en god ekonomisk hushållning då verk-
samheten trots en kraftig barn- och elevökning under året redovisar ett 
positivt ekonomiskt resultat. Fördelningen av resurserna har riktats mot 
de behov som varit mest angelägna.
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Ekonomiskt resultat
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ett positivt resultat med 
16 437 tkr. De särskilda integrationspengar på 7 950 tkr som nämnden 
erhöll under 2016 men som även avser projekt för 2017 gör ett över-
skott med knappt 5 000 tkr.

•  Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklass redovisar 
ett positivt resultat på drygt 250 tkr. Kvarstående medel från särskilda 
integrationspengar på 1 100 tkr bidrar till att programmet hamnar på 
ett positivt resultat. Verksamheterna har under året haft fler barn och 
elever än budgeterat. Förskolan har haft i snitt 58 barn fler placerade 
och dessutom 29 asylsökande barn. Förskoleklassen har haft 10 fler 
elever samt 8 asylsökande. Fritidshemmen har i genomsnitt haft 25 
fler barn placerade under året.

•  Grundskolans program redovisar ett överskott med knappt 3 900 tkr. 
Grundskolan har haft i genomsnitt 43 fler elever som är mantals-
skrivna än enligt budget samt 89 asylsökande. Överskottet beror 
dels på lägre kapitalkostnader för IKT-planen med knappt 1 000 tkr, 
dels på vakanser inom Elevhälsan 1 500 tkr.

•  Grundsärskolan redovisar ett överskott med drygt 450 tkr. Över-
skottet består till största delen av lägre materialkostnader.

•  Fritidsgårdar redovisar ett positivt resultat på drygt 300 tkr. Över-
skottet består i sin helhet av lägre personalkostnader.

•  Gymnasieskolans program redovisar ett positivt resultat med 
knappt 1 600 tkr. Gislaveds Gymnasium står för drygt 450 tkr. BUN-IT 
står för knappt 500 tkr och beror på lägre personalkostnader. De inter-
kommunala kostnaderna visar på ett överskott med knappt 650 tkr.

•  Resultatet för gymnasiesärskolan är drygt 1 100 tkr. Överskottet beror 
dels på att man har högre interkommunala intäkter än budgeterat med 
knappt 800 tkr, dels har man under året minskat med 2 elever och 
därmed organisationen, vilket ger ett överskott avseende personal-
kostnader med drygt 350 tkr.

•  Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på drygt 5 600 tkr. SFI står 
för 2 500 tkr av överskottet beroende på högre statsbidrag för fler 
elever och att organisationen inte har utökats i motsvarande grad. 
Totalt överstiger de externa intäkterna budget med drygt 5 100 tkr.

•  Musikskolan redovisar ett positivt resultat med 471 tkr. Kvarstående 
medel från särskilda integrationspengar på 566 tkr gör att det blir 
överskott istället för underskott på -95 tkr.

•  Gemensamma verksamheter redovisar ett positivt resultat på 2 800 
tkr. I resultatet ligger outnyttjade medel från särskilda integrations-
pengar på knappt 3 300 tkr. Skolskjutsarna redovisar ett underskott 
på drygt -3 150 tkr, varav 1 500 tkr avser oreglerade kostnader för 
2015. Kostnader för badresor har övertagits från skolområdena från 
och med 2016, vilket har medfört ökade kostnader med cirka 400 tkr. 
Förändrade turer, pulsprojekt samt utökade turer i norra delen av 
kommunen bidrar även till underskottet. Poolen gör ett överskott 
med drygt 800 tkr. Gemensamma fastighetsåtgärder visar ett över-
skott på 900 tkr. Den retroaktiva avgiftskontrollen ger ett överskott 
på drygt 700 tkr.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämnden har för år 2016 beviljats ett investerings-
utrymme på totalt 16 812 tkr. Av nämndens totalt tilldelade investerings-
nivå har 15 347 tkr förbrukats.
 Ombudgetering begärs, dels med 1 230 tkr för kvarvarande investe-
ringsutrymme avseende inköp av lärplattor, dels 220 tkr för möbler och 
inventarier till matsal på Töråsskolan.

Personal

De personalpolitiska målen inom barn- och utbildningsförvaltningen har 
en relativt god måluppfyllelse. Den totala sjukfrånvaron ligger på samma 
nivå som de senaste 5 – 6 åren, korttidsfrånvaron ökar något medan 
långtidsfrånvaron är den klart lägsta under de senaste fyra åren. Sjuk-
frånvaron ligger fortsatt klart under det gemensamma kommungemen-
samma målet. Andelen tillsvidareanställda medarbetare som arbetar 
heltid har också ökat och personalutskottets mål inom heltidsprojektet 
har uppnåtts.
 Rekryteringsbehovet av personal inom alla kategorier ökar dels bero-
ende på en fortsatt utökning av verksamheten, dels beroende på 
pensions avgång och dels beroende på en viss ökad rörlighet. De olika 
lärar kategorierna blir i allt större utsträckning bristyrken men rekryte-
ringsbehovet ökar också bland andra yrkeskategorier. Konkurrensen 
om de utbildade ökar alltmer vilket kräver nya och effektivare insatser 
för att säkerställa en hög kvalitet och en god arbetsmiljö.
 Inom den s.k. karriärlärarreformen har ytterligare ett drygt tiotal förste-
lärare och en lektor tillsatts under året.
 Under året har Arbetsmiljöverket genomfört inspektion på skolor i  
Gislaveds kommun. Arbetsmiljöverket granskade sex olika skolor och 
genomförde en övergripande inspektion. I inspektionsmeddelandet upp-
märksammar Arbetsmiljöverket särskilt rektorernas och pedagogernas 
arbetsbelastning samt omfattningen av IT-stress. Åtgärder kring de sär-
skilda påpekandena ska redovisas i maj 2017. När det gäller Arbetsmiljö-
verkets övriga synpunkter anser man att Gislaveds kommun har vidtagit 
åtgärder eller har genomarbetade handlingsplaner. Barn- och utbildnings-
förvaltningen har under hösten kartlagt de utpekade områdena inom 
ramen för det pågående OSA-arbetet och en åtgärdsplan ska redovisas 
i början av 2017.
 Den statliga satsningen ”Lärarlönelyftet” innebar att 225 legitimerade 
pedagoger fick ett genomsnittligt lönelyft med 2 500 kronor/månad. 
Medarbetarna och cheferna använde ett självskattningsmaterial kring 
det pedagogiska uppdraget som underlag för att så långt som möjligt 
skapa en rättfärdig urvalsgrund. Ett fortsatt arbete med att förtydliga 
gällande lönekriterier och lönestrukturer kommer vara angeläget.
 Riktade kompetensinsatser sker inom flera områden. Samtliga skolor 
har i och med detta år deltagit i första delen av Matematiklyftet. Särskilda 
satsningar sker på att arbeta med ett språkutvecklande arbetsätt i alla 
ämnen och verksamheter. Satsningar görs på att egna medarbetare 
utbildar sig till speciallärare, specialpedagoger och förskollärare. Under 
året har en högskoleutbildning i Svenska som andraspråk startats med 
ett 25-tal medarbetare. Vår egen GETT-mässa med pedagoger inom 
kommunen som utbildar kollegor för att utveckla lärandet med stöd av 
digitala lärverktyg har även genomförts 2016. Likt tidigare år har nytill-
trädda förstelärare genomgått en processledarutbildning.
 Ett antal chefer har deltagit i UGL och nya rektorer och förskolechefer 
genomgår den statliga rektorsutbildningen. De flesta cheferna har på-
börjat en utbildning i systematiskt kvalitetsarbete och de kommungemen-
samma utbildningarna. Några rektorer har påbörjat rektorslyftet.
 Under året har åtta nya rektorer och förskolechefer rekryterats. En 
rektor har bytt skolområde och fyra biträdande rektorer har tillsatts.
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Personalpolitiska mål 
Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Utfall i % 2013 2014 2015 2016

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 4,3 3,9 4,3 4,5

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 48,7 50,0 49,4 44,5

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Inget  
jmf.bart  
resultat

82* 79,06 
**

72,4

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 81,13 81 84,17 87,0

Andel män som  
arbetar heltid 94,41 96,1 96,27 96,0

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 13,58 14,1 11,78 9,0

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 0 1,3 1,24 1,0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 5,3 5 4,04 4,0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 5,59 2,6 2,48 3,0

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och 
män arbetar utifrån deras anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras 
på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 
60 dagar eller mer. 

* Varav 61% av alla tillsvidareanställda har besvarat frågan.
** Varav 80,79% (850/1052) av alla tillsvidareanställda har besvarat frågan.

Resultat
• Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,2 %-enheter från 2015.
•  Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har minskat 

med 4,9 %-enheter från 2015. Totalt har långtidssjukfrånvaron minskat 
med 4,2 %-enheter sedan 2013.

•  Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat med 2,83 %-enheter 
vilket är ny högsta nivå (2013 – 2015), för männen har det ökat med 
1,59 %-enheter i förhållande till 2015 års resultat, vilket också är ny 
högsta nivå.

•  Andelen kvinnor som arbetar 75 – 99% har minskat med 2,78 %- 
enheter sedan 2015, för männen har det minskat med 0,24 %-enheter. 
Totalt har andelen kvinnor som arbetar 75–99% minskat med 4,58 
%-enheter sedan 2013 medan männen har ökat med 1 %-enhet.

•  Andelen kvinnor som arbetar mindre än 75% har minskat med 0,04 
%-enheter sedan 2015, för männen är det en ökning med 0,52 
%-enheter jämfört med föregående år. Totalt sett har det skett en 
minskning för kvinnor med 1,3 %-enheter och 2,59 %-enheter för 
män från 2013.

•  758 av 1045 anställda, 72,5%, svarade på enkäten om utvecklings-
samtal inom barn- och utbildningsförvaltningen. En minskning med 
101 svarande från föregående år. Av de som har svarat att de inte har 
haft utvecklingssamtal (16,6% av de svarande, dvs. 125 personer en 
minskning från 2015 med 4,34 %-enheter eller 54 personer) uppger 
man följande orsak till detta:

 º  Jag började min anställning under 2016 och då hade mina kollegor 
redan haft sina samtal: 10,24% en ökning från 2015 med 3,53 
%-enheter.

 º  Jag började nyligen min anställning: 3,15% en minskning från 
2015 med 3 %-enheter.

 º  Vi har under 2016 fått ny chef: 14,96% en ökning från 2015 med 
2,67 %-enheter.

 º  Jag har inte varit på arbetsplatsen under 2016 då jag studerat, 
varit sjuk eller föräldraledig: 8,66% en ökning från 2015 med 0,84 
%-enheter.

 º  Annan orsak: 62,99% en minskning med 2,37 %-enheter jämfört 
med 2015.

Analys och slutsatser
Den ökade sjukfrånvaron återfinns till största delen bland förskollärare 
och lärare och rör korttidssjukfrånvaron mellan dag 2 och dag 14. Vikarie-
bristen har ökat vilket också påverkar övrig personal. Osäkerheten om 
vikarie finns på plats eller inte stressar personalen. Vi kan också se att 
även om långtidssjukfrånvaron har minskat har antalet rehabiliteringar 
pga. psykosomatiska sjukdomar där stress ingår ökat, från 6 individer 
under 2015 till 10 individer 2016.
 Det ökade antalet kvinnor i heltidstjänst är sannolikt en effekt av ett 
mer aktivt arbete för heltidstjänster i Gislaveds kommun.
 Under 2016 har ett stort arbete genomförts kring lärarlönelyftet. I anvis-
ningarna som gick ut i samband med de samtal som skulle hållas inför 
lärarlönelyftet informerades rektorer och förskolechefer om att samtalen 
skulle genomföras i form av utvecklingssamtal. Med tanke på den om-
fattande genomgång med djupgående samtal mellan medarbetare och 
chefer förväntades antalet genomförda utvecklingssamtal ha ökat 2016 
jämfört med 2015. Analysen av resultatet landar dels i att de minskade 
antalet anställda som genomförde enkäten kan bero på det missnöje 
som uppstod i samband med lärarlönelyftet, dels att det minskade an-
talet genomförda utvecklingssamtal kan vara ett resultat av bristande 
kommunikation mellan chef och anställd. Det kan vara så att de anställ-
da inte har blivit tydligt informerade om att de samtal som hölls i sam-
band med lärarlönelyftet var i form av utvecklingssamtal och att de an-
ställda trott att utvecklingssamtalen skulle hållas därutöver. Rörligheten 
bland cheferna kan också ha påverkat samtalen. 9 av 35 chefer har bytt 
område eller nyrekryterats under 2016.

Miljö

I undervisningen på förskolan, grundskolan, fritidshem och gymnasie-
skolan har man arbetat med hållbar miljö på olika sätt. Förskolan har 
bl.a. städdagar, alla verksamheter källsorterar och bilpoolen används i 
den utsträckning som det går.
 Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med Giftfri 
miljö i förskolorna och har gjort en kartläggning över material och ålder 
på leksaker och viss inredning. En förskola har ansökt hos Håll Sverige 
Rent om att få Grön flagg.
Andelen ekologiska livsmedel inom barn- och utbildningsförvaltningen 
har ökat något från föregående år (39,48%, 39,34% år 2015).

Intern kontroll

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-03-02, § 16, att god-
känna intern kontrollplan 2016. I kontrollplanen ingår tre särskilda 
granskningsområden:
• Frånvaro i gymnasieskolan.
• Lärarlösa och inställda lektioner i gymnasieskolan.
•  Kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier, enligt 

Skollagen 6 kap. § 10.

I intern kontrollplan 2016 ingår 14 kontrollmoment. Uppföljningen visar 
att 8 kontrollpunkter har positivt svar (grön), 5 delvis positivt svar (gul) 
samt 1 kontrollpunkt negativt kontrollsvar (röd).
 Positivt kontrollsvar visas på följande kontrollpunkter: Anmälan och 
rapportering av kommunal delegation, uppföljning av frånvaro i grund-
skolan och gymnasieskolan, att betalning sker i överensstämmelse 
med ingångna avtal och att inköpsavtal följs, att krisplan uppdateras, 
att skyddsrond och utrymningsövning genomförs, samt att förskole-
chef/rektor anmäler kränkande behandling, trakasserier och sexuella 
trakasserier till huvudmannen.
 Kontrollpunkter som delvis redovisar brister är följande: Uppföljning av 
lärarlösa och inställda lektioner i gymnasieskolan, behörighetsadministra-
tion vid avslutad eller byte av anställning, tillbudsrapporter vid olycksfall 
samt hot och våld, utredningar och vidtagna åtgärder vid kränkande 
behandling, trakasserier och sexuella trakasserier följer Skollagen, samt 
mätning av matsvinnet.
 En kontrollpunkt visar negativt kontrollsvar och det är årlig uppdatering 
av dokumenthanteringsplan.
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Framtid

Gislaveds kommun står inför flera utmaningar för att säkerställa en lik-
värdig utbildning för alla barn och elever. De kommande åren innebär 
utmaningar såväl när det gäller elevernas måluppfyllelse som ökat antal 
barn och elever, som kompetensförsörjningen av behörig personal. 
Den generella bristen på utbildade pedagoger men också bristen på 
andra yrkeskategorier och vikarier kräver särskilda insatser för att klara 
den långsiktiga kompetensförsörjningen. Insatser för att vidareutbilda 
befintlig personal är en åtgärd och nya grepp för att nyrekrytera personal 
behöver initieras.
 Förändringen av skolstrukturen i Gislaved och Smålandsstenar till 
F – 3 och 4 – 6-skolor är en insats för att stärka kompetensen och öka 
såväl likvärdigheten som måluppfyllelsen för våra elever. Insatser för att 
stärka våra 7 – 9-skolor genom det treåriga programmet ”Inkluderande 
lärmiljöer” är en strategisk satsning för att utveckla det pedagogiska 
arbetet och därmed öka elevernas behörighet till gymnasiets nationella 
program. En kontinuerlig översyn av skolorganisationen är nödvändig för 
att möta elevernas behov och rättigheter utifrån gällande styrdokument.
 En fortsatt satsning på språkutveckling inom alla verksamheter från för-
skola till vuxenutbildning är prioriterad, dels beroende på antalet ökande 
nyanlända dels beroende på de sjunkande resultaten i elevernas läsför-
ståelse. Satsningar på kunskaper, bl.a. i ämnet Svenska som andraspråk, 
men också på språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och ett ökat 
stöd genom digitala lärverktyg. Skolnärvaro är en viktig förutsättning 
för goda skolresultat. Gemensamma insatser tillsammans med andra 
såsom socialförvaltningen, Region Jönköpings län och övriga aktörer 
behövs för att stärka stödet till våra barn och deras vårdnadshavare. En 
fortsatt förstärkt och utvecklad elevhälsaorganisation är betydelsefull i 
det främjande och förebyggande arbetet för att skapa förutsättningar 
för goda skolresultat. Satsningen på familjecentralerna och de öppna 
förskolorna är en viktig insats i det förebyggande arbetet med våra barn 
och i kunskapen om och relationerna med vårdnadshavarna. En ökad 
satsning på praktiknära forskningsinsatser, där karriärlärarna kommer 
vara en viktig resurs, behövs för att stärka skolutvecklingen.

 Flera forskningsresultat visar att ett aktivt och utvecklat ledarskap 
har stor betydelse för ett ökat lärande och en högre måluppfyllelse. En 
fortsatt översyn av ledningsorganisationen och chefernas uppdrag och 
förutsättningar är angeläget. Tydligare fokus, styrning och struktur av 
de olika verksamhetsområdena kan bidra till större uthållighet och för-
bättrade resultat.
 Det ökade behovet av förskoleplatser innebär att projekten för nya 
lokaler i Anderstorp och Gislaved är högprioriterade. Efterfrågan kan 
innebära att ytterligare insatser behöver göras i fler tätorter.
 Gymnasiets utmaningar för att förbättra resultaten och samtidigt be-
hålla bredden av olika program och inriktningar kräver såväl ekonomiska 
prioriteringar som ett fortsatt skolutvecklingsarbete. En särskild utma-
ning är att ge våra nysvenskar en god grund för vidare studier. En fortsatt 
satsning på kultur, teknik, entreprenörskap och internationellt utbyte 
förutsätter att samverkan med olika intressenter kan utvecklas. Musik-
skolans och Kulturplatåns verksamheter är viktiga partners för att stärka 
den estetiska profilen. Skolans samarbete med näringslivet och Teknik-
college är av stor vikt. Satsningen på Vårdcollege kan öka elevernas 
anställningsbarhet men också stärka utbildningskvaliteten inom Vård- 
och omsorgsprogrammet på ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen.
 Vuxenutbildningens framtida utmaningar är att klara ett ökat antal 
studerande inom såväl grundvux, gymnasievux och SFI som ett resultat 
av det ökade antalet nysvenskar och unga vuxna som behöver kom-
plettera sina gymnasiestudier. Utmaningen innebär ett fortsatt behov av 
en flexibel organisation men eventuellt också en utbyggnad. Ytterligare 
statsbidrag för att möta dessa satsningar är av stor betydelse. Ett fortsatt 
samarbete inom GGVV-regionen är viktigt för att stärka utbudet av såväl 
gymnasial som eftergymnasial utbildning. Högskolan på hemmaplan 
(Hph) är en strategisk resurs för att möta utbildningsbehov för näringsliv 
och övriga förvaltningar.

Digital undervisning är sedan 2012 en stor och viktig satsning i kommunens förskolor och grundskolor.
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Andel av kommunens driftbudget: 2,0%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 32 182 35 037 34 190 847

./, intäkter -4 321 -4 057 -4 377 320

Nettokostnader 27 861 30 980 29 813 1 167

Nettoinvesteringar 1 152 4 380 1 247 3 133

Nedsatt hyra med 428 tkr för Kulturplatån, försenad inflyttning.

Programområden inom nämnden (nettokostnader) 

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Nämnd 246 198 214 -16

Kulturverksamhet 26 033 29 090 27 963 1 127

Föreningsanslag 1 582 1 692 1 636 56

Totalt 27 861 30 980 29 813 1 167

Uppgift
Kulturnämnden ska med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpoli-
tiska program ansvara för kommunens biblioteksverksamhet, den allmän-
kulturella verksamheten, föreningsstöd och konsumentinformation.

Måluppfyllelse
Kulturnämndens verksamhet och bidragsgivning ger förutsättningar för 
upplevelser, eget skapande och bildning. Biblioteken ska främja läsning, 
eget skapande och intresset för självstudier och utbildning på alla nivåer. 
Detta uppnås genom läsfrämjande insatser och en utvecklad program-
verksamhet med möjligheter till möten mellan kommuninvånare, artister, 
konstnärer och föredragshållare.
 Ett annat viktigt mål är att barn och ungdomar ska ges möjlighet att 
uppleva och vara delaktiga i kommunens kulturliv. Målet nås genom ett 
stort utbud av professionella kulturprogram och skapande verksamheter 
som vänder sig till att barn och ungdomar.
 För att bidra till att nå kommunen vision arbetar kulturnämnden långsik-
tigt med sin verksamhet. Inom samtliga verksamhetsområden pågår det 
projekt och verksamhetsutveckling vars genomförande omsluter flera 
år i långtidsbudgeten. Det största projektet är Glashuset/Kulturplatån, 
som i sig genererar andra delprojekt. Syftet är att implementera dessa 
projekt i den nya kreativa mötesplatsen efterhand som den färdigställs. 
Målet är att Gislaveds kommun ska vara synonymt med ord som kultur, 
kreativitet, utveckling och öppenhet.
 Verksamheten har genomförts på sådant sätt att betydande steg har 
tagits mot uppfyllelse av de konkretiserade målen. Uppsatta mål för 2016 
kan därför anses vara uppfyllda. Bokslutet visar en god måluppfyllelse 
och att verksamheten har genomförts inom de ekonomiska ramarna. 
Kulturnämnden anser sig därför uppfylla kravet på en god ekonomisk 
hushållning.

Ekonomiskt resultat
Bokslutet visar ett positivt ekonomiskt resultat på 1 167 tkr. Intäkterna 
ökade med 320 tkr och kostnaderna blev 847 tkr lägre än budgeterat. 
De ökade intäkterna har främst uppstått inom verksamheterna Kultur-
platån, +57 tkr i form av hyresintäkter och entréavgifter, och barnkultur-
verksamheten, +232 tkr på grund av statsbidrag som har fördelats om 
från barn -och utbildningsnämnden till kulturnämnden.
 På kostnadssidan är det främst tre områden som bidrar till överskottet. 
Kapitalkostnader inom biblioteksverksamheten blev lägre än budgeterat 
beroende på att flytten av Smålandsstenars bibliotek till Torghuset flytta-
des fram till 2017. För det andra visar bibliotekets personalkostnader ett 
överskott på grund av uppkomna vakanser. Den tredje verksamheten 
som visar ett större överskott är anslaget till kulturprojekt. Främsta skälet 
till det är att förstudien för ett projektet, ”Internationella teatern Trasten”, 
inte genomfördes som planerat. Det är också värt att notera att anslaget 
till studieförbunden visar ett mindre överskott beroende på att anslaget 
till lokaler inte har använts fullt ut.
 Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med 
en god ekonomisk hushållning.

Investeringsredovisning

Investeringarna under 2016 uppgick till 1 247 tkr och är fördelade mellan 
biblioteken 67 tkr, Kulturplatån 981 tkr, konstinköp 156 tkr och Gislaveds 
konsthall 43 tkr.
 Bibliotekens investeringar har använts för att köpa in möbler till Gisla-
veds bibliotek. Kulturplatån har främst investerat i scenteknik till Stora 
salen i Glashuset, men även i möbler och inventarier till kontor och verk-
samhetslokaler. Konstinvesteringen under 2016 var skulpturgruppen 
”Tribun” av Jennifer Forsberg på Ölmestadsskolan i Reftele. Gislaveds 
konsthall utrustades med en ljudanläggning med tillbehör för föreläs-
ningar.
 Investeringsbudgetens visar ett överskott på 3,1 mnkr, varav biblioteket 
står för drygt 2,2 mnkr, konstanslaget 540 tkr, Kulturplatån 219 tkr och 
reinvesteringar 94 tkr. Anledningen till bibliotekets överskott är främst att 
Smålandsstenar bibliotek flyttar in i Torghuset först 2017, vilket har för-
dröjt den planerade investeringen. Konstanslaget visar ett överskott av två 
skäl. Dels har medel varit avsatta för en utsmyckning i den kommande 
sporthallen i Smålandsstenar, vars ombygg nation inte har påbörjats. 
Dessutom togs beslut under 2016 att konstverk upp till 25 tkr köps in 
på driftsbudgeten, vilket medförde att investeringskostnaderna blev 
lägre än beräknat.

Verksamheterna i Glashuset Gislaved erbjuder aktiviteter för invånare  
i kommunen, oavsett ålder.



54

NÄMNDSREDOVISNINGAR – KULTURNÄMNDEN

Personal

I november 2016 hade kulturförvaltningen 30 tillsvidareanställda varav 
20 kvinnor och 10 män. Förvaltningen har satsat på kompetensutveckling 
och omvärldsbevakning under året i form av kurser, konferenser och 
studieresor. Även personalmöten har använts för kompetensutveckling. 
Samtlig personal har vid något tillfälle under året tagit del av planerad 
kompetensutveckling.

Personalpolitiska mål 
Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Utfall i % 2013 2014 2015 2016

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 7,3 9,6 8,8 8,4

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 73,0 70,5 66,9 55,0

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Inget  
jmf.bart  
resultat

95 90,91 95,0

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 79,0 80,0 77,8 83,0

Andel män som  
arbetar heltid 85,7 85,7 87,5 90,0

Andel kvinnor som  
arbetar 75-99% 10,5 10,0 11,1 6,0

Andel män som  
arbetar 75-99% 14,3 14,3 12,5 10,0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 10,6 10,5 11,1 11,0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 0 0 0 0

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och 
män arbetar utifrån deras anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras 
på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 
60 dagar eller mer. 

Resultat
Kulturförvaltningens totala sjukfrånvaro 2016 var 8,4%. Det är en minsk-
ning med 0,4%. Statistiken för den totala sjukfrånvaron visar på en hög 
siffra i förhållande till kommunens styrtal på 4,8%. Den totala sjukfrån-
varon slår statistiskt mycket hårdare i en mindre förvaltning med färre 
anställda än en större förvaltning. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit med 
11,9% och svarar fortfarande för majoriteten av den totala sjukfrånvaron 
i förvaltningen.
 Gislaveds kommun har antagit ett gemensamt styrmått vad gäller ut-
vecklingssamtal, att alla tillsvidareanställda ska ha haft utvecklings-
samtal med sin chef under året. En enkät skickades därför ut till samtliga 
tillsvidareanställda efter årsskiftet, för att få statistik kring denna fråga. 
Av 30 anställda har 21 stycken svarat på enkäten. Av dem uppger en 
person att hen inte haft utvecklingssamtal under 2016 pga. sjukdom.
 Andelen kvinnor och män som arbetar heltid har ökat på förvaltningen. 
Förvaltningen har under året arbetat aktivt med att minska antalet del-
tidstjänster enligt det politiska beslutet att heltid ska vara en rättighet 
och deltid en möjlighet.

Analys och slutsatser
Den totala sjukfrånvaron för kulturförvaltningen har minskat sedan förra 
årets mätning. 2016 hade förvaltningen 3 stycken långtidssjukskrivna 
varav 2 stycken som är helt sjukskrivna. Långtidsfrånvaron har också 
minskat då en av de långtidssjukskrivna är tillbaka i arbete. Den befint-
liga långtidssjukfrånvaron i förvaltningen har sin grund i såväl fysiska 
och psykiska orsaker.
 95% av de svarande har haft ett utvecklingssamtal under 2016. En 
person anger att hen inte haft utvecklingssamtal och där finns en giltig 
orsak.
 Kulturförvaltningen har löst frågan med heltid till alla anställda och 
med deltid som möjlighet till 2017.

Miljö

Miljöarbetet i förvaltningen har innefattat programverksamhet på biblio-
teken och Gislaveds konsthall i form av föreläsningar och utställningar 
med olika miljöteman. Aktiviteter har även genomförts inom kulturmiljö. 
I största möjligaste mån sker resor kollektivt inom kommunen, men 
även regionalt och nationellt. Inom ramen för konsumentinformation har 
aktiviteter genomförts för att sprida kunskap kring sambandet mellan 
produkter och miljö.

Intern kontroll

Internkontrollen under 2016 har innefattat områdena föreningsbidrag, 
konstsamling, avtalstrohet och måluppfyllelse av kulturnämndens beslut. 
Kontrollen visar inga avvikelser som föranleder några direkta åtgärder, 
förutom inom området avtalstrohet. Till stora delar följs gällande inköps-
avtal, men det finns avvikelser som måste ses över och rättas till.

Framtid

Kulturnämndens främsta utmaningar de närmsta åren är att öka integra-
tionen, inkluderingen och tillgängligheten i kulturlivet, samt att säker-
ställa tillgången till ändamålsenliga lokaler för de kulturområden som 
saknar sådana i dag.
 Utvecklingen av Glashuset (tidigare projekt Mötesplats Gisle) är en 
strategisk satsning för att kunna anta de utmaningar som kulturverk-
samheten står inför. Tillsammans med övriga aktiviteter i området Gisle 
har verksamheterna i Glashuset en tydlig bäring på vision 2040 och de 
två prioriterade målområdena, ”Barns lärande” och ”Attraktivitet och 
utveckling för Gislaveds kommun”. Nuvarande plan är att en reviderad 
version av etapp två ska stå färdig med nya danssalar och personal-
utrymmen under 2018/19. Den gemensamma mötesplatsen i Glashuset, 
som var en av grundidéerna i ursprungsprojekt, kan troligen inte genom-
föras pga. de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Med mötes-
platsen försvinner en tänkt lösning på ett ofta framfört behov, inte minst 
från ungdomar och unga vuxna i kommunen. De lokalbehov som är 
utpekade i etapp tre kvarstår. Besluten om hur dessa ska hanteras 
kommer att vara avgörande för de verksamheter som vänder sig till barn 
och ungdomar inom teater/drama samt bild och form, samt för fram-
tidens möjligheter att arrangera program inom scenkonstområdet.
 En grundläggande förutsättning för barns lärande är barnens läsför-
måga. Ett av bibliotekens prioriterade områden är läsfrämjande insatser 
för barn och unga. Det utvecklingsarbete som biblioteket idag bedriver 
inom läsfrämjande insatser riktade mot barn, ungdomar och mot vuxna 
med annat modersmål än svenska, måste fortsätta och säkerställs inom 
utblicksperioden. Läsfrämjandearbetet påverkar såväl barnens resultat 
i skolan som möjligheterna till en fungerande integration i samhället.
 Hösten 2017 flyttar Smålandsstenars bibliotek in i det som tidigare 
var banklokler i Torghuset. Det innebär nya och förbättrade möjligheter 
för biblioteksverksamheten, samtidigt som Torghusets roll som mötes-
plats stärks. Den nya lokaliseringen av biblioteket öppnar upp för en 
intressant utveckling av ett kulturcentrum i den södra delen av Gislaveds 
kommun.
 Under perioden 2016–2018 får kommunen ett ansenligt bidrag från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (Mucf) för att anordna 
sommaraktiviteter för unga (6 – 15 år) i samarbete med civilsamhället. 
Sommaren 2016 visade att behovet och intresset är stort från både 
barn och föräldrar. Gislaveds kommun bör planera för hur denna verk-
samhet ska finansieras och bedrivas när det statliga bidraget upphör.
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Ordförande: Lisbeth Åkestrand (M)
Förvaltningschef: Patrik Johansson
Andel av kommunens driftbudget: 0,1%

Ekonomisk information

Driftredovisning

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Bruttokostnad 243 176 243 198 244 598 -1 400

./, intäkter -261 115 -241 822 -255 521 13 699

Nettokostnader -17 939 1 376 -10 923 12 299

Bruttoinvesteringar 122 349 34 935 87 414

Nettoinvesteringar 22 608 122 349 29 497 92 852

Programområden inom nämnden (nettokostnader)

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
tkr 2015 2016 2016 2016

Administration 9 829 10 829 11 394 -565

Hantverkare -181 -434 -80 -354

Fastigheter -22 198 -5 316 -17 649 12 333

Städning -4 620 -3 103 -3 562 459

Tvätt -142 -100 -220 120

Fordonsservice -848 -300 -1 241 941

Transporter 221 -100 72 -172

Service åt hyres-
gäster 0 -100 363 -463

Totalt -17 939 1 376 -10 923 12 299

Uppgift
Fastighetsnämnden är en intern serviceorganisation som tillhandahåller 
lokaler och service till övriga nämnder i kommunen.
 Fastighetsnämnden svarar för att i de lokaler som kommunen äger 
ska den primära verksamheten (skola, omsorg, fritid, kultur m.m.) kunna 
bedrivas med tillräckliga ytor, en bra miljö samt med en service som 
överensstämmer med brukarnas förväntningar.
 Uppdraget ska genomföras rationellt och ekonomiskt. Dessutom ska 
fastigheterna underhållas så att kapitalförstöring undviks.
 Uppdraget innebär också att nämnden ansvarar för nybyggnad samt 
om- och tillbyggnad av kommunens skolor, förskolor, särskilda boenden 
m.m. för övriga nämnders behov.
 När lokaler blir överflödiga är det fastighetsnämndens ansvar att hitta 
andra hyresgäster till lokalerna eller avyttra fastigheterna.
 Servicen till kommunens övriga förvaltningar består till största delen 
av lokalvård. Men fastighetsförvaltningen tillhandahåller dessutom tvätt, 
fordonsservice, transporter och vaktmästeritjänster.

Måluppfyllelse
Fastighetsnämndens roll i den kommunala organisationen medför att 
de kortsiktiga målen till stor del handlar om att genomföra investerings-
projekt, som oftast initierats av andra. Inför 2016 har nämnden dessutom 
några konkretiserade mål samt fastighetsnämndens egna målsättningar.
 Inför 2016 var målsättningarna bland annat att bygga om Åsenskolans 
C-hus till förskola. Simhallarna i Anderstorp och Smålandsstenar skulle 
avvecklas och byggas om till sporthallar. Projekteringen av etapp två 
på Glashuset skulle genomföras och även en tillbyggnad av Solkullens 
förskola i Hestra skulle genomföras. Dessutom hade fastighetsnämnden 
i uppdrag att genomföra ytterligare mindre investeringar i andra fastig-
heter.
 Flera av de större investeringarna har av olika anledningar inte genom-
förts. Upphandlingen av C-huset resulterade i få anbud som dessutom 
var dyrare än budgeterat. Det medförde att projektet behövde omarbetas 
och minskas. Dessutom köptes Prästgården i Anderstorp in och resurser 

lades på en ombyggnad av den fastigheten till förskola. Planerna för 
Glashuset förändrades också under året och även det projektet måste 
omarbetas med en lägre ambitionsnivå. Efter överenskommelse med 
föreningar i Anderstorp överläts driften av simhallen till föreningarna. I 
Smålandsstenar förs en diskussion avseende hur sim- och sporthallen 
ska förändras. Därför har inte ombyggnaderna av simhallarna påbörjats. 
I Hestra har inte behovet motiverat att tillbyggnaden av Solkullens för-
skola påbörjats. Men på grund av ökat behov i Gislaved och Burseryd 
har fastighetsnämnden investerat i moduler som är färdigställda under 
hösten 2016.
 Insatserna avseende planerat underhåll på fastigheterna har förändrats 
under 2016. En följd av övergången till komponentavskrivning är att plane-
rat underhåll betraktas som reinvestering och finansieras i investerings-
budgeten. En del avseende oplanerade åtgärder respektive utbyte som 
inte motsvarar en hel komponent är kvar i driftbudgeten. För reinveste-
ringar avsattes 15 mnkr varav drygt 10,9 mnkr förbrukats. På driftbudge-
ten är drygt 13 mnkr förbrukade. Totalt har fastighetsnämnden satsat ca 
23,9 mnkr i underhåll och reinvesteringar vilket motsvarar ca 115 kr/m². 
Av större insatser kan nämnas Gisle sportcenter, Töråsskolan, Isabergs-
skolan och Gyllenforsskolan.
 Ett annat viktigt mål är att klara verksamheten inom de ekonomiska 
ramar som ges av hyresintäkter och inkomster från serviceuppdrag. 
Verksamheten ger ett betydande överskott, även om man exkluderar 
reavinster på fastighets- och maskinförsäljningar samt ej utfört underhåll. 
Därför finns det fog för att påstå att måluppfyllelsen är god. Men frågan 
är om kvalitet har varit tillräcklig. Fastighetsnämnden gör regelbundet en 
enkätundersökning bland de interna hyresgästerna med attityderna till 
nämndens service. Svaren ges på en 9 gradig skala och medelvärdet 
vid enkäten 2016 var 6,41. Motsvarande värde 2013 var 6,59 och 6,46 
2014 och 2015 var det 6,44. Trenden är svagt sjunkande men resultatet 
är ändå på en mycket bra nivå. En ny enkät kommer att göras 2017.
 Fastighetsnämnden har också en tydlig målsättning att verksam-
heten ska bedrivas effektivt. Lokalvården är personalintensiv och för-
valtningen har under 2016 ökat intäkterna pga. fler uppdrag samt att 
personalen arbetat mer i andra verksamheter. Men kostnaderna har 
inte ökat lika mycket.
 Ett av de viktigaste konkretiserade målen för fastighetsnämnden 
handlar om att prioritera investeringar riktade till barn och ungdom. 
Dessutom ska nämnden tillhandahålla bra lokaler med god inom- och 
utomhusmiljö som dessutom ska vara säkra och trygga. Enligt fastig-
hetsförvaltningens attitydbarometer från våren 2016 är uppfattningen 
om inom- och utomhusmiljön mellan 5 och 7 på en 9-gradig skala. 
Uppfattningen om utomhusmiljön överträffar målet medan uppfattningen 
om inomhusmiljön inte når upp till målsättningen. Beträffande säkerheten 
genomförs revisionsbesiktningar regelbundet, brandlarm och sprinkler-
anläggningar besiktigas också inom max. var 15 månad. Även lekplat-
sernas säkerhet på, skolor och förskolor, besiktigas varje år. I stort sett 
alla larm har övervakade ledningar för att säkerställa larmöverföringen.
 Andra konkretiserade mål avser miljö och energi. Under året har fastig-
hetsnämnden beslutat att ansluta flera fastigheter i Smålandsstenar till 
fjärrvärme under 2017. Dessutom för förvaltningen diskussioner om ut-
byggnad och anslutning till fjärrvärme även i Anderstorp. Brandstationen 
i Burseryd som helt värms med olja har sålts under 2016. Därmed borde 
oljan minska i omfattning till nära 0 men på grund av problem med 
gaspannan vid Nordinskolan/Sporthallen i Smålandsstenar har ca 50 m³ 
eldningsolja använts där under året. Trots det utgör oljan en mycket liten 
del av fastighetsnämndens energiförbrukning mindre än 2%. Fjärrvärme 
står för 45%, el för 38% och biogas för 15%.
 Till 2020 ska fastighetsnämnden minska energiförbrukningen i fastig-
heterna mätt i kWh/m2. Det innebär en förbrukning om 168 kWh/m2. 
2016 är förbrukningen, normalårskorrigerat, 187 kWh/m2 vilket endast är 
en minskning med 2 kWh. Det är en för liten minskning för att kommunen 
ska kunna nå målet 2020. Kommande år måste investeringarna i energi-
besparande åtgärder öka.
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Ekonomiskt resultat
Resultatet för 2016 är 12,3 mnkr.
 Intäkterna överstiger budget med 13,7 mnkr varav 3 mnkr är omföring 
av personalkostnader inom förvaltningen. De externa är i stort sett lika 
med budget men det finns stora avvikelser. Externa bostads- och lokal-
hyror är ca 4,5 mnkr lägre än budgeterat. Det beror på vakanser till följd 
av nerdragning av platser inom särskilt boende samt på avvecklingen 
av stiftelsen Gisleparken. Å andra sidan har nämnden reavinster på för-
säljning av fastigheter och fordon med ca 4,2 mnkr. Nämnden har också 
erhållit ersättning från Migrationsverket med ca 750 tkr för nedlagda 
kostnader på Johan Orre.
 De interna intäkterna överstiger budget med 10,2 mnkr varav 7,6 mnkr 
är hyror. Det beror i huvudsak på att socialnämnden ersätter fastighets-
nämnden för vakanta lägenheter i särskilt boende under uppsägnings-
tiden. Fastighetsnämnden har även kompenserats för hyresbortfallet 
från stiftelsen Gisleparken. Hyresintäkterna har också ökat på grund av 
de nya förskolorna i Gislaved och Burseryd. Även interna ersättningar 
för fordon och lokalvård ger högre intäkter än beräknat.
 Fördelat på verksamheter har administrationen ett underskott i för-
hållande till budget på 0,6 mnkr, fastighetsförvaltningen ett överskott på 
12,3 mnkr, lokalvård ett överskott på 0,5 mnkr, tvätten ett överskott på 
120 tkr och fordonsservice ett överskott på 0,9 mnkr. Hantverkare, 
transporter och service åt hyresgäster redovisar underskott jämfört 
med budget på 1 mnkr tillsammans.
 Förbrukningen av el, olja, biobränslen, gas och värme är lägre än 
budgeterat, 33,7 GWh jämfört med 35,4 GWh. 2016 var ett varmt år som 
motsvarar 95% (2015 90%) av ett normalår. Men energikostnaderna är 
endast 330 tkr lägre eftersom pris per kWh är 3,3 öre högre än budge-
terat.
 Fastighetsnämnden har under året investerat för ca 34,9 mnkr jämfört 
med ca 23 mnkr 2015. De största kostnaderna har lagts på Prästgården 
i Anderstorp samt på nya tillfälliga förskolor i Gislaved och Burseryd. 
10,9 mnkr har lagts på reinvesteringar vilket med nya redovisningsregler 
till stor del ersätter planerat underhåll.
 När samtliga kostnader bokförts slutredovisas projektet och under 
2016 har fastighetskontoret slutredovisas 47 projekt. Dessa var budge-
terade till ca 34 mnkr och totala kostnaderna uppgick till ca 31,4 mnkr.

Investeringsredovisning

Fastighetsnämnden har under året investerat för 34,9 mnkr. Året har 
också, på investeringssidan präglats av omtag i förstudier och projekte-
ringar i några av de stora projekt som ligger framför oss såsom Glashuset 
etapp 2, Ombyggnation av C-huset i Anderstorp och Sporthallen i 
Smålandsstenar.
 De största kostnaderna har lagts på tillfälliga förskolor i form av pavil-
jonger i Burseryd och Gislaved samt på ombyggnad av Prästgården i 
Anderstorp till förskola. Vårdcentralen i Anderstorp som hyrs ut till Regi-
onen har också byggts om.
 Efter omläggning till komponentavskrivning redovisas en betydande 
del av underhållet som reinvesteringar på investeringsbudgeten. Fastig-
hetsnämnden har lagt ca 10,9 mnkr i reinvesteringar under 2016.
 Under 2016 har kommunen sålt en fastighet i Hestra och en i Burseryd 
vilket har gett kapitalintäkter på 4,7 mnkr.
 När samtliga kostnader bokförts slutredovisas projektet och under 
2016 har fastighetskontoret slutredovisat 47 projekt. Dessa var budge-
terade till ca.34 mnkr och de totala kostnaderna uppgick till 31,4 mnkr.

Personal

Personalpolitiska mål 
Gislaveds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Utfall i % 2013 2014 2015 2016

Sjukfrån-
varo Total sjukfrånvaro 5,7 5,3 5,0 5,4

Långtids-
frånvaro

Andel långtidssjuka  
av total sjukfrånvaro 57,4 57,8 51,0 33,3

Medarbe-
tarsamtal

Andel anställda som 
haft medarbetarsamtal

Inget  
jmf.bart  
resultat

94,0 92,7 84,81

Heltid/
deltid

Andel kvinnor som  
arbetar heltid 47,2 54,2 59,7 64,0

Andel män som  
arbetar heltid 92,5 93,3 95,5 98,0

Andel kvinnor som  
arbetar 75 – 99% 34,7 29,2 26,9 24,0

Andel män som  
arbetar 75 – 99% 7,5 4,4 2,3 2,0

Andel kvinnor som  
arbetar mindre än 75% 18,6 16,7 13,4 12,0

Andel män som  
arbetar mindre än 75% 0 2,2 2,2 0

Tabellförklaring: Statistiken i heltid/deltid utgår ifrån hur tillsvidareanställda kvinnor och 
män arbetar utifrån deras anställningsavtal (vad de har i grunden). Sjukfrånvaron baseras 
på andelen sjuk av tillgänglig ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är andelen sjuka 
60 dagar eller mer.

Andel anställda som svarat på enkäten om de haft utvecklingssamtal är 
79 personer. Av dem uppger 67 personer att de haft utvecklingssamtal 
under 2016 vilket motsvarar 84,81%. Medan 12 personer 15,19% uppger 
att de inte haft utvecklingssamtal. Detta visar en försämring jämfört med 
föregående år.
 Det kan konstateras en ökning av andelen kvinnor som arbetar heltid 
inom förvaltningen, 64% år 2016. Detta är 5,3% fler än 2015. Som en 
konsekvens av detta har andelen deltidsarbetande kvinnor minskat under 
året. Vad gäller andelen heltidsarbetande män så har även den ökat 
med 2,55%, från 95,45 år 2015 till 98% år 2016. Som en konsekvens av 
detta har andelen deltidsarbetande män minskat under året.

Analys och slutsatser
Sjukfrånvaron på fastighets- och serviceförvaltningen har ökat totalt 
sett men långtidsjukskrivningarna har sjunkit kraftigt. Arbetsgivaren har 
arbetat aktivt med olika rehabiliteringsåtgärder och ergonomiska verktyg. 
Exempelvis har arbetsgivaren krav på ”moppekörkort” en utbildning med 
inriktning om mot ergonomiska lyft/arbetsställningar. Förvaltningen har 
även infört tre stycken teknikombud som arbetar med frågor om ergo-
nomi för ordinarie personal och vikarier. Arbetsgivaren börjar nu se resul-
taten av det. Korttidsfrånvaron har ökat på förvaltningen. För personer 
som har mer än sex frånvarotillfällen inom ett år övervägs med första 
dags intyg från läkare. Annan korttidsfrånvaro har berott på sjukdomar 
som har varit svårt att sätta in åtgärder för. Att förvaltningen bytt chef 
under året och påbörjat en översyn kan påverka frånvaron då all typ av 
förändring på arbetsplatsen kan medföra ökad sjukfrånvaro. Arbets-
belastningen pga. chefsbyte och nya tjänster/rekryteringar och föränd-
rade arbetsuppgifter kan också ha påverkat. Förvaltningen har även 
bytt lokaler, något som kan vara påfrestande för den enskilde individen.
 Samtliga medarbetare som inte fått medarbetarsamtal kommer få det 
under januari förutom de fyra områdescheferna som kommer få sina 
medarbetarsamtal under våren då översynen kommit lite längre och 
mål och framtid mer tydligt går att diskutera.
 Fastighetsförvaltningen har arbetet aktivt med det politiska målet att 
alla anställda ska ha heltidstjänst från 1 jan 2017. Siffrorna visar att för-
valtningen varit aktiv under projektets gång och deltidstjänsterna har 
minskat och heltidstjänsterna ökat. Siffrorna för heltid kommer dock 
aldrig bli 100% på grund av permanenta sjukersättningar samt någon 
enstaka person som av olika anledningar inte vill skriva om sitt anställ-
ningsavtal. Fastighetsförvaltningen har dock lyckats med målet att alla 
har heltidstjänster till 2017 så långt det är möjligt.
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Miljö

Fastighetsnämndens mål avseende miljö avser till stor del energi samt 
hantering och sortering av avfall.
 På Solrosen förskola i Anderstorp och Bureskolan i Burseryd har nya 
ventilationsaggregat med återvinning installerats.
 Under året så har miljörum för sortering av avfall byggts på Bureskolan 
i Burseryd. Behovet finns att bygga fler framöver och dimensionering 
för detta pågår i samråd med verksamheten.
 Energistatistik för kommunens fastigheter 
 Fastighetsnämndens energistatistik bygger på verklig förbrukning i 
nämndens fastigheter, dvs. utan att normalårskorrigering görs, efter-
som energin som enbart används för uppvärmning inte är specificerad. 
Bruksel (hyresgästernas förbrukning) i huvuddelen av våra fastigheter 
ingår också i nyckeltalen. Undantagen är där vi har externa hyresgäster.
 Totalt har förbrukningen i kommunens fastigheter ökat från 180 KWh/
m2 till 183 KWh/m2 2016. Normalårskorrigerat är dock förbrukningen  
2 kWh/m2 lägre än 2015. Det beror på att 2016 var lite kallare än 2015.  
I förhållande till normalår var 2016, 95%, och 2015, 90%.

Intern kontroll

Under 2017 kommer fastighet- och servicenämnden att besluta om en 
reviderad plan för intern kontroll.
 Av 21 beslutade kontrollmoment är 17 helt genomförda, 2 är delvis 
genomförda och 2 är inte kontrollerade.

Framtid

Fastighetsnämndens verksamhet, som intern serviceorganisation, är i 
hög grad beroende på övriga nämnders verksamhet och planer.
 Från och med januari 2017 byter vår förvaltning namn från fastighets-
förvaltningen till fastighet- och serviceförvaltningen. Det beror på att vi har 
fått ett bredare serviceuppdrag än tidigare vilket innebär att vi kommer 
att arbeta på ett effektivare sätt i dialog med våra kunder.
 Omvärlden och behoven förändras hela tiden och det ställs nya krav 
på verksamheten. För att möta det behovet har en översyn på förvalt-
ningen påbörjats, en kartläggning av hur vi arbetar idag och för att hitta 
delvis nya och bättre arbetssätt. Arbetet kommer pågå under 2017.
 Det höga konjunkturläget med mycket bygginvesteringar i landet 
framöver kommer innebära stora utmaningar med att rekrytera personal. 
Byggindustrin ser en brist på kompentenser hos såväl beställare* som 
entreprenörer och uppfattningen är att detta kommer utgöra en flaskhals 
framöver. Redan idag har kommuner svårt att få tag på entreprenörer, 
vilket leder till ökade priser. Vi ser en minskad konkurrens vid komplexa 
ombyggnadsentreprenader. Förvaltningen kommer att utvärdera alterna-
tiva entreprenadformer för att öka intresset att lämna anbud. Genom att 
tillämpa samverkansentreprenader bedömer vi att intresset ökar. Denna 
form är dock mer tidskrävande och tar därför mer personella resurser 
för oss.
 Energifrågorna är alltid aktuella och kommer att bli ännu mer betydelse-
fulla i framtiden både av ekonomiska skäl och av miljöskäl. Därför är det 
viktigt att investeringsmedel kan avsättas för energibesparande åtgärder 
för att uppnå mål 2020.

* konsulter

Kommunen fortsätter med sin satsning på elbilar. Under 2016 rullade fem nya i kommunens bilflotta.
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RESULTATRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 41 046 44 237

Verksamhetens kostnader 2 -35 124 -35 625

Avskrivningar -3 026 -5 719

Verksamhetens nettokostnader 2 896 2 893

Finansiella intäkter 0

Finansiella kostnader -2 896 -2 893

Resultat före extraordinära poster 0 0

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 15 909 12 618

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL
 
Årsarbetare 15,3 15,3

Leverad vattenmängd tm3 2 184 2 185

Såld vattenmängd tm3 1 510 1 463

Behandlad mängd avloppsvatten tm3 2 893 4 111

Antal vattenmätare 6903 6 866

Kostnadstäckningsgrad % 100 100

BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2016 2015

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 136 192 123 335

Maskiner och inventarier 677 50

Pågående investeringar 3 790 3 544

Summa anläggningstillgångar 140 658 126 929

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 2 022 2 001

Fordringar, VA-kollektivet 2 326 7 467

Övriga fordringar 1 359

Summa omsättningstillgångar 4 348 10 827
 
Summa tillgångar 145 006 137 756

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner och  
liknande förpliktelser 0 0

Summa avsättningar 0 0
 
SKULDER

Långfristiga skulder 4 144 586 137 248

Skuld till VA-kollektivet

Kortfristiga skulder 5 420 508

Summa skulder 145 006 137 756
 
Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder

145 006 137 756

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr 2016 2015

VA-intäkter 44 686 41 673

varav reglering mot VA-kollektivet -5 141 1 010

Anläggnings- och anslutningsavgifter

Upplösning av anläggnings-/ 
anslutningsavgifter 2014 15 15

Upplösning av anläggnings-/ 
anslutningsavgifter 2015 40 40

Upplösning av anläggnings-/ 
anslutningsavgifter 2016 31

Hyror och arrenden 0 36

Övriga intäkter 1 415 1 463

Summa verksamhetens intäkter 41 046 44 237

Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr 2016 2015

Löner och sociala avgifter -7 110 -6 995

Material och tjänster -15 507 -16 401

Lokaler -4 629 -4 768

GS personal -3 766 -3 269

Övrigt internt -1 630 -1 694

Övriga kostnader -2 482 -2 482

Summa verksamhetens kostnader -35 124 -35 609

Not 3 Materiella anläggningstillgångar, tkr 2016 2015

Mark 1 730 1 730

Fastigheter för affärsverksamhet 262 747 246 879

ack avskrivningar affärsverksamhets-
fastigheter -128 285 -125 274

Maskiner och inventarier 1 993 1351

ack avskrivningar maskiner och inventarier -1 316 -1301

Summa avskrivningar 136 869 123 385

Not 4 Långfristiga skulder, tkr 2016 2015

Långfristig skuld till kommunen 137 715 133 533

Anläggningsavgifter, inkl. ack upplösning 6 652 3 490

Investeringsbidrag, inkl. ack upplösning 219 112

Summa verksamhetens intäkter 144 586 137 135

Not 5 Kortfristiga skulder, tkr 2016 2015

Semesterlöneskuld 315 356

Övriga kortfristiga skulder 105 152

Summa kortfristiga skulder 420 508

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET – VATTEN OCH AVLOPP
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AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET – VATTEN OCH AVLOPP

Verksamhetsberättelse – vatten och avlopp
Under 2016 har fokus varit att förbättra säkerheten på renvattnet samt 
att underhålla VA-verken och ledningsnätet. Gislaveds vattenverk har 
byggts om. En ny vattentäkt är under framtagning i Gislaved. Två nya 
brunnar har borrats 2016, där både kvalitet och kvantitet är utmärkt bra. 
 Utbyte av vatten- och avloppsledningar har gjorts på Karl-Johansgatan 
i Gislaved. Det har varit ett investeringsprojekt där både gata och VA 
har förnyats.
 Nya VA-ledningar har också byggts i Lida, Burseryd. 
 Relining av spillvattenledningar utmed Nissan i Gislaved då ledningarna 
var i mycket dåligt skick.
 Förnyelsetakten på VA-ledningarna i Gislaveds kommun under 2016 
var ca 400 år (ca 2 km ledning har förnyats). 

Vatten
Den producerade mängden dricksvatten i de kommunala vattenverken 
2016 blev 2 184 000 m3.
 Den debiterade mängden dricksvatten år 2015 blev 1 510 000 m3.
 Ett flertal vattenläckor inträffade under året. Ledningsnätet börjar bli 
gammalt och slitet och behöver därför förnyas med snabbare takt.  
Gislaved har utretts gällande läckor. Flertalet lagningar har gjorts på 
vattenledningsnätet.
 Läckor på ledningsnätet bidrar till en överproduktion av vatten i våra 
vattenverk. Vi har ett slitet ledningsnät som kräver mycket underhåll där 
förnyelsetakten behöver öka framöver. 

Spillvatten
Mängden renat avloppsvatten i de kommunala avloppsreningsverken 
år 2016 uppgick till 2 893 000 m3, vilket är ovanligt lågt. Den låga siffran 
beror på att året varit väldigt torrt och grundvattennivån varit låg. Det 
betyder att inte lika mycket vatten kan rinna in i våra spillvattenledningar. 
Dessutom har en läcka på avloppsledningen mellan Gislaved och  
Anderstorp minskat inflödet något till reningsverket i Gislaved. 

Dagvatten
Dagvattensystemen blir ibland överbelastade med översvämningar 
som följd. Regn med hög intensitet blir allt vanligare i takt med klimat-
förändringarna. Under 2016 kom inga intensiva regn i kommunen, vilket 
minskat antalet källaröversvämningar.
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AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET – RENHÅLLNING

RESULTATRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 20 230 20 445

Verksamhetens kostnader 2 -19 827 -19 998

Avskrivningar -276 -354

Verksamhetens nettokostnader 127 93

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -127 -93

Resultat före extraordinära poster 0 0

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 0 0

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL 2016 2015

Antal sophämtningar 260 573 260 573

Avfall till förbränning (ton) 7 249 7 249

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr 2016 2015

Intäkter renhållning 18 740 19 812

varav reglering mot renhållningskollektivet 718 -752

Övriga intäkter 772 1 385

Summa verksamhetens intäkter 20 230 20 445

Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr 2016 2015

Löner och sociala avgifter -694 -390

Material och tjänster -14 335 -14 296

Lokaler -62 -59

GS personal -2 -2

Övriga interna kostnader, inkl. personal -3 445 -3 960

Övriga kostnader -1 290 -1 290

Summa verksamhetens kostnader -19 829 -19 998

Not 3 Materiella anläggningstillgångar, tkr 2016 2015

Mark 20 20

Fastigheter för affärsverksamhet 10 103 10 103

ack avskrivningar affärsverksamhets-
fastigheter -4 696 -4 696

Maskiner och inventarier 5 087 5 085

ack avskrivningar maskiner och inventarier -5 052 -5 024

Summa avskrivningar 5 213 5 489

Not 4 Långfristiga skulder, tkr 2016 2015

Långfristiga skulder 0 0

Summa verksamhetens intäkter 0 0

Not 5 Kortfristiga skulder, tkr 2016 2015

Skuld till renhållningskollektivet 301 1 020

Övriga kortfristiga skulder 222 43

Summa kortfristiga skulder 523 1 063

BALANSRÄKNING

Bokslut Bokslut
tkr Not 2016 2015

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 5 177 5 427

Maskiner och inventarier 35 61

Pågående arbeten 0 0

Summa anläggningstillgångar 5 488 5 489
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 0 0

Fordran, Gislaveds kommun 14 063 14 310

Övriga fordringar 31 48

Summa omsättningstillgångar 14 316 14 358
 
Summa tillgångar 19 307 19 847

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

AVSÄTTNINGAR

Avsättning Mossarpstippen 18 784 18 784

Avsättningar för pensioner och  
liknande förpliktelser 0 0

Summa avsättningar 18 784 18 784
 
SKULDER

Långfristiga skulder 4 0 0

Kortfristiga skulder 5 523 1 063

Summa skulder 523 1 063
 
Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder

19 307 19 847

Verksamhetsberättelse – renhållning
Under 2016 har stort fokus lagts på utredning av samverkan i regionen 
som Gislaveds kommun tillsammans med grannkommuner genomfört. 
Före sommaren stod det klart att det blir 2 samverkansorganisationer i 
länet där 3 kommuner i norra delen av länet samarbetar för sig och 
GGVV för sig i södra delen. GGVV har tillsammans arbetat fram ett förslag 
om att bilda kommunalförbund för avfallshantering och i detta införa 
utökad källsortering av matavfall och annat hushållsavfall. Förbundet 
planeras att bildas under mars 2017 och överta verksamheten från de 4 
kommunerna i GGVV från och med 2018.
 Under våren har vi tagit en aktiv roll som central punkt för de skolor 
och andra organisationer i kommunen som engagerat sig i Håll Sverige 
Rents kampanj mot nedskräpning. Under hösten har vi deltagit i EU:s 
kampanj ”Europa minskar avfallet”. Vi har också skickat ut informations-
broschyren ”Sophanteraren” till samtliga hushåll i Gislaveds kommun där 
vi detta år informerade extra om farligt avfall och vikten av att lämna rätt 
avfall på rätt ställe.
 Med miljöbilen har vi angjort på 10 platser runt om i kommunen för att 
samla in farligt avfall från hushållen separat under 3 dagar. För att öka 
tillgängligheten på ÅVC i Smålandsstenar utökades tiderna under juli 
månad med även onsdagar vilket fungerade väl. Besöksfrekvensen har 
varit hög på alla anläggningar inom verksamheten.
 Mängden hushållsavfall till förbränning har jämfört med 2015 minskat 
med 1,5% (-110 ton) och för 2016 uppgått till 7 139 ton. Det är dels det 
brännbara avfallet som lämnas vid ÅVC som står för denna minskning 
(-13 ton) men även mängden behandlade säck och kärlsopor.
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KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER

GISLAVEDS KOMMUNHUS AB

Ordförande: Marie Johansson (S)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Malin Aronsson
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Verksamhet
Koncernen har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier 
i aktiebolag som kommunstyrelsen använder för sin verksamhet.
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att såsom mo-
derbolag i koncernen för de helägda bolagen åstadkomma en samord-
ning för optimalt resursutnyttjande och medverka till att uppfylla  
Gislaveds kommuns vision och mål genom att leda och samordna 
kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.
 Det kommunala syftet med bolagets verksamhet är att såsom moder-
bolag i koncernen för de helägda bolagen åstadkomma en samordning 
för optimalt resursutnyttjande och medverka till att uppfylla Gislaved 
kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens 
verksamheter i bolagsform mot målen.
 Koncernen har till uppgift att företräda Gislaveds kommuns strategiska 
intressen och utöva ägarstyrning i kommunens helägda bolag. 

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2016 2015

Rörelsens intäkter 0 0 0

Rörelsens kostnader 0 0 0

Rörelseresultat 0 0 0

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat före skatt 0 0 0

Bokslutsdispositioner 0   

Skatt 0 0 0

Årets resultat 0 0 0

Investeringar, tkr

Nettoomsättning, tkr

Soliditet, %

Likviditet, %

Underlag till den sammanställda redovisningen

Resultaträkning Budget Koncern Koncern
Belopp i tkr 2016 2016 2015

Rörelsens intäkter 0 307 103 0

Rörelsens kostnader 0 -282 510 0

Rörelseresultat 0 24 593 0

Finansiella intäkter 0 112 424 0

Finansiella kostnader 0 -18 994 0

Resultat före skatt 0 118 023 0

Bokslutsdispositioner 0   

Skatt 0 -4 0

Årets resultat 0 118 019 0

Investeringar, tkr

Nettoomsättning, tkr

Soliditet, %

Likviditet, %

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2015

Anläggningstillgångar 10 248 0

Omsättningstillgångar 100 0

Summa tillgångar 10 348 0
  

Eget kapital 10 348 0

Obeskattade reserver   

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 0 0

Summa eget kapital och skulder 10 348 0

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga

Balansräkning Koncern Koncern
Belopp i tkr 2016 2015

Anläggningstillgångar 768 063 0

Omsättningstillgångar 193 587 0

Summa tillgångar 961 650 0
  

Eget kapital 438 839 0

Obeskattade reserver   

Avsättningar 35 876 0

Långfristiga skulder 378 467 0

Kortfristiga skulder 108 468 0

Summa eget kapital och skulder 961 650 0

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga

 I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till 
en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Ekonomi
Under året har aktieköp skett i bildandet av koncernen.

Framtid
Närmsta året kommer strukturen för samarbeten att arbetas fram. Dels 
strukturen mellan kommunen och koncernen och dels inom koncernen 
för arbetet mot visionen. Under våren kommer alla ägardirektiven att 
arbetas fram och i ett längre perspektiv kommer också förhållandet 
mellan företagspolicy och ägardirektiv gås igenom.
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KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2015

Anläggningstillgångar 520 754 499 342

Omsättningstillgångar 117 976 44 434

Summa tillgångar 638 730 543 776
  

Eget kapital 273 293 162 916

Obeskattade reserver 13 150 15 955

Avsättningar 9 161 7 853

Långfristiga skulder 298 565 314 143

Kortfristiga skulder 44 561 42 909

Summa eget kapital och skulder 638 730 543 776

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 282 287

Verksamhet
Den 1 jan 2016 fanns det en tom lägenhet. Den 1 jan 2017 fanns det inga 
tomma lägenheter.
 Den 1 april 2016 höjdes bostadshyrorna med 0,35%. Den 1 april höjs 
de med 0,5%. Underhållskostnaderna har under året uppgått till 44,9 
mnkr. Under 2016 har etapp ett av nybyggnationen på Köpmangatan i 
Gislaved slutförts, alla lägenheter och lokaler är uthyrda. Etapp två har 
påbörjats med inflyttning till sommaren 2017. Även på Hörsjögatan i 
Smålandsstenar har en nybyggnation påbörjats med inflyttning i augusti 
2017. Beslut är taget att påbörja en byggnation på Ågatan i Anderstorp. 
Inflyttning till våren 2018.

Ekonomi
Omsättningen ökade med 58%. Ökningen beror främst på två fastig-
hetsförsäljningar som genomfördes 2016. Återläggning av tidigare ned-
skrivningar och en utrangering ingår i resultatet. Hyresbortfallet är 2,3 
mnkr lägre. Lån har amorterats med 15,8 mnkr. Derivat har lösts och 
skrivits om.

Personal

2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader, tkr 22 543 21 189

Tillsvidareanställda 37 37

Omräknat till heltidstjänster 36,25 36,25

Visstidsanställda 0 0

Omräknat till heltidstjänster 0 0

Sjukfrånvaro % 2,79 1,19

AB GISLAVEDSHUS

Ordförande: Inga-Lill Svanberg (S)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Stanley Guldmyr
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Miljö
Bolaget är certifierat för miljö enligt ISO 14001:2004, för kvalitet enligt 
9001:2008 och arbetsmiljö enligt AFS 2001:1. En omcertifiering har 
genom förts 2016.

Framtid
Under 2016 har befolkningsutvecklingen fortsatt vara positiv.
 Bolaget har under 2016 påbörjat eller beslutat om byggnation av 62 
lägenheter med inflyttning under 2017 och 2018. Kostnaderna för ny-
produktion har stigit kraftigt. Ett statligt investeringsstöd har införts vilket 
kan dämpa effekten av kostnadsökningarna. Även upprustningen av 
rekordårens bostäder kommer att fortgå.

Resultaträkning Budget Bokslut
Belopp i tkr 2016 2016 2015

Rörelsens intäkter 170 500 175 616 172 991

Rörelsens kostnader -154 110 -161 546 -137 377

Rörelseresultat 16 390 14 070 35 614

Finansiella intäkter 40 112 267 309

Finansiella kostnader -8 400 -17 966 -8 677

Resultat före skatt 8 030 108 371 27 246

Bokslutsdispositioner -1 410 2 805 -3 800

Skatt -1 460 -669 -5 184

Årets resultat 5 160 110 507 18 262

Investeringar, tkr 80 687 30 682

Nettoomsättning, tkr 273 509 172 991

Soliditet, % 44,4 32,2

Likviditet, % 263,0 102,0

Antal lägenheter 2 230 2 559

Antal lokaler 135

Vakansgrad 2,9
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KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER

GISLETORP LOKALER AB

Ordförande: Björn Björkman (M)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Mikael Fröler
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Verksamhet
Bolagets syfte är att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och sälja, 
äga och förvalta fastigheter och lokaler för industri, hantverk, handel och 
andra servicenäringar och för offentliga behov samt att äga, förvalta, 
utveckla och driva motorbana.
 I jan 2016 genomfördes fusionen mellan Gislaveds Industrilokaler AB 
och A-Ringen AB. Därefter förändrades bolagets firma till Gisletorp  
Lokaler AB.
 Bolaget har tidigare ägts av Gislaveds kommun. Men kommunen har i 
december 2016 överlåtit samtliga aktier till det nybildade koncernbolaget 
Gislaved Kommunhus AB.

Munin 19: Gisletorp Lokaler AB äger fastigheten Munin 19 som är be-
byggd med 6637 m2 BRA (bruksarea) och innehåller 17 olika lokaler. 
Den uthyrningsbara ytan är 6517 m2 LOA (lokalarea). Vid årsskiftet 
2016/2017 var alla lokaler uthyrda. 
 Gisletorp Lokaler AB har under flera år haft i princip fullt uthyrt och 
svårt att snabbt tillgodose olika intressenters lokalbehov. Under 2016 
har en hyresgäst flyttat ut och en ny hyresgäst flyttat in. 

Lövås 8:5: Gisletorp Lokaler AB äger också fastigheten Lövås 8:5 med 
Anderstorp motorbana. Anläggningen arrenderas av Anderstorps Racing 
Club, ARC. På fastigheten finns depåbyggnaden som omfattar ca 3 160 
m² och som också disponeras av motorsportgymnasiet. ARC och deras 
bolag, SRW Anderstorp AB, använder banan för tävlingar i egen regi 
men man hyr också ut banan till andra arrangemang. Nu gällande buller-
krav gör det svårt för arrendatorn att använda banan som man behöver 
för att få en god ekonomi. Arrendatorn ansvarar för underhåll av hela 
anläggningen med undantag av depåbyggnaden. Eftersom det finns ett 
stort behov av underhåll, man behöver tid för att bygga upp verksam-
heten samt förändra bullerkraven innehåller arrendeavtalet en successiv 
ökning av arrendet från 2017.
 Under 2016 har Bygg- och miljönämnden utfärdat försiktighetsmått 
efter att arrendatorn lämnat in en s.k. C-anmälan för verksamheten på 
området. Tyvärr har nämnden inte gått arrendatorn till mötes utan be-
gränsat möjligheterna att bedriva verksamhet med tillräckligt stor eko-
nomisk omfattning. Ett beslut som är överklagat av alla parter inklusive 
Gisletorp Lokaler AB. Om myndighetens beslut vinner laga kraft medför 

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2016 2015

Rörelsens intäkter  5 170 5 286

Rörelsens kostnader  -3 187 -3 936

Rörelseresultat 0 1 983 1 350

Finansiella intäkter  30 3

Finansiella kostnader   -20

Resultat före skatt 0 2 013 1 333

Bokslutsdispositioner  -260 -90

Skatt  -409 -220

Årets resultat 0 1 344 1 023

Investeringar, tkr 90 0

Nettoomsättning, tkr 5 084 4 903

Soliditet, % 83,0 58,0

Likviditet, %

Vakansgrad

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2015

Anläggningstillgångar 16 853 17 309

Omsättningstillgångar 4 221 9 254

Summa tillgångar 21 074 26 563
   
Eget kapital 15 343 14 045

Obeskattade reserver 2 231 1 971

Avsättningar   

Långfristiga skulder   

Kortfristiga skulder 3 500 10 547

Summa eget kapital och skulder 21 074 26 563

Ställda säkerheter - -

Ansvarsförbindelser - -

det att arrendatorn inte klarar sina åtaganden i arrendeavtalet och kan 
komma att säga upp detsamma. Gisletorp Lokaler AB har därför inlett 
diskussioner om villkoren i avtalet och kommer även att själv lämna in 
en anmälan om att få bedriva miljöstörande verksamhet på fastigheten 
i samverkan med arrendatorn.
 Den förre arrendatorn av motorbana behöll rätten till varumärket 
Scandinavian Raceway och Anderstorp i anslutning till motorsport. 
Gisletorp har under året förvärvat rätten till varumärkena och banan 
kallas nu åter Scandinavian Raceway.

Ekonomi
För närvarande är alla lokaler uthyrda vilket ger grunden för bolagets 
överskott och goda ekonomi.

Personal

2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader, tkr 148 209

Miljö
Värmeförbrukning, på Munin 19, uppgår till 725 635 kWh (655 350) vilket 
är drygt 11% högre än 2015. 2016 var ca 5 %-enheter kallare än 2015 
och resten av ökning beror sannolikt på förbrukning under sommar-
månaderna. Huvudparten av värmeenergin kommer från biobränsle via 
Gislaveds Energiring AB.
 Depåbyggnaden vid motorbanan har elvärme genom värmepumpar. 
För motorbanan finns ett abonnemang för hela anläggningen och för-
brukningen uppgick till 449 514 kWh (468 236). Energikostnaden fördelas 
och debiteras till hyresgäst och arrendator.
 Från och med juni 2016 köper bolaget el-energi från Bixia AB, som är 
producerad enligt Bra Miljöval.

Framtid
Framtiden för motorbanan beror i hög grad möjligheten för arrendatorn 
att utveckla verksamheten. Bygg- och miljönämndens beslut om försiktig-
hetsmått har överklagats och förutsättningarna för arrendatorn inför 
2017 är begränsade.
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STIFTELSEN ISABERGSTOPPEN

Ordförande: Hasse Johansson (S)
Antal ledamöter: 11
Verkställande direktör: Louise Söderlund
Stiftare: Gislaveds kommun 90,74%, Gnosjö kommun 9,26%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2016 2015

Rörelsens intäkter 42 084 48 413 38 907

Rörelsens kostnader -39 833 -44 048 -39 530

Rörelseresultat 2 251 4 365 -623

Finansiella intäkter 0 36 46

Finansiella kostnader -325 -330 -381

Resultat före skatt 1 926 4 071 -958

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 1 926 4 071 -958

Investeringar, tkr 3 447 4 515

Nettoomsättning, tkr 47 963 38 830

Soliditet, % 54,0 52,0

Likviditet, %

Antal gästnätter 87 472 92 377

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2015

Anläggningstillgångar 61 233 62 821

Omsättningstillgångar 11 288 5 318

Summa tillgångar 72 521 68 139
   
Eget kapital 39 179 35 107

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 22 600 24 000

Kortfristiga skulder 10 742 9 032

Summa eget kapital och skulder 72 521 68 139

Ställda säkerheter 17 000 17 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Isaberg Mountain Resort är en sport och konferens-anläggning som 
erbjuder utomhusupplevelser året runt. Unikiteten ligger i den vackra 
utomhusupplevelsen i vårt naturreservat i form av roliga aktiviteter som 
tillfredsställer en bred målgrupp. Vi erbjuder bl.a. vandring, MTB-cykling, 
kanot och kajakpaddling och höghöjdsbana. Vi erbjuder också guidade 
aktiviteter, hotellboende, camping, restaurang, älgpark och fastighets-
uthyrning. Stiftelsens eventuella vinst ska återinvesteras för utveckling 
av anläggningen. Isaberg har under de senaste tre åren utvecklats och 
byggt upp en attraktiv anläggning där sommaren är större än vintern 
beläggningsmässigt. Vi skall vara jordnära, innovativa och ge gästen 
berikande naturupplevelser och möten året runt.

Ekonomi
Intäkterna och resultatet innefattar en halvbra vinter där vi denna säsong 
gick runt utan minussiffror. Skidanläggningen var öppen 6 jan – 28 mars 
och hade ca 85 000 besökare (71 000 besökare år 2014 – 2015). Sats-
ningarna på sommarhalvåret har slagit väl ut och vi har ökat belägg-
ningen med ca 20%. Gästerna har aktiverat sig och bl.a. gjort höghöjds-
bana, cyklat MTB, Segway (nyhet 2016), besökt älgparken etc. Vi ser 
ett tapp i golfpaket medan vi ser väldigt stora ökningar i skolresor och 
träningslägerverksamheten där t.ex. cykelklubbar förlägger hela helgen 
hos oss för träning. Renovering av våra stugor fortsatte även i våras och 
51 stugor är nu renoverade, 19 återstår. Affären har fått en uppfräschning 
och flyttats. Ett nytt åkband och breddning av nedfart är klar för skid-
säsongen. Bygget av en tredje lodge är påbörjat. Samarbetet med restau-
rangen har fungerat väl. Ca 30% av våra gäster under vår, sommar och 
höst kommer från utlandet; danskar, tyskar, holländare och fransmän 
etc. Vintertid är 50% danska gäster.

Personal

2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader, tkr 16 939 13 928

Tillsvidareanställda 19 16

Omräknat till heltidstjänster 17 16

Visstidsanställda

Omräknat till heltidstjänster

Sjukfrånvaro % 1,49 2,00

Miljö
Under hösten kom källsorteringen i anläggningen igång.

Framtid
Vi måste fortsätta renovera klart alla Utternstugor och hålla en hög kvalitet 
rakt igenom verksamheten för att få behålla gästerna och attrahera nya. 
Vi fortsätter satsa på utomhusupplevelsen och skall arbeta vidare att 
förbli södra Sveriges största MTB-destination.

KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER



65

KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER

STIFTELSEN GISLEPARKEN

Ordförande: Staffan Sjöblom
Antal ledamöter: 7
Föreståndare: Lars Villefrance-Damgaard t.o.m. juni 2016
Stiftare: Gislaveds kommun, Föreningen Folkets Park och Folkets Hus i Gislaved

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2016 2015

Rörelsens intäkter  2 224 9 853

Rörelsens kostnader  -2 663 -8 946

Rörelseresultat 0 -439 907

Finansiella intäkter  0 1

Finansiella kostnader  -9 -13

Resultat före skatt 0 -448 895

Bokslutsdispositioner    

Skatt    

Årets resultat 0 -448 895

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 1 979 3 331

Soliditet, % 88,0 18,0

Likviditet, % 710,0 3,0

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2015

Anläggningstillgångar 0 1 266

Omsättningstillgångar 509 3 835

Summa tillgångar 509 5 101
  

Eget kapital  446 895

Obeskattade reserver   

Avsättningar   

Långfristiga skulder   

Kortfristiga skulder 63 4 206

Summa eget kapital och skulder 509 5 101

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga

Verksamhet
Stiftelsen Gisleparken har fram till 1 maj 2016 haft verksamhet i form av 
bowling, stuguthyrning och uthyrning av lokaler, främst till Bingoalliansen 
och Gislaved Drum Corps. Ett beställningsevent har genomförts under 
våren, men i övrigt har såväl konferens- som nöjesverksamhet avveck-
lats helt.
 Efter beslutet att avveckla verksamheten i stiftelsen inriktades aktivi-
teterna på uppsägning av personal, avveckling och överlåtelse av avtal 
inklusive hyresavtal med Gislaveds kommun om lokalerna i Glashuset. 
Överlåtelse av inventarier, maskiner och förnödenheter har skett till  
Gislaveds kommun. En medarbetare har genom verksamhetsövergång 
anställts i Gislaveds kommun (bowling). Från och med den 1 juli 2016 
hade stiftelsen ingen anställd personal utöver en medarbetare, som 
lämnade sin tjänst den 1 oktober 2016. 
 Fritidsnämnden har övertagit stuguthyrningen och bowlingverksam-
heten, barn- och utbildningsförvaltningen köken i sin helhet och kultur-
nämnden resterande lokaler. Kulturnämnden har därutöver fått sam-
ordningsansvar för verksamheter och lokaler i Glashuset.
 Den löpande verksamheten i stiftelsen och fortsatt hantering av  
avveckling av verksamheten sköts från med 1 juni 2016 av kommun-
styrelseförvaltningen. Det omfattar i första hand styrelsens administration, 
arkivhantering samt ekonomisk handläggning. 
 Styrelsen har sammanträtt åtta gånger under 2016.

Ekonomi
Avvecklingen av verksamheten innehöll större merarbete och mer kostna-
der än som kunde förutses. Samtliga inventarier har försålts till Gislaveds 
kommun och medförde en bokföringsmässig förlust om 40,5 tkr. Ned-
skrivning av lager m.m. har gjorts med 133,5 tkr vid försäljning av övrigt 
lösöre och förnödenheter gjorts. Lösen av långtidsavtal (leasing) av ut-
rustning har skett.. Bokföringsföringstekniska korrigeringar om 50 tkr 
tillkom, och redovisnings- och personalkostnader har blivit högre än 
beräknat. Detta leder sammantaget till att verksamheten redovisar ett 
underskott om 448 tkr, och det ligger i linje med delårsprognosens avi-
serade 425 tkr.

Personal

2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader, tkr 1 233 3 511

Medelantal anställda under året 0 8

Framtid
Verksamheten är i stort sett avvecklad till följd av beslut i stiftelsestyrelsen 
och genom kommunfullmäktige och av årsstämman i Föreningen Folkets 
Park och Folkets Hus i Gislaveds godkännande. Styrelsen har nu ansvar 
för att, i samråd med sina stiftare, besluta om upplösning av stiftelsen 
eller om stadgarna ska ändras i sitt verksamhetsändamål. 
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STIFTELSEN TORGHUSET

Ordförande: Ylva Samuelsson (S)
Antal ledamöter: 7
Föreståndare: Anette Josefsson
Stiftare: Gislaveds kommun 75%, föreningar och privatpersoner 25%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2016 2015

Rörelsens intäkter 5 515 6 089 5 611

Rörelsens kostnader -5 167 -5 214 -5 033

Rörelseresultat 348 875 578

Finansiella intäkter 0 3 1

Finansiella kostnader -72 -68 -116

Resultat före skatt 276 810 463

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 276 810 463

Investeringar, tkr 43 75

Nettoomsättning, tkr 4 089 3 611

Soliditet, % neg neg

Likviditet, % 187 116

Antal besökare 33 934 35 313

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2015

Anläggningstillgångar 4 940 5 082

Omsättningstillgångar 2 291 819

Summa tillgångar 7 231 5 901
   
Eget kapital -4 497 -5 307

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 10 500 10 500

Kortfristiga skulder 1 228 708

Summa eget kapital och skulder 7 231 5 901

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga

 
 Vi satsar mycket på våra barn och ungdomar och försöker utveckla 
samarbetet med bl.a. skolan. På sportlov och höstlov bjuder vi, sedan 
flera år tillbaka, barn och personal på kommunens fritidshem på bio. 
 Ett nytt projekt är BioNio. En kväll i månaden är det tänkt att de unga 
”tar över biografen”.
 I uppstartsskedet tror vi kanske att lokalen och ”hänget” innan filmen 
är viktigare än vilken film vi kommer att visa. 
 Torghuset har också varit med i referensgruppen som bildats av Våra 
Gårdar som är vår filmsättare och initiativtagare till detta projekt. 
 Vi hoppas att vi under 2017 kan knyta kontakter med vuxna och de 
unga själva för att få detta att fungera.
 Jobbet med Bio Kontrast (film med budskap) fortsätter. Vi ser en tydlig 
trend att vi börjar få till en grupp besökare som återkommer och besöks-
antalet stiger sakta.
 Våra eftermiddagsfilmer är också väldigt välbesökta. En mycket tack-
sam, ofta äldre publik, som tycker det är trevligt med film på eftermid-
dagen och att efter filmen få sitta ner och fika och prata med andra om 
vad man just sett. 
 Två turistvärdar har skött turistinformationen under veckorna 24 till 34. 
1 467 (1 333) personer har besökt turistbyrån. Många är på genomresa 
och passar på att stanna till när man ser Turistbyrån vid torget. Efter-
som det är så lättillgängligt så blir det lite som en ”rastplats”.

KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER

Verksamhet
Stiftelsen Torghuset äger och förvaltar fastighet med lokaler i Smålands-
stenar.
 Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga arrangemang.
 Ändamålet är att hyra ut lokaler, bedriva nöjes-, kultur- och fritidsverk-
samhet och även tillhandahålla lokaler för sådan verksamhet. Verksam-
heten ska rikta sig till kommunens invånare men även till våra besökare.
 Under året har lokalerna fyllts av studiecirklar, konferenser, förenings-
möten, mässor, teaterföreställningar, konserter, föreläsningar, utställningar 
och barn- och ungdomsaktiviteter. 
 Bland annat har vi haft teater, dans för funktionshindrade, killkväll, 
öppet hus på Smålandsstenardagen och vid julskyltningen, Walk of hope, 
ungdomsfestival och naturligtvis filmvisningar m.m. på biografen. 
 Totalt har ca 33 934 (35 313) personer vid 630 (689) tillfällen besökt 
Torghuset under 2016. 
 Fortfarande har vi mycket fokus på biografen och dess möjligheter 
istället för att ha olika egna andra evenemang. Vi ser hellre att någon 
annan hyr och arrangerar och Torghuset är med och hjälper till med 
upplägget.
 Biograf Klämman har haft ett genomsnitt av 42 (38) besökande per 
föreställning. Totalt har biografen genererat 12435 (12143) besökare. 
Besöksstatistiken för alla visningsformer som barnkalas, dvd-visningar 
och film har ökat. Övrigt på bion som opera osv. är oförändrat mot förra 
året.
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Ekonomi
Under 2016 har stiftelsen erhållit ett driftbidrag på 2 mnkr från kommunen.
 Vi noterar att intäkterna för bion fortsätter att öka till 988 tkr (974).  
I intäkterna ingår förutom vanlig film även våra konserter och övrigt vi 
visar i biosalongen. Vi tycker att det varit ett bra filmår där 101-åringen 
är en bidragande orsak.
 Intäkter för noll-taxa har ökat något till 268 tkr (240) men antalet  
besökare 9 733 (9 712) är i princip samma.
 Intäkter för konferens har ökat till 462 tkr (255). 
 Tillfälliga hyror ökar till 673 tkr (483). Servering av mat har ökat något 
till 357 tkr (310).
 Stiftelsen har långfristiga skulder i form av lån på 10,5 mnkr.
 Kommunen har också beviljat ett investeringsbidrag på 4 000 tkr att 
användas vid ombyggnationen.
 Hyreskontrakt med Swedbank kommer att avslutas 2017-06-30. 
Swedbank kommer att lämna lokalen i början av januari 2017. Nytt kon-
trakt kommer att skrivas mellan Stiftelsen Torghuset och Gislaveds 
kommun. 
 Nytt hyreskontrakt är också tecknat med Bankomat AB, gällande 
hyra av rum för uttagsautomat och insättningsbox. 
 Som en service mot våra besökare har vi också investerat i en kort-
läsare och det finns även möjlighet att betala med Swish.  
 Problemet med vatten i Stora salen fortsätter. 
 Försäkringsbolaget är involverat men inget formellt försäkringsärende 
är påbörjat.

Personal

2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader, tkr 2 116 2 111

Tillsvidareanställda 14 15

Omräknat till heltidstjänster 4 4

Personalen består av 1 heltidsanställd föreståndare, 2 deltidsanställda 
(75%) som sköter både administration, lokalvård och servering samt 1 
deltidsanställd (75%) vaktmästare. Vi har också timanställd biopersonal, 
5 maskinister samt 5 kassapersonal. 14 stycken anställda, 6 män och 8 
kvinnor. Åldersfördelningen är mellan 17 och 79 år. 

Miljö
Vi är med i Returpack dit vi skickar våra returflaskor och burkar. 
 Under året har vi bytt till LED-lampor i vår allmänna belysning samt 
utvändigt i utebelysningen. Detta kommer att minska energiåtgången.
 Att handla lokalt samt att utnyttja den lokala kompetens som finns i 
närområdet tycker vi är en del i att vara miljövänlig så det görs i största 
möjliga utsträckning.

Framtid
Biografen är fortfarande navet i huset. En tredjedel av alla våra besök 
kan härledas till biografen. Det är ju den digitala tekniken som gjort 
detta möjligt. Det fantastiska med detta är att vi fortfarande känner att 
det finns ännu mer att utveckla. Att få folk att komma och se livesända 
eller inspelade evenemang på bion är ett långsiktigt arbete. Vi håller på 
att lära våra besökare att biografen är så mycket mer än film. 
 Under 2017 kommer vi att investera i ny hemsida med ett boknings-
system där man kan boka och betala sina biljetter på nätet. Vi kommer 
också att bygga om vår mottagningsdisk. 
 Vi ser också fram mot att få ha Biblioteket som hyresgäst. Ska bli 
spännande att se om vi kan hitta nya vägar att samarbete där vi kan dra 
nytta av varandra. Säkert kommer det att bli så!
 Det är viktigt att ingen verksamhet försvinner från våra småorter.  
Möjligheten till ett varierat och stort utbud av olika aktiviteter är viktigt 
när människor ska bo och leva på en ort. Extra viktigt är det för våra 
barn och äldre och dem försöker vi måna lite extra om.
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GISLAVED ENERGI KONCERN AB

Ordförande: Bengt-Anders Johansson (M)
Antal ledamöter: 5
Verkställande direktör: Joacim Cederwall
Ägare: Gislaveds kommun 100%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2016 2015

Rörelsens intäkter 116 846 128 265 118 451

Rörelsens kostnader -107 292 -119 786 -109 607

Rörelseresultat 9 554 8 479 8 844

Finansiella intäkter 75 127 72

Finansiella kostnader -991 -1 028 -1 501

Resultat före skatt 8 638 7 578 7 415

Bokslutsdispositioner   0

Skatt  -1 660 -1 633

Årets resultat 8 638 5 918 5 782

Investeringar, tkr 16 145 23 946

Nettoomsättning, tkr 125 450 116 264

Soliditet, % 43,9 46,8

Nätverkskunder?

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2015

Anläggningstillgångar 220 692 220 068

Omsättningstillgångar 70 462 43 785

Summa tillgångar 291 154 263 853
   
Eget kapital 127 916 123 360

Obeskattade reserver  0

Avsättningar 26 715 25 082

Långfristiga skulder 76 500 89 000

Kortfristiga skulder 60 023 26 411

Summa eget kapital och skulder 291 154 263 853

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga

Verksamhet
Verksamheten i koncernen omfattar distribution av el inom delar av  
Gislaveds kommun i dotterbolaget Gislaved Energi Elnät AB. I dotter-
bolaget Gislaved Energi AB bedrivs produktion och handel med el och 
värme samt gatubelysning i hela Gislaveds kommun. Bolaget erbjuder 
även energitjänster, entreprenader och serviceavtal samt äger 15% av 
aktierna i intressebolaget Klämman Vind AB.

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster för koncernen uppgick till 7 578 tkr vilket 
är 1 060 tkr under budget. Högre kostnader för reparation och under-
håll samt relativt låga priser på el under stora delar av året har påverkat 
resultatet negativt.
 Utdelning till Gislaveds kommun föreslås ske med 1 482 340 kr.

Personal

2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader, tkr 13 595 12 425

Tillsvidareanställda 20 19

Omräknat till heltidstjänster 18,3  17

Visstidsanställda 12 13

Omräknat till heltidstjänster 0,3 0,34

Sjukfrånvaro % 2,14 2,37

Miljö
Flera av dotterbolagens anläggningar för energiproduktion omfattas av 
tillstånds- respektive anmälningsplikt enligt Miljöbalken. Koncernen be-
driver ett långsiktigt arbete i syfte att med god marginal klara de i till-
stånden angivna gränsvärdena.
 Dotterbolagen är certifierade enligt ISO14001 och har arbetat vidare 
med miljöfrågor under verksamhetsåret. En uppföljande revision har 
genomförts med bra resultat. Koncernen arbetar fortlöpande med åt-
gärder för minskad energianvändning och samverkar med Gislaveds 
kommun för energieffektivisering av gatubelysningen i kommunen.  
Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gislaved har minskat koldioxidutsläp-
pen med ca 3 500 ton per år från och med 2014, jämfört med tidigare och 
minskningen ökar i takt med att fler fastigheter ansluts.
 Bolagen arbetar även vidare med att inköpt elkraft ska vara förnybar 
samt att öka andelen biobränsle i koncernens värmeanläggningar. 
Samtliga kunder har ursprungsmärkt förnybar el utan extra kostnad.

Framtid
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fortsätter. Bolaget kommer att 
fortsätta genomföra investeringar som stärker leveranssäkerheten i el-
nätet. Koncernen fortsätter under 2017 med planering för en vidare ut-
veckling av fjärrvärmeverksamheten. Under 2017 – 2018 genomförs en 
omfattande utbyggnad av ett nytt fjärrvärmenät i Anderstorp som byggs 
samman med fjärrvärmenätet i Gislaved. Projektet omfattar även upp-
handling och byggnation av en ny flispanna vid Mossarp.
 En av koncernens målsättningar är att öka andelen egenproducerad 
Naturel genom investeringar i solkraft, vindkraft och på längre sikt kraft-
värme. 
 Koncernen planerar att fortsätta utveckla nya energitjänster som ska 
leda till en effektivare energianvändning för koncernens kunder. Bland 
annat erbjudanden att uppföra lösningar för laddning av elfordon, sol-
cellslösningar samt batterilagerlösningar till intressenter inom Gislaveds 
kommun.
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GISLAVED NÄRINGSLIV AB

Ordförande: Morgan Ryhman
Antal ledamöter: 8
Verkställande direktör: Leif Österlind
Ägare: Gislaveds kommun 50%, Gislaveds Näringslivsråd 40%, Gislaveds Handelsråd 10%

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2016 2015

Rörelsens intäkter 4 970 5 180 10 962

Rörelsens kostnader -4 899 -5 119 -10 947

Rörelseresultat 71 61 15

Finansiella intäkter 0 0 2

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat före skatt 71 61 17

Bokslutsdispositioner -23 -22 0

Skatt -11 -9 -5

Årets resultat 37 30 12

Investeringar, tkr 0 58 0

Nettoomsättning, tkr 4 970 5 180 10 962

Soliditet, % 27,9 31,8

Likviditet, % 148,4

Balansräkning Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2016 2015

Anläggningstillgångar 118 0

Omsättningstillgångar 1 833 1 560

Summa tillgångar 1 951 1 560
   
Eget kapital 480 449

Obeskattade reserver 82 60

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 1 389 1 051

Summa eget kapital och skulder 1 951 1 560

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Verksamhet
Syftet med Gislaved Näringsliv AB, nedan kallat bolaget, verksamhet är 
att på en av ägarna gemensamt formulerad grundsyn verka för närings-
livets utveckling inom Gislaveds kommun och för kommunens arbete 
med näringslivsbefrämjande åtgärder. Bolaget skall då verka för kompe-
tensutveckling samt genomföra projekt vars syfte är att utveckla infra-
struktur, tillgänglighet och attraktivitet för befintliga och tillkommande 
företag.

Ekonomi
Bolagets omsättning uppgick till 5 180 mnkr (10 962). I siffrorna ingår 
även genomförda projekt, BGR, Automation och Affärsracet.
 Under året har investeringar gjorts i ny server och nytt CRM program. 
Utöver det har inga större investeringar gjorts utöver normal verksamhet. 
Årets resultat blev 30 tkr (12 tkr).

Personal

2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader, tkr 3 517 4 272

Tillsvidareanställda 6 9

Omräknat till heltidstjänster 5 7

Visstidsanställda 0 0

Omräknat till heltidstjänster - -

Sjukfrånvaro % 1,2 0,55

Framtid
Under 2016 startade dialogen mellan kommunen och råden om ytter-
ligare fokus på näringslivs- och turismfrågor och GNAB framtida roll. 
GNAB är från 1 jan 2017 ett helägt kommunalt bolag med ansvar för 
näringsliv och turism. Bolagets styrelse är 50/50 av kommun- och 
närings livsrepresentanter där näringslivet har utslagsröst.
 Tjänsterna näringslivs- och turismutvecklare nyanställs. Bolaget flyttar 
verksamheten till centrumläge i Gislaved vid halvårsskiftet. 
 Näringslivet står inför fortsatta utmaningar kring kompetensförsörj-
ning, tillgänglighet, bostäder och integration. Både inom vår verksamhet 
och i samarbetet inom Business Gnosjöregionen görs prioriteringar att 
samverka brett för ett konkurrenskraftigt företagande. Vi fäster stor vikt 
vid att utveckla den gröna näringen, nyföretagande och turismområdet 
under 2017.

Fokusområden är:
• Näringslivsutveckling
• Handelsutveckling
• Besöksnäring
• Kompetensförsörjning
• Infrastruktur och tillgänglighet
• Internationalisering
• Attraktivitet

KONCERNBOLAG OCH STIFTELSER
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redo-
visning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) vilket innebär att:
•  Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
•  Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget 

annat anges. 
•  Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovis-

ningssed. 
•  Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det 

lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till 
respektive post i resultaträkningen.
 Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande 
och överstiger 5 mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisations-
vinster/förluster. 

INTÄKTER

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på SKL:s 
decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR4.2. SKL har 
publicerat en ny prognos i februari där det inte är någon förändring av 
skatteunderlaget för 2016.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas upp 
som förutbetalda intäkter och redovisas bland långfristiga skulder. I enlig-
het med matchningsprincipen intäktsförs dessa inkomsten successivt i 
takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjande-
perioder, vilket följer rekommendation RKR 18.

Tillfälligt flyktingbidrag 2015
I december betalades 34,5 mnkr ut i tillfälligt flyktingbidrag. Bidraget är 
bokfört som kortfristig skuld och inte periodiserad från december 2015 
enligt rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning. Hela 
bidraget har under 2016 intäktsförs som övriga statsbidrag.

KOSTNADER

Löner m.m.
Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende december 
men som utbetalas i januari har inte periodiserats. Ej uttagen semester 
tillsammans med övertid har periodiserats.

Förändrade redovisningsprinciper
I slutet av 2013 bestämde Rådet för kommunal redovisning (RKR) att 
kommuner från och med 2014 måste använda komponentavskrivning 
vid redovisning av sina materiella anläggningstillgångar. Komponent-
avskrivning innebär att en anläggning ska delas upp i betydande kompo-
nenter med olika avskrivningstider, anpassade till respektive komponents 
förväntade nyttjandetid. 
 Fr.o.m. 2014 har Gislaveds kommunen använts komponentavskrivning 
vid aktivering av stora investeringar (Ombyggnad av Kommunhuset, 
Ombyggnad av Glashuset och Ombyggnad av Nordinskolan i Smålands-
stenar). Fördelning av markvärde och byggnadsvärde på samtliga fastig-
heter har också gjort under samma år. 
 Fr.o.m. 2015 har Gislaveds kommun använts komponentavskrivning 
vid aktivering av fastigheters nya färdiga (tas i bruk) investeringar med 
anskaffningsvärde på minst 1 mnkr. Nya investeringar på gator/vägar 
(tas i bruk under året) som har anskaffningsvärdet på minst 1 mnkr delas 
i två komponenter – gatukropp med noll avskrivning och toppbelägg-
ning med 10, 20, 40 år olika avskrivningstider baserad på typ av gatan. 
 Övergången av ”gamla anläggningar” till komponentavskrivning skett 
under våren 2016 med tillämpning från 1 januari 2016. Med ”gamla inves-
teringar” menas samtliga anläggningar i anläggningsregistret anskaffad 
t.o.m. 15-12-31 (undantag var anläggningar som redan komponentavskri-
vas under 2014 och 2015). 
 Vid övergången till komponentavskrivningar genomfördes en invente-
ring då samtliga anläggningar bedömdes individuellt. Huvudprincipen för 
bedömningen av fastigheternas anläggningar var om anläggningens 
restvärde var under 1 mnkr så gjordes inte komponentfördelning utan den 
anläggningen ska omklassificeras till den mest betydande komponent. 
 Inom gator/vägar har det bestämt att fördela samtliga ”gamla anlägg-
ningar” med huvudprincipen att anläggningar vilka restvärde var 80% 
eller mindre av anskaffningsvärdet avser gatukropp, resten var toppbe-
läggning.
 Inventeringen av anläggningarna medförde även några omklassifice-
ringar och utrangeringar.
 Vid totalt införandet av komponentavskrivning under 2016 dras också 
gränsen mellan investering och planerat underhåll. När en komponent 
ersätts (planerat underhåll) betraktas det nu som reinvestering och ska 
aktiveras i balansräkningen. Planerat underhåll har tidigare kostnadsförs 
direkt. 
 Fr.o.m. 2016-01-01, har avskrivningstiden på samtliga vattenledningar 
(nya och gamla) har ändrats från 33 år till 60 år. Periodisering av anslut-
ningsavgifter har också ändrats från 33 år till 60 år.
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TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Investeringar 
Exploateringstillgångar är bokförd som materiella anläggningstillgångar. 
Detta beroende på svårigheten at bedöma tidpunkten för avyttring, enligt 
rekommendation ska exploatering hanteras som omsättningstillgång.
 Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde.

Avskrivningstider
Mark, fjärrvärmeanslutning, gatukropp, konst 0 år
Markanläggningar (yttre miljö) 25 år
Topp beläggningar – gata 10, 20, 40 år
Vattenledningar 60 år
Stomme 60 år
Yttertak, fasad och stomkomplettering 40 år
Sprinkler, reservkraft, hiss, komplementsbyggnader 30 år
Värme, Ventilation, VA 25 år
Fönster och ytterdörrar 25 år
El, snickerier, yttertak (papp) 20 år
Ytskikt, passagesystem, styr/övervaktning, larm/tele 15 år
Tvätt/storköksutrustning, lekredskap 10 år
Bilar, inventarier, maskiner 5 – 20 år

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivningsmetod tillämpas, dvs. lika stora nominella belopp varje 
år. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nytt-
jandeperiod om minst 3 år klassificeras som en anläggningstillgång om 
beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde 
har satts till ett halvt basbelopp, 22 150 kr 2016. 

Förråd
Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde.

Kortfristig fordran
Underskott för VA-verksamheten redovisas som kortfristig fordran.  
Under 2016 har överskottet för VA-verksamheten reglerats mot kort-
fristiga fordran. 

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräk-
nade enligt RIPS07.

Avsättningar
Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendationen 
om att nuvärdesberäknas. Kostnaden för att återställa deponi är så 
osäker i sig att därtill att nuvärdesberäkna den med en osäker ränta.

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell leasing. Avtalen 
avser främst leasing av bilar och maskiner. Avtalstiderna är mellan 3 – 5 år. 
En inventering av fastighets hyresavtal har påbörjats.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Den omfattar förutom kommunen,  
Gislaveds Kommunhus AB, och Stiftelsen Isabergstoppen. Övriga före-
tag i koncernen har en omsättning och omslutning som understiger 2% av 
kommunen skatteintäkter och generella statsbidrag. Under hösten 2016, 
har Gislaveds kommun bildat ett moderbolag (Gislaveds Kommunhus 
AB) för samtliga helägda kommunala bolag nämligen Gislaveds Energi 
Koncern AB, AB Gislavedshus, Gisletorp Lokaler AB och Gislaved 
Närings liv AB. 

INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER KOMMUNEN

Personalkostnader
Arbetsgivaravgifter m.m. har interndebiterats förvaltningarna i samband 
löneredovisningen. Den följer Sveriges Kommuner och Landstings rekom-
mendation. Det tas även ut ett påslag på lönesumman från förvaltningarna 
för att täcka gemensamma kostnader som t.ex. Kommunhälsan, Facklig 
verksamhet.

Kapitalkostnader
Räntan beräknas med nominell metod 2,4% på bokfört värde. På årets 
investeringar har ränta tillgodoräknats fr.o.m. anskaffningsmånaden.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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ORD OCH BEGREPP

Anläggningskapital 
Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar.

Anläggningstillgångar 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella (t.ex. 
byggnader, mark, inventarier m.m.) eller finansiella (aktier, andelar m.m.).

Avskrivningar 
Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad uti-
från förväntad ekonomisk livslängd.

Avsättningar
Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik 
till sin förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till 
den tidpunkt den skall infrias.

Eget kapital 
Visar hur stor del av tillgångarna som ej finansierats med skulder.

Finansiella intäkter 
Intäkter som kommer från placerade medel, t.ex. ränta på bankkonto.

Finansiella kostnader
Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader 
för pensionsförvaltningen.

Kapitalkostnader
Avskrivningar och intern ränta.

Kortfristiga fordringar
Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Likviditet 
Betalningsförmågan på kort sikt, omsättningstillgångar i relation till kort-
fristiga skulder.

Nettoinvesteringar 
Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag och försälj-
ning av anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångar 
Tillgångar avsedda att inneha en kortare tid, t.ex. likvida medel, kort-
fristiga fordringar, förråd.

Rörelsekapital 
Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar minus kort-
fristiga skulder.

Soliditet 
Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Eget kapital 
dividerat med totala tillgångar.

Sommarliv för kommunens barn och unga kunde förverkligas med 
stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Under 2016 lade kulturförvaltningen fokus på landskap och utforskade 
”Vad är landskap – vem gör landskap?” i temat ”Var finns pulsen?”.

Riksdagsledamot Helene Petersson (S) kom till Gislaveds kommun för 
att diskutera brottsförebyggande arbete.
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