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Mål och budget 2016 

Budgetens innehåll och 

uppbyggnad 

Syftet med Gislaveds kommuns ekonomi- och 

verksamhetsstyrningsmodell är att säkerställa 

att de politiska viljeinriktningarna ska få 

genomslag i verksamheterna. Styrmodellen ska 

också bidra till att skapa en helhetsbild och en 

röd tråd från visionen ända ut i det dagliga 

arbetet. Styrmodellen i sig är politiskt neutral 

och ska fungera oavsett politikens innehåll och 

över tid. Det är vad man fyller styrmodellen 

med som ska spegla rådande politiska 

viljeinriktningar.  

I budgetdokumentet finns redovisat hur de 

övergripande målen skall genomföras för 

kommunen som helhet samt att det under 

respektive nämnd redovisas nämndens 

ekonomiska resurstilldelning samt hur 

nämnden skall bidra till att de övergripande 

målen uppnås.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22 § 

94 om de yttre begränsningarna för 

nämndernas budgetarbete genom beslut om 

”Strategiskt styrdokument inför mål och budget 

2016-2020”. Mål och budget 2016 baseras 

även på reviderat ”Strategiskt styrdokument inför 

mål och budget 2016-2020” KF 2015-11-19 § 

165. 

 

Visionen, kommunstyrelsens ledningsidé, 

styrprinciperna och de finansiella, 

personalpolitiska och prioriterade områden 

revideras inte årligen. De utgör tillsammans 

med planeringsförutsättningarna det yttre 

ramverk som planeringen för den kommande 

budgetperioden förhåller sig till.  

De konkretiserade målen har ett kortare 

tidsperspektiv och syftar till att stegvis få 

kommunen att närma sig visionen och de 

prioriterade områdena samt göra det möjligt 

för kommunen att på bästa sätt möta de 

omvärldsfaktorer som kommunen står inför. 

 

Med beslutet om Strategiskt styrdokument 

som grund utarbetar nämnder och styrelser 

Mål och budget 2016 samt förslag på utblick 

för åren 2017-2020. Nämndernas budget 2016 

lämnas i detta dokument som information till 

kommunfullmäktige medan utblick 2017-2020 

fastställs av kommunfullmäktige i november 

månad. 

Ekonomi och 

verksamhetsstyrning i 

Gislaveds kommun 

God ekonomisk hushållning innebär för 

Gislaveds kommun att  

 verksamheten bedrivs effektivt i enlighet 

med de övergripande och konkretiserade 

målen 

 de finansiella målen uppnås 

 som en attraktiv arbetsgivare uppnås de 

personalpolitiska målen. 

 

Ett grundläggande syfte med styrning är en 

medveten samordning och inriktning av 

verksamhetens delar mot gemensamma mål. 

Helhetssynen är nödvändig för att nämnderna 

i sin verksamhetsplanering ska ta ansvar för 

den samlade kommunala verksamhetens 

utveckling utöver den egna 

kärnverksamhetens behov och intressen. 

 

För att samordna och ge ett utökat stöd för 

verksamheten har gemensamma definitioner 

samt en styrmodell för ekonomi- och 

verksamhetsstyrning utvecklats.  

 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att 

kommunfullmäktige har antagit en Vision, 

prioriterade områden, Finansiella mål 

samt Personalpolitiska 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 skall beskriva vad 

kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. 

Visionen skall vara ett redskap för styrning av 

den kommunala verksamheten. 
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Gislaveds kommun har en vision som är en 

ledstjärna för hur vi vill att kommunen skall 

utvecklas. Visionen skall vara styrande för 

budgetarbetet. 

 

Gislaveds kommun är platsen man gärna 

identifierar sig med och har en god relation till. 

 

Den kommunala organisationen – förtroendevalda 

och förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom 

att vi: 

 levererar en fungerande vardag för 

individen, 

 fungerar som informationssamlare, 

samordnare och bas för nätverk, 

 samverkar för en tillgänglig region och 

effektiv resursanvändning, 

 uppmärksammar bärarna av den 

kulturella industrikommunen. 

 

 

Prioriterade områden skall tydliggöra inom 

vilka delområden som arbetet ska inriktas för 

att visionen på sikt skall uppnås. 

De prioriterade områdena är: 

 Barns lärande 

 Staden Gislaveds kommun 

 Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 

 

Finansiella mål är det viktigaste 

instrumentet för att styra tilldelning av 

resurser till verksamheten. De finansiella 

målen är anpassade för att skapa ett 

ekonomiskt resultat som klarar framtida 

åtaganden i form av bl a pensionskostnader m 

m. 

 Resultatnivån under femårsperioden 2016-

2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 

mnkr per år 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för 

perioden 2016-2020 ska, som genomsnitt, 

inte vara lägre än 73 procent. 

 

Resultatet (Förändringen av Eget Kapital) 

måste vara positivt om ekonomin inte ska 

försämras. En försämrad ekonomi innebär 

mindre resurser till verksamheten. För att 

klara kommunen framtida pensionskostnader 

behöver resultatet vara lägst 15 mnkr.  

 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna 

som har finansierats med sparade skattemedel. 

Sjunker soliditeten tvingas kommunen låna 

mer till investeringarna och därmed ökar 

räntekostnaderna och en mindre del av 

skatteintäkterna kan användas till 

verksamheterna.  

Dessa mått är av mycket stor betydelse för 

kommunens ekonomiska utveckling och helt i 

linje med den kommunala redovisningslagen 

om god ekonomisk hushållning. 

 

Personalekonomiska mål är av avgörande 

betydelse både för att öka kommunens 

attraktivitet som arbetsgivare och för att bidra 

till god ekonomisk hushållning. 

De personalpolitiska målen är: 

• Gislaveds kommuns löne- och 

personalpolitik ska främja oss som 

attraktiv arbetsgivare. 

• Utveckla processen kring 

lönebildningen 

• Riktade medel för struktursatsningar 

 Styrmått: 

• Minst 90 % av alla anställda ska ha 

medarbetarsamtal. 

• Sjukfrånvaron ska inte överstiga 4,8 % 

• Att resultat av struktursatsningar 

under femårsperioden 2015-2019 ska 

medföra att medianlönerna inom 

respektive AID-kod ligger i nivå som 

medianlöner i kommuner och landsting 

i södra Sverige. 

 

• Hos Gislaveds kommun är heltid en 

rättighet och deltid en möjlighet. 
 Styrmått: 

 Samtliga nya tillsvidaranställningar 

anställas till en grundanställning på 100 

%. Målet är att andelen anställda med 

grundtjänst 100 % ska öka i förhållande 

till andelen per 2014-11-01 som var 

64,3 %.  

 

Arbetet på nämndsnivå utgår sedan från att 

utföra givna inriktningar utifrån givna 

ekonomiska ramar. I detta planeringsarbete 

gör respektive nämnd en 

verksamhetsbudget som beskriver 

verksamhetens uppgift, vad den skall göra och 

för vem. Även på nämndsnivån utarbetas mål 

för verksamheten utifrån de prioriterade 

områdena. 
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Prioriterade områden 

och konkretiserade mål 

För respektive prioriterat område har 

kommunfullmäktige fastställt konkretiserade 

mål (inriktningarna) som är förväntningar eller 

krav på hur nämndernas tilldelade resurser ska 

riktas. De konkretiserade målen är framtagna 

utifrån planeringsförutsättningarna, visionen, 

kommunstyrelsens ledningsidé och de 

finansiella och personalpolitiska målen. 

Under nämndernas texter förklarar 

nämnderna hur de tänker arbeta med de 

konkretiserade målen. 

 

Barns lärande 

Detta prioriterade område innebär att 

• Alla barn når behörighet till 

gymnasieskolan. 

• För att varje barn ska kunna nå så långt 

som möjligt i sitt lärande, krävs samverkan 

mellan alla runt barnet: trygg miljö i och 

utanför skolan 
 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Barnperspektivet ska genomsyra de 

kommunala besluten och all verksamhet 
 Prioritera förebyggande verksamhet för 

barn och ungdomar och särskilt ett väl 

fungerande kultur- och fritidsutbud för 

barn och ungdomar 

 Fler behöriga pedagoger och fler vuxna i 

skolan 

 Förbättra simkunnighet för barn och 

ungdom i årskurs 6 

 

Kommunövergripande mätning görs med: 

Styrmått: 

 Andel behöriga elever till något nationellt 

program (KKiK mått nr 19) 

 Elever i åk 6 med godkänt betyg i alla 

ämnen, lägeskommun  

 Andel som fullföljer gymnasiet (KKiK mått nr 

22) 

 Elevernas syn på skolan, år 8 

 

 

 

Staden Gislaveds 

kommun 

Detta prioriterade område innebär att 

 Staden Gislaveds kommun upplevs – och 

används - som en attraktiv mötesplats av 

invånare och besökare.  

 Konceptet Staden Gislaveds kommun 

upplevs och stödjer hela kommunens 

attraktivitet.  

 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 Vända befolkningsutvecklingen genom att 

främja förutsättningarna för de bofasta att bo 

kvar och att öka nettoinflyttandet. 

 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, 

genomföras. 

 Påbörja arbetet med underlag för en 

utredning för att skapa ett helt nytt bad- och 

sim center för hela Gislaveds kommun, för att 

ersätta våra tre nuvarande uttjänta simhallar. 

 Under 2016 påbörjas de konkreta 

förändringar av skolstrukturen 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 kontoret/ Gislaved 

energi till Gröne mosse 
 

 

Kommunövergripande mätning görs med: 

Styrmått: 

 Medborgarundersökningen NMI 

 Medborgarundersökningen ”Hur stor andel av 

invånarna tycker att Gislaveds kommun är en 

attraktiv plats att bo på ” (KKiK mått nr 40) 

 Medborgarundersökningen - upplever 

påverkan (KKiK mått nr 16) 

 Hur väl möjliggör kommunen för 

medborgarna att delta i kommunens 

utveckling?  (KKiK mått nr 15) 
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Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Detta prioriterade område innebär att 

• I Gislaveds kommun har vi det bästa 

företagsklimatet. 

• Näringslivssamverkan sker naturligt 

baserat på efterfrågan från kommun eller 

företag. 

 

Kommunfullmäktige styr med de 

konkretiserade målen: 

 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. 
 

Kommunövergripande mätning görs med: 

Styrmått  

 Placering i Svenskt Näringsliv ranking 
 Placering i SKL:s undersökning- Insikten 

 Antal nystartade företag- antal/1 000 

invånare (KKiK mått nr 34) 
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Ekonomiska 

förutsättningar 

 

Kommunens budgetarbete påverkas i mycket stor 

grad av den statliga styrningen. I vår- och 

höstpropositionen framgår hur statliga beslut 

kommer att påverka kommunerna och därmed 

Gislaved kommuns kommande budgetarbete.  

 

Årets höstproposition innebar en förstärkt statlig 

styrning med framförallt riktade statsbidrag vilka 

inte ekonomiskt ingår i budgeten men som 

kommer att vara ett redskap för att uppnå målen. 

Följande sammanställning är några av de 

förutsättningar som ligger till grund för 

kommunens budgetarbete och är hämtade från 

SKL:s cirkulär 2015:29. 

 

Regeringens bild av den 

samhällsekonomiska utvecklingen 

Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par 

år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk 

efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas såväl i 

år som nästa år öka med drygt 3 procent. 

Tillväxten i den svenska ekonomin gör att 

sysselsättningen växer snabbt och arbetslösheten 

gradvis pressas tillbaka. I slutet av nästa år beräknas 

den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. 

Arbetslösheten har då nått ner mot 6½ procent 

och inflationstalen, enligt KPI, ligger nära 2 procent. 

 

De följande åren (dvs. åren 2017–2019) beräknas 

den svenska ekonomin befinna sig i konjunkturell 

balans, dvs. ett tillstånd då varken hög- eller 

lågkonjunktur kan sägas råda. Arbetslösheten 

uppgår till strax över 6 procent och KPIX-

inflationen (dvs. inflationen exklusive hushållens 

räntekostnader) ligger stabil på strax under 2 

procent. Höjda räntor drar dock upp tillväxttakten 

för KPI. Samtidigt växer BNP årligen med drygt 2 

procent. Utvecklingen under dessa år ska inte 

uppfattas som en prognos utan som ett resultat av 

de antaganden som gjorts, bland annat då vad gäller 

utveckling av produktivitet och arbetsmarknad. 

 

I år och nästa år växer efterfrågan i den svenska 

ekonomin snabbt. Inte minst investeringarna och 

den offentliga konsumtionen uppvisar jämförelsevis 

höga tillväxttal. När den konjunkturella 

återhämtningen är över och konjunkturell balans 

har nåtts antas tillväxten i investeringarna bli mer 

normal. Däremot fortsätter den offentliga 

konsumtionen och inte minst den kommunala 

konsumtionen att växa i snabb takt. Bakgrunden är 

en fortsatt mycket snabb befolkningstillväxt. Mellan 

åren 2014 och 2019 ökar antalet invånare i Sverige 

med i genomsnitt 1,3 procent per år. Det är tre 

gånger så snabbt som genomsnittet för de senaste 

tre decennierna. Den främsta förklaringen till 

denna skillnad en fortsatt mycket omfattande 

flyktinginvandring. Den snabbt växande 

befolkningen innebär att kommunala verksamheter 

i form av skola, vård och omsorg behöver växa 

snabbt. 

 

Nyckeltal för den svenska ekonomin: 

 

Kommunala skatteunderlaget 

Regeringens räknar med betydligt mindre ökning av 

skatteunderlaget 2014 än såväl SKL som 

Ekonomistyrningsverket. Skillnaden förklaras av att 

regeringen gör en försiktigare bedömning på flera 

punkter, bland annat när det gäller utvecklingen av 

lönesumman, arbetsmarknadsersättningar och 

pensionsinkomster. 

 

Regeringen räknar vidare med högre ökningstal för 

skatteunderlaget än SKL under flera av 

prognosåren, främst till följd av större 

sysselsättningsökning och snabbare ökning av 

pensionsinkomster. Men det spelar också roll att 

grundavdragen ökar snabbare efter 2016 i SKL:s 

prognos. 

 

Även Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar 

större ökning av skatteunderlaget i år än SKL:s. 

Det beror delvis på att ESV räknar med något fler 

arbetade timmar och större lönehöjningar, men 

också på större pensionsinkomster och större 

effekt av utfasningen av avdrag för 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP* 2,4 3,2 3,4 2,6 2,3 2,1 

Sysselsättning, timmar* 1,8 0,9 1,6 1,0 0,9 0,6 

Relativ arbetslöshet, nivå 7,9 7,4 6,7 6,3 6,2 6,2 

Timlön, 

nationalräkenskaperna 1,9 3,0 3,2 

 

3,4 

 

3,5 

 

3,6 

Timlön, 

konjunkturlönestatistiken 2,6 3,0 3,2 

 

3,4 

 

3,5 

 

3,6 

Konsumentpris, KPIX 0,2 0,5 1,4 1,8 1,9 1,9 

Konsumentpris, KPI –0,2 0,1 1,4 2,9 3,1 2,9 

Realt skatteunderlag 1,4 1,9 2,7 1,2 0,7 0,8 
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pensionssparande. Att SKL förutser större 

skatteunderlagstillväxt än ESV för 2016 förklaras 

framförallt av större ökning av både arbetade 

timmar och timlön. Det finns också skäl att påpeka 

att ESV inte kunnat beakta höstens 

budgetproposition eftersom deras prognos gjordes 

innan propositionen presenterades.  

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser. 

Procentuell förändring 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2014–

2019 

SKL, okt 3,2 4,7 5,4 4,4 4,6 4,3 29,8 

Reg, sep 2,9 5,0 5,3 5,2 4,7 3,9 30,3 

ESV, sep 3,2 5,4 4,7 4,4 4,5 4,2 29,3 

SKL, aug 3,2 4,8 5,6 4,3 4,3 4,2 29,5 

 

 

 

 

Utdebitering 
Skatteberäkningarna för perioden 2016-2020 är 

baserad på att utdebiteringen kvarstår på 22,13 % 

samt att befolkningen kvarstår på 29 000 invånare 

per år under hela utblicksperioden. 

 

 

 

  

 

 

 

 



9 

 

Resultaträkning/kassaflödesanalys/Balansräkning 

 

Resultatbudget 

(mnkr) 

Utfall 

2014 

Delårsbokslut 

2015 (prognos) 

Budget 2016 

Verksamhetens nettokostnader 

(a,b) 
 

-1 369 

 

-1 437 

 

-1 492 

 

Varav pensionskostnader (c-e) 

 

-80 

 

-81 

 

-85 

 

Avskrivningar -75 -76 -80 

    

Verksamhetens nettokostnader -1 444 -1 513 -1 572 

    

Skatteintäkter+ 1 452 1 502 1 575 

Generella statsbidrag    

Finansnetto 2 3 3 

    

Årets resultat 10 -8 6 

 

Övergripande förutsättningar. 

a). De ingående kapitalkostnaderna inkluderar en internränta på 2,5 % vilket följer SKL:s rekommendation 

enligt cirkulär 2014:59. Kommunens ränta på nuvarande låneskuld används inte som internränta därför att 

låneskulden är mycket låg i förhållande till tillgångsmassan och avspeglar därmed ej räntan övertiden.  

b). För att erhålla en rättvisande bild av kommunens kostnader för framtida pensionsåtaganden belastas de 

olika verksamheterna med ett internt pålägg om 6,83 % på utgående pensionsberättigad lön. Pålägget avser 

att fastställa den genomsnittliga kostnaden för alla inom pensionsavtalets ram och skall spegla kostnaden för 

ett års nyintjänande av pensionsförmåner för de anställda. Dessa interna kostnader uppsamlas här som en 

kommunintern intäkt. 

c). Avsättningen till pensionsskuld är beräknad utifrån den så kallade blandmodellen och avser kostnader, 

inklusive finansiella kostnader och löneskatter, för årets intjänande minskat med beräknade utgående 

pensioner för den del som inte omfattas av individuella delar eller av försäkringslösningar. 

d). pensionsbetalningar och pensioner individuell del avser dels löpande utbetalningar på redan pensionerade, 

dels kostnader för den premiebaserade delen i pensionsavtalet. 

e). Om resultatet blir bättre än det budgeterade bör en förtida inlösen göras av befintlig pensionsskuld. 
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Kassaflödesbudget 

(mnkr) 

Utfall 2014 Delårsbokslut 

2015 (prognos) 

Budget 

2016 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Årets resultat 10 -8 6 

Avskrivningar 75 76 80 

Ökning/minskning korta skulder 1   

Ökning/minskning korta fordringar 52   

Rörelsekapitalförändringar    

Medel från löpande verksamheten 138 68 86 

    

Nettoinvesteringar -178 -115 -137 

Medel från investerings 

verksamheten 

 

-178 

 

-115 

 

-137 

    

Förändring långfristiga skulder 
40 20 25 

Medel från finansierings 

verksamheten 
40 20 25 

    

ÅRETS KASSAFLÖDE    

Likv. Medel vid årets början 51 51 24 

Likv. Medel vid årets slut 51 24 -3 

Förändring av likvida medel 
0 -27 -27 

Kassaflödesbudgeten visar hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina investeringar. Den beskriver det likvida 

flödet inom sektorerna, den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. 

Av kassaflödesbudgeten framkommer hur likvida medel förändras mellan åren. 

I kassaflödesbudgeten ingår en preliminär beräkning avseende kvarstående investeringsanslag från år 2015 som 

troligtvis kommer att ombudgeteras till 2016. Kassaflödesbudgeten baseras även på delårsbokslut 2015.  

Det kommer att göras en ny beräkning av ombudgetering i början av år 2016. 

 

 

Balansbudget 
(mnkr) 

Utfall 2014 Delår bokslut 

2015 (prognos) 

Budget 

2016 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar 1 266 1 327 1 385 

Omsättningstillgångar    143    55      28 

    

Summa tillgångar 1 409 1 382 1 413 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital    989    981 987 

Skulder    420    401 426 

    

Summa eget kapital och skulder 1 409 1 382 1 413 

Soliditet % 70 71 70 
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Finansförvaltning 

Driftredovisning 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Intäkt 1 560 063  1 594 027  1 759 962          

Kostnader -88 034 -79 167 -196 743         

Netto-kostnader 1 472 029 1 514 860 1 563 219 1 598 456 1 636 984 1 679 254 1 725 807 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 

        

Skatteintäkter 1 452 143 1 510 605 1 575 345 

Pensioner   -80 606 -81 656 -85 630 

Intern kompletteringspension 66 058 61 500 59 020 

Avskrivningar  -75 475 -81 119 -79 839 

Återförd Kapitalkostnad 107 619 118 889 114 664 

Finansnetto  2 290 1 915 2 916 

AFA    

Avtalsrörelsen  -14 412 -22 395 

KF oförutsett   -862 -862 

Totalt 1 472 029 1 514 860 1 563 219 

 

Uppgift 

Finansförvaltningen hanterar frågor om kommunalskatt, placering av finansiella tillgångar och då 

behov finns upptagning av lån.  

I finansnettot ingår avkastning från AB Gislavedshus (125 tkr), Gislaveds Energi AB (1 816 tkr) samt 

Gislaveds Industrilokaler AB (33 tkr).  

 

Fr om år 2012 betalar samtliga helägda kommunala bolag en borgensavgift på 0,3 % av utnyttjat 

borgensbelopp. Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-28 att även ta ut en borgensavgift på 0,3 % för 

kommunens stiftelser. 

För 2016 beräknas Gislaveds Energi utnyttja 89 mnkr, AB Gislavedshus 325 mnkr, Stiftelsen 

Isabergstoppen 22 mnkr samt Stiftelsen Torghuset 11,5 mnkr och den totala borgensavgiften 

beräknas därmed till 1 257 tkr.  
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Inkomsträntan (100 tkr) är baserad på en genomsnittlig likviditet med 20 mnkr.  

 

Gislaveds kommun förvaltar och placerar kommunens likvida tillgångar till högsta möjliga avkastning 

utan avkall på säkerhet och tillgänglighet i enlighet med av KF antagen ”placerings- och 

upplåningspolicy”. 

 

Avskrivningsnivåerna baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. 

 

På ansvar finansförvaltning budgeteras anslag för kommunfullmäktiges oförutsedda med 0,8 mnkr.  

 

För 2016 års avtalsrörelse är avsatt 22,4 mnkr varav 2 mnkr avser struktursatsningar. Detta anslag 

kommer att fördelas till respektive nämnd då avtalsrörelsen för 2016 är avklarad. 

 

En viktig uppgift för finansförvaltningen är att tillse att kommunens totala budget alltid är aktuell och 

uppdaterad efter de beslut som sker. 

 

Sammanfattande verksamhetsförändringar mellan 2015 och 2016 

Som följd av stora investeringar finns ett upplåningsbehov under 2016 på upp till 25 mnkr vilket 

innebär att den totala låneskulden kan komma att uppgå till 150 mnkr och för denna del är det 

budgeterat en räntekostnad på 1,1 mnkr. 
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Kommunstyrelsen 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  6,6 % 

Ordförande Marie Johansson S   

Förvaltningschef Malin Aronsson    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 116 215 123 457 132 723     

./. intäkter -48 263 -29 259 -30 558     

Nettokostnad 67 952 94 198 102 165 99 565 98 878 98 153 97 163 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 14 715 10 033 8 550 14 300 7 700 7 500 7 500 

./. intäkter -5 687 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Nettoinvestering 9 028 7 033 5 550 11 300 4 700 4 500 4 500 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Politik och demokrati 9 377 10 566 10 535 10 353 10 773 10 923 10 153 

Överförmyndare 2 328 2 617 3 267 3 249 3 249 3 249 3 249 

Kommunledning 5 639 5 912 8 108 7 969 7 969 7 969 7 969 

Personalenheten 8 247 10 785 11 090 10 560 10 490 10 560 10 490 

Utvecklingsenheten 11 096 17 171 18 158 18 753 18 266 17 371 17 221 

Mark- och Exploateringsenheten 907 4 008 3 973 3 973 3 973 3 973 3 973 

Ekonomienheten 18 583 17 924 18 447 18 672 18 942 18 892 18 892 

Kansli- och Informationsenheten 8 577 10 226 11 733 11 264 11 264 11 264 11 264 

IT-enheten 3 198 13 489 12 339 13 197 13 197 13 197 13 197 

Kontaktcenterenheten 0 0 4 515 3 575 2 755 2 755 2 755 

Sparbeting- ännu ej fördelat    -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Totalt 67 952 94 198 102 165 99 565 98 878 98 153 97 163 

Uppgift 

KOMMUNSTYRELSEN omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision, valnämnd, och 

kommunstyrelsens programområden; utöver den politiska verksamheten indelade efter 

kommunstyrelsekontorets organisation - Kommunledning, Personalenheten, Utvecklingsenheten, 
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Mark & exploateringsenheten, Ekonomienheten, Kansli- och informationsenheten, IT-enheten samt 

from 2016 ny enhet: Kontaktcenterenheten. Överförmyndarnämnden är from 2016 utbruten ur 
kommunstyrelsens budget och utgör eget kapitel. 

Kommunallagen styr kommunfullmäktiges 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 

demokratiutveckling, samhällsutveckling inkl. miljö samt kommunens ekonomi och organisation/ 
arbetsgivarfrågor. 

Valnämnden ska enligt vallagen organisera och genomföra val och folkomröstningar på ett rättsäkert 
sätt. 

Kommunstyrelsekontorets sju enheter utgör stab och stöd till de förtroendevalda i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden och får sina uppdrag - såväl stadigvarande 

som tillfälliga - av dessa organ. Kommunstyrelsekontoret har både koncern- och 

kommunövergripande uppgifter. Kommungemensamma administrativ funktion och service ingår 

också. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Barnperspektivet ska 

genomsyra 

kommunstyrelsens 

beslut och verksamhet. 

Vid alla beslut som fattas 

inom kommunstyrelsens 

ansvarområde ska 

barnperspektivet beaktas. 

Prioritera råd och stöd 

till förvaltningarna som 

leder till att 

barnperspektivet finns 

med i de beslut som 

fattas samt att på sikt 

utveckla system för 

uppföljning 

Kvalitativ effekt är att på kort 

och lång sikt förbättra barn 

och ungas levnadsvillkor.  För 

verksamheten innebär det 

praktiskt att i uppdraget för 

den tjänst som arbetar med 

demokrati, folkhälsa och 

mänskliga rättigheter 

prioritera detta område 

framför andra.  I alla 

sammanhang ska 
barnperspektivet finnas på 

checklistan. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 
fritidsutbud. 

Fortsatt prioritering av 

aktiviteter och projekt 

inom 

kommunstyrelsens 

områden som riktar sig 
mot barn och 

ungdomar 

1) stödja förvaltningarna i 

medborgardialoger som 

riktar sig till barn och unga 

2) Aktiviteter enligt 

folkhälsoplanen ska 
genomföras. 

Alla barn och unga ska 

ha goda möjligheter att 

vistas i och få uppleva 

naturen. 

Inventera möjligheter och ge 

inspiration till hur förskole- 

och skolbarn kan vistas i 

naturen under skoltid. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Kommunen ska 

marknadsföras på ett 

aktivt och samordnat 

sätt gentemot inflyttare 

Genom att använda framtaget 

koncept för 

inflyttarsatsningar och 

förstärka 

marknadsföringsplanen i 

kommande uppdatering. 

Marknadsföringen  av 
kommunen ska inriktas så att 

den bidrar till att invånare 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

stannar kvar och nya flyttar 

in. 

Arbeta fram 
handlingsplan till de 

bostadspolitiska 

riktlinjerna och påbörja 

genomförandet i 

samråd med AB 

Gislavedshus och andra 

aktörer för att genom 

ökad om- och 

nybyggnad tillskapa fler 

bostäder 

De bostadspolitiska 
riktlinjerna är en 

fullmäktigestrategi, antagen 

hösten 2015, som ska 

kompletteras med 

handlingsplan för att 

tydliggöra hur de mål som 

satts upp för att skapa fler 

och attraktiva bostäder för 

människors olika behov ska 

kunna genomföras. Uppdrag 

och aktiviteter utformas i 

samarbete med kommunens 

förvaltningar, eget 

bostadsbolag och 

marknadens aktörer. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Prioritera samordning, 

stöd och 

utvecklingsarbete 

utifrån Strategi för 

informationssäkerhet 

och kommande 

Kommunala Digitala 

Agenda samt Strategi 

för bredband. Dessa 

utgår från ett antal 

nationella och regionala 

styrdokument. 

Med utgångspunkt från 

antagna strategier har 

kommunstyrelsekontoret 

uppdraget att samordna 

informationssäkerhetarbetet 

med tillhörande 

processkartläggningar. e-

arkivprojektet utvecklas inom 

ramen för det 

läns/region/övergripande 

arbetet i e-utvecklingsrådet. 

Kontaktcentret ska utvecklas 

och intranätets 

modernisering påbörjas. Ett 

antal övriga system och 

processer som stödjer 

utvecklings- och 

tillväxtarbetearbete utvecklas 

successivt och parallellt. 

Verka för successiv 

utbyggnad av 

bredbandsnätet för att 

ge kommunens 

invånare och 

verksamheter möjlighet 

att delta i e-

utvecklingen och för att 

kunna uppnå de 

nationella målen för 

bredbandsutbyggnad 

Målen i kommunens 

bredbandsstrategi är 

vägledande. Minst 90 % av 

alla hushåll och arbetsställen 

ska ha möjlighet att ansluta 

sig till höghastighetsnät (>100 

Mbit/sek) senast 2020. 

Arbetet sker enligt strategins 

handlingsplan 

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. 

Sammanställa adekvat 

underlagsmaterial inför 

utredning att ersätta 

nuvarande simhallar 

med ett helt nytt bad- 

och simcenter 

I syfte att skapa 

förutsättningar för beslut om 

omfattning/utformning, 

lokalisering och finansiering 

(förstudie) 

Utreda att flytta 

tekniska kontoret/ 

Gislaved Energi till 

Gröne mosse 

Bistå tekniska kontoret 

och GEAB med 

underlag till utredning 

samt beakta ett 

helhetstänkande ur 

koncernperspektiv. 

I syfte att skapa 

förutsättningar för beslut om 

omfattning/utformning om 

lokaliseringens nytta och 

finansiering (förstudie) 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

 Kommunomfattande 

översiktsplanen antagen 

av kommunfullmäktige 

2016. 

Under 2016 ska den 

demokratiska processen av 

den kommunomfattande 

översiktsplanen och dess 

interna politiska hantering 

samt samråd med 

allmänheten och myndigheter 

genomföras. 

 Ta fram 

gestaltningsprogram för 

Gislaveds centrala 

delar. 

I fördjupningen av 

översiktsplanen för Gislaveds 

tätort finns beslutat att ett 

gestaltningsprogram för de 

centrala delarna ska arbetas 

fram. Arbetet förutsätter 

dialog med olika 

samhällsaktörer. Ett underlag 

för samverkan och samråd 

utarbetas. Olika delar av 

centrum kan behöva olika 

arbetsmetoder. 

 Stödja och underlätta 

för ökat 

kollektivtrafikresande 

Genom god dialog med 

regionen och myndigheter 

verka för utökning och 

förbättring av 

kollektivtrafiksystemet. 

Underlätta resandet genom 

kollektivtrafikanordningar 

och subventionerade taxor. 

 Kommunal information 

ska vara tydlig och 

tillgänglig, 

målgruppsanpassad, 

korrekt och lätt att 

förstå 

Kontinuerliga förbättringar 

sker löpande av de 

kommunikationskanaler som 

används och att den 

reviderade informations- och 

kommunikationspolicyn följs. 

 Öka tillgängligheten till 

tätortsnära natur-, 

vatten- och 

rekreationsområden. 

I ÖP-06 betonas behovet av 

att tillgängliggöra natur-, 

kultur- och vattenmiljöer i 

kommunen. I de fördjupade 

översiktsplanerna pekas 

tätortsnära rekreations-

områden och viktig 

grönstruktur ut, och för 

Gislaveds tätort finns en 

grönplan. I det regionala 

åtgärdsprogrammet för 

Hälsans miljömål finns flera 

åtgärdsförslag riktade till 

kommunerna för arbetet 

med grönområden och 

närnatur under perioden 

2016 - 2020. 

 Minska användningen av 

farliga kemikalier både i 

den kommunala 

organisationen och i 

kommunen. 

I förslaget till Hälsans 

miljömål finns åtgärder som 

syftar till att minska 

användning och spridning av 

giftiga kemikalier som ett led 

i att uppfylla miljömålet god 

bebyggd miljö. Arbetet 

kommer att beröra den egna 

organisationens användning 

och hantering av kemikalier 

men också bestå i ett 

utåtriktat arbete. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

 Minska miljöpåverkan 

från förorenade mark- 

och vattenområden. 

Gislaveds kommun har ett 

stort antal misstänkt 

förorenaden områden som 

kan påverka hälsa, miljö och 

utvecklingsmöjligheter. 

Kommunen behöver 

förstärka arbetet med att 

undersöka och vid behov 

sanera förorenad mark. 

 Minska Gislaveds 

kommuns sårbarhet för 

klimatförändringar 

Samhällets skydd mot 

klimatförändringar behöver 

stärkas. Gislaveds kommun 

har åtagit sig att arbeta enligt 

det regionala åtgärds-

programmet för klimat-

anpassning som omfattar en 

rad åtgärder på olika nivåer i 

kommunen under den 

närmsta fyra åren. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Utveckla 

infrastrukturen för att 

stödja näringslivets 

behov av rörlighet för 

kompetens och 

transporter på ett 

hållbart sätt. 

Prioritera arbete med 

järnvägsfrågor (inkl 

stickspår) och rv 26 

mellan Gislaved och 

Smålandsstenar. 

Fortsatt arbete för att få till 

en upprustning av Halmstad-

Nässjö järnväg. 

Vidareutveckla samarbetet 

med 

Trafikverket om genom-

förande av åtgärder på väg 26 

sträckan Smålandsstenar-

Gislaved. 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Möjliggöra för lokala 

företag vid upphandling 

Generellt följa uppsatta 

riktlinjer och ha fortsatt 

samverkan med 

grannkommuner. Undersöka 

sociala krav i upphandlingar, 

samt delta i projekt kring 

innovativa upphandlingar: 

Skapa 

informationsplattformar i 

samverkan med 

branschorganisationer för 

små aktörer att tillsammans 

kunna erbjuda 

helhetslösningar. 

Underlätta för företag 

och deras anställda att 

etablera sig i 

kommunen genom 

förstärkt dialog 

Skapa, testa och 

implementera metoder för 

att underlätta etablering av 

nya företag och deras 

anställda förstärkt dialog i 

olika former. 

Stödja förutsättningar 

för innovation och 

tillväxt 

Forskning- och 

utvecklingscentrum för 

produkter och tjänster 

Undersöka möjligheter och 

behov av lokaler för att 

utveckla och testa nya 

produkter och tjänster. 

Undersöka 

förutsättningar för 

universitet/högskola 

Behov finns av en ökad 

närvaro av 

högskoleverksamhet i 

kommunen. 

Förutsättningar för det skall 

undersökas. 

Skapa förutsättningar 

för att nyföretagare 

inom alla branscher får 

stöd  via befintliga 

Science Park-systemet finns 

implementerat som stöd för 

nyföretagande. Detta 

behöver kompletteras för att 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

och/eller ev 

tillkommande system. 

tillgodose behov inom olika 

branscher och för olika 

målgrupper för 

nyföretagande som inte nås 

idag. 

Stödja generella 

näringslivsprojekt med 

innovativ inriktning i 

förstudiefasen. 

För att stimulera graden av 

innovation kan relevanta 

projekt stödjas i 

förstudiefasen med antingen 

kommunen som projektägare 

eller andra aktörer. Detta är 

kopplat till nya EU-

programperioden. 

Stödja projekt för 

turismutveckling på 

landsbygden med 

innovativ inriktning i 

förstudiefasen 

För att stimulera graden av 

innovation och utveckling av 

turismen på landsbygden kan 

relevanta projekt stödjas i 

förstudiefasen med antingen 

kommunen som projektägare 

eller andra aktörer. Detta är 

kopplat till nya EU-

programperioden och 

Leader/LLU. 

Generellt stödja 

förutsättningar för 

utveckling inom 

besöksnäringen enligt 

turismstrategins 

handlingsprogram 

Med antagen turismstrategi 

som grund påbörja 

genomförande av utpekade 

åtgärder enligt prioritering i 

handlingsprogram. 

Utveckla 

turismsamarbete med 

grannkommuner. 

Arbete med 

turismsamverkansprojekten: 

Smålands Sjörike (Ljungby, 

Värnamo, Hylte), 

Fegenområdet (Falkenberg 

och Svenljunga) samt 

Smålandsriket (Värnamo, 

Vaggeryd och Gnosjö). 

Aktiv återkoppling till fd 

UF-ungdomar i syfte att 

skapa nya företag. 

För att stimulera 

nyföretagandet skall en 

aktivare återkoppling ske till 

de ungdomar som genom 

skolan provat på företagande 

för att kunna ge rätt stöd om 

de vill starta företag efter 

skolan. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

I kommunstyrelsen budgetförslag finns utökningar inom främst samhälls- och näringslivsutveckling 

med ca 2 000 tkr netto och inom överförmyndarverksamheten med cirka 780 tkr. Minskning av 

verksamhet och kostnader har samtidigt skett genom anpassning och omprövning av verksamhet och 

inte fullt i anspråktagande av den utökning, som fanns i utblicken för 2016. Detta har uppfyllt kraven 

på den ramminskning om 1 mnkr, som beslutades i kommunfullmäktige i samband med antagande av 

de ekonomiska styrprinciperna. Sammantaget leder det dock till att en ramökning för 
kommunstyrelsens verksamhet erfordras med totalt 1 045 tkr. 

Politisk verksamhet: Periodiska aktiviteter i samband med den nya mandatperioden bortfaller 

(utbildning förtroendevalda 450 tkr) medan den nya beräkningsgrunden för arvoden (anknytning till 

riksdagledamotsarvoden), som inte täcktes in i 2015 års budget har tagits med för fullmäktige och 

kommunstyrelse med 400 tkr netto. Detta har skett genom att utnyttja de lägre kapitalkostnaderna 

för läsplattorna, vilket är en följd av förlängd avskrivningstid. Detta kommer, när läsplattorna byts ut, 



19 

 

betyda att ramhöjning då behövs. Ökat internationellt utbyte och medborgarskapsceremoni för nya 

medborgare har tillkommit. Anslag inom fullmäktige för gemensamma lokaler har bortfallit (se 
kanslienheten). Totalt har anslagen minskats med 423 tkr. 

Överförmyndarnämnden: From 2016 blir överförmyndarverksamheten ett eget ansvar och ska inte 

ingå i kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningens budget, men i detta dokument redovisas 

fortfarande verksamheten som en del av kommunstyrelsen. Ökningen av kostnader till följd av ny 

nämnd som inte budgeterats och ökad verksamhet bl a till följd av flyktingsituationen samt insatserna 

för att rekrytera och utbilda gode män har ökat kostnaderna med ca 770 tkr. Detta kräver utökning 

av ram. 

Kommunledning: Utökning har gjorts med FINSAM:s verksamhet med 69 tkr genom särskilt beslut. 

Anslaget för bredband och e-utveckling har budgettekniskt återförts till 4 mnkr-nivån genom 

återläggning av anslag till socialnämnden och kanslienheten om totalt 2 100 tkr. Totalt ökar anslaget 

med netto 2 257 tkr, men är en reell minskning om 43 tkr, då e-anslaget ska genom kommande 

kommunstyrelsebeslut fördelas till olika verksamheter under året. En kalkyl på hur denna fördelning 
ska ske finns i budgetunderlaget. 

Personalenheten: Oförändrad verksamhet så när som på bortfallande kostnader för 

medarbetarenkät om 70 tkr. En omfördelning av hyror om 266 tkr bidrar till anslagets totala ökning 

om 315 tkr. 400 tkr avsätts till kommunala praktikplatser. 

Utvecklingsenheten: Kommunfullmäktige har beslutat att införa subventionerade kollektivtrafikresor 

för högskolestuderande, vilket beräknats till 300 tkr för helår. Kostnad för resecentrum i 

Smålandsstenar, som upptagits till 200 tkr enligt utblick, är osäker. Turismsatsningarna har reducerats 

i förhållande utblick och besöksnäringsstrategins handlingsplan, men ökar med netto 400 tkr. 

Samhällsplaneringskostnader (konsultinsatser) har minskats med 300 tkr. Satsningar i interna och 

externa näringslivs- och arbetsmarknadsprojekt ökar med ca 670 tkr, bidrag till GNAB med 300 tkr 

och finansiering Leader/LLU med 259 tkr. Om man bortser från överflyttningen av 

folkhälsoverksamheten till kanslienheten ökar samhällsutvecklings- och näringslivssatsningarna 
budgetmässigt med 2 001 tkr, varav 500 tkr ligger inom kollektivtrafikområdet. 

Mark- och exploateringsenheten har en oförändrad budgetnivå (+35 tkr) genom att ett ökat 

skogsnetto om ca 400 tkr har kalkylerats. Detta täcker bl a högre kapitalkostnader för mark, som bl 

a ökat genom markinköp utöver budget. 

Ekonomienheten budgeterar för oförändrad verksamhet. Införande av nytt ekonomisystem ökar 
anslaget med 400 tkr. 

Kansli- och informationsenheten: Genom organisationsförändring inom kommunstyrelsen flyttas 

folkhälsoarbete mm över från utvecklingsenheten och kombineras med vissa uppgifter från den 

utvecklingsledartjänst för demokrati och MR-frågor, som ekonomiskt överlämnas till den nybildade 

kontaktcenterenheten. Det utgör därmed kommunstyrelsens bidrag till uppbyggnaden av den nya 

verksamheten. Vidare återläggs resurser till kommunledningens centrala anslag för bredband- och e-

utveckling, vilket ger en nettominskning för enheten med ca 450 tkr. En omfördelning till att mer 

hyres- och inredningskostnader ska belasta kommunhuset gemensamt, posthantering mm ökar 

enhetens kostnader med 955 tkr, utan att verksamheten tillförs verksamhet. Den reella utökningen i 

verksamhet handlar om e-arkiv (400 tkr)medan utökade kostnader för internationella mässor och 

mottagningsorganisation möts med minskningar i kostnader för informationsmaterial. 
Nettominskningen av verksamhetskostnaderna är därmed ca 600 tkr. 

IT-enheten: Genom uppbyggnaden av kontaktcenter minskar IT-enhetens budget med ca 2 mnkr. 

Central kostnader för tillkommande projekt som medborgarinloggning och ökade kostnader för 

serviceavtal tillkommer med ca 400 tkr medan centrala växelkostnader ökar med 420 tkr. Enhetens 

budget minskar med 1 162 tkr. 

Kontaktcenterenheten är den nya enheten under uppbyggnad. En grundbudget genom ramhöjande 

tilläggsanslag under 2015 och överföring av resurser från kommunstyrelsekontoret enligt ovan gör att 

ca 5 mnkr finns till förfogande. Av besparingsskäl har dock införandet tidsförskjutits två månader 

vilket påverkar en del anställningar och motsvarar ca 480 tkr. Detta återkommer dock som 
helårseffekt 2017. 
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Personal 

Kommunstyrelseförvaltningens organisation gjordes om under hösten 2011. Förvaltningen är sedan 

dess organiserad i ett samlat kommunstyrelsekontor med sex enheter, av vilka tre har särskilda 

funktioner under sig. Genomförandet av organisationsförändringen gav en större tydlighet i 

organisationen och med större närhet till chefsnivå, vilket initialt varit framgångsrik såtillvida att 

personalens sjuktal under 2012 sjönk rejält, ökade något under 2013 för att 2014 eskalera. Ett antal 

långtidssjukskrivningar, där stressrelaterade symptom finns med i bilden, liksom svåra fysiska 

sjukdomar, påverkade sjuktalen. Samma tendens med generella förbättringar fanns i 

medarbetarenkäten från våren 2013 jämfört med 2011. En negativ faktor, som också visar sig i den 

screening av personalens hälsoläge som gjordes försommaren 2013 resp. 2014 är att en fjärdedel av 

personalen upplever sig stressade i arbetet. Arbetsbelastningen inom kontoret är generellt hög, och i 

vissa funktioner finns toppbelastningar varje månad, i andra periodiskt under året och i ytterligare 

andra en generell ryckighet i arbetsflödet till följd av verksamhetens art. Åtgärder för att generellt 
stödja hur man kan hantera stress har satts in, men situationen kvarstår. 

Nya uppgifter tillkommer allteftersom samhället förändras och därmed kraven på den kommunala 

organisationen. En rad förändringar och anpassningar har påbörjats under 2015 och kommer att pågå 

in på 2016. 

En påverkansfaktor är utvecklingen mot e-samhället. E-förvaltningens utveckling har lett till att 

kontaktcenter ska inrättas från 1 januari 2016 med start för verksamheten under andra kvartalet 

2016. Detta innebär att kommunstyrelsekontoret har sju enheter när 2016 inleds. En tjänst överförs 

från kanslienheten till kontaktcenterenheten, och en tjänst som - och utvecklingsenheten genom att 

folkhälsostrategtjänsten inom utvecklingsenheten förflyttats in i denna tjänst. Receptionsfunktionerna 

kommer att ingå i kontaktcenterverksamheten, där dessa uppdrag kommer att inlemmas i de nya 
kommunvägledartjänsterna. Netto 1,5 tjänster inrättas i uppbyggnadsskedet. 

Inom IT-enheten behöver uppgifterna kring teknisk drift resp. helpdeskfunktionerna renodlas för att 

möjliggöra bättre strategisk inriktning av verksamheten. Funktionschefer för dessa enheter rekryteras 
under 2016. 

Kraven på informationssäkerhet och rättsäker ärendehantering, kravet på minskad sårbarhet i 

ensamfunktioner samt att förvaltningschefer ska om möjligt avlastas nämndsadministration avses lösas 

genom att en handläggartjänst vid pensionsavgång omvandlas till nämndsekreterare för 

personalutskott, överförmyndarnämnd, kulturnämnd och fritidsnämnd. En assistentjänst inom 

fritidsnämnden överförs till kansliet, som sedan utgör nämndskansli för fullmäktige, kommunstyrelsen 

och dess tre utskott, räddnings- överförmyndar-, kultur- och fritidsnämnd. Ett successivt och 

parallellt överlämnande av uppgifter till kontaktcenter från berörda nämnder bidrar till att möjliggöra 
en väntad kvalitetssäkring av denna del av administrationen. 

En utredning om utvecklingsenheten och mark- och exploateringsenheten ska sammanläggas ska 

genomföras, då deras uppgifter i mycket går in i varandra, om än i olika skeden av ärendena. Frågan 

om hantering av förorenad mark gör att det kommunala engagemanget i denna fråga måste utökas. 

Det är en samarbetsuppgift för tekniska kontoret, bygg- och miljöförvaltningen, utvecklingsenheten 

och mark- och exploateringsenheten; den senare avseende kommunens eget markinnehav och vid 

markköp. En projektanställning för att speciellt arbeta med dessa frågor under två år ska tillkomma 

inom kommunstyrelsekontoret och finansieras med investeringsmedel under mark och exploatering. 

De processkartläggningar, som pågår för informationssäkerheten, kommer att utvidgas för att 

klarlägga möjligheter till att kunna utveckla bättre arbetsfördelning och arbetsrutiner men också 

klarlägga kompetensutvecklingsbehov. Krav på generell samordning av kommunens verksamhet, 

hållbarhetsfrågorna, ökning av näringslivsfrämjande aktiviteter inkl. infrastrukturfrågor inom samhälls-

/tillväxtutvecklingen måste hela tiden bevakas och beaktas, såväl vid rekryteringar som i 

kompetensutveckling. Pensionsavgångar under de kommande åren tydliggör också att en löpande 

översyn av kommunstyrelsekontorets organisation och bemanning alltid måste pågå. 
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Räddningsnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2,1 % 

Ordförande Niclas Palmgren M   

Förvaltningschef Johan Nilsson    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 44 920 46 207      

./. intäkter -14 458 -15 072      

Nettokostnad 30 462 31 135 32 185 31 152 31 194 31 871 32 053 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 200 7 628 1 286 795 900 7 400 1 650 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 200 7 628 1 286 795 900 7 400 1 650 

Fordon 2016 Ledningsbil, 2018 Skärsläckaraggregat, 2019 5 st FIB-bilar, Tankbil, Släckbil alt två skärsläckarbilar, 2020 Ledningsbil, 

Skärsläckaraggregat 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nämnd 76 135 137 137 137 137 137 

Räddningstjänst 30 893 31 000 32 050 31 015 31 057 31 734 31 916 

Krisberedskap -507 0 0 0 0 0 0 

Totalt 30 462 31 135 32 185 31 152 31 194 31 871 32 053 

 

Uppgift 

Räddningsnämnden ska tillse att tryggheten i samhället ökas genom effektiva olycksförebyggande och 

skadeavhjälpande åtgärder. En viktig uppgift är att stärka den enskildes förmåga att både förhindra 

olyckor och att hantera en olyckshändelse. Antalet bränder och andra olyckor samt skador därav ska 

fortlöpande minska. 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. 



22 

 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

  

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Alla barn och 

ungdomar i 

förskolan samt 

årskurserna 2, 5 och 

8 skall ha 

grundläggande 

brandkunskaper 

Varje år genomförs 

brandutbildning för 

skolungdomar. 

Stärka ungdomar 

att undvika brott 

och få ökad 

självkänsla 

Fortsätta samarbetet med 

socialtjänsten, 

högstadieskolorna och polisen 

för att stärka ungdomar att 

undvika brott och få ökad 

självkänsla. Tio träffar per 

termin och en grupp per 

termin. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Fortsatt prioritering 

av 

marknadsföringen 

av kommunerna och 

räddningstjänsten 

som arbetsgivare 

Vara positiv till att ta emot 

praktikanter, prao-elever. Ha 

ett aktivt deltagande vid 

utbildningsmässor mm. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Prioritera arbetet 

med utveckling av e-

samhället 

Aktiv hemsida och Facebook. 

 Bedriva effektiv och 

rättssäker 

myndighetsutövning 

Med effektiv 

myndighetsutövning menas att 

effekterna på skydd och 

säkerhet för tredje person blir 

så stora som möjlighet utan att i 

onödan försvåra för ägare och 

nyttjanderättshavare. Med 

rättssäker menas att 

myndighetsbesluten håller hög 

juridisk kvalitet och att 

myndighetsutövningen är saklig 

och opartisk. 

 Begränsa skadorna 

vid inträffade 

olyckor 

Räddningstjänsten ska verka för 

att skadorna vid inträffade 

olyckor blir så små som möjligt. 

 Följa upp och 

utvärdera olyckor 

Olycksutredningar ska göras för 

att utvärdera hur den enskildes 

skydd har fungerat samt hur 

räddningsinsatsen genomförts. 

Syftet är att förbättra den 

olycksförhindrande och 

skadebegränsande 

verksamheten. 

 Förhindra att 

olyckor inträffar 

Räddningstjänsten ska verka för 

att olyckor inte inträffar. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 
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Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Under 2015 kommer en utredning bli klar gällande vilka strategiska förmågor som finns och behöver 

finnas. Denna ligger sedan till grund för framtida investeringar, satsningar i kompetens och material. I 

vissa fall har dagens bilar låg driftskostnad men reperationskostnaderna förväntas öka och samtidigt 
minskar driftssäkerheten. En kontinuerlig plan för utbyte av fordon är nödvändig. 

Liksom tidigare år kommer taxorna att justeras och moderniseras och ett förslag till beslut kommer 
under hösten 2015. 

I takt med ökad personalomsättning främst på deltid men även en kommande pensionsavgång på 

heltid så föreligger ett stort behov av utbildning av ny personal eller personal som  behöver 
vidareutbildning. Detta är förenat med stora kostnader. 

Personal 

De senaste åren har personalomsättningen ökat vilket skapar en förlust av kompetens och det 

hämmar utvecklingen eftersom nyckelpersoner får ägna tid år upplärning istället för utveckling. 

Genom att i större grad rekrytera personer med lokalanknytning har denna trend förhoppningsvis 

mattats av bland heltidspersonalen. Bland deltidspersonalen är trenden fortfarande att 

medelanställningstiden är för kort. Det är kostsamt att rekrytera och utbilda ny personal. 

Omsättningen är till största delen på de som varit anställda 0-5 år. Utbildningstiden för en 

deltidsbrandman är flera veckor vilket kan vara bekymmersamt för huvudarbetsgivaren då de är 
under utbildning denna tid. 

Sedan tidigare år finns en plan för kommande pensionsavgångar. 
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Tekniska nämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2,8 % 

Ordförande Jörgen Karlsson S   

Förvaltningschef Peter Edvinsson    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 148 043 145 141 147 451     

./. intäkter -104 340 -103 918 -104 243     

Nettokostnad 43 703 41 223 43 208 41 536 42 467 44 255 44 822 

        

        

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 30 549       

./. intäkter -2 904       

Nettoinvestering 27 645 27 401 22 195 23 550 20 480 21 770 19 350 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Adm/nämnd/internt 6 680 5 033 4 829     

Väghållning 29 916 28 246 30 175     

Park/Skog/OSA 8 002 7 904 8 164     

Miljö 105 40 40     

VA Intäkt -47 799 -45 175 -45 500     

VA Kostnad 47 799 45 175 45 500     

VA netto 0 0 0     

Avfall Intäkt -21 106 -20 410 -20 410     

Avfall Kostnad 21 106 20 410 20 410     

Avfall netto 0 0 0     

Totalt 43 703 41 223 43 208 41 536 42 467 44 255 44 822 
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Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Politisk verksamhet kr/inv 15,30 15,00 15,00 

Verksamhet gata kr/inv 1 006 983 1 051 

Verksamhet park kr/inv 278 275 284 

Gatuunderhåll kr/m²(inkl 

kapitalkostnader) 
6,59 7,51 7,61 

Försåld vattenmängd tm3 1 400 1 400 1 400 

Behandlat avlopp tm3 3 653 3 700 3 700 

Hushållsavfall Antal tömningar 254 434 255 000 255 000 

Vid 2014 års slut fanns 2 330 000 m² gatu- och cykelbaneyta Befolkningsprognosen för 2015 är 28710 st invånare Kapitalkostnaden för 

gatuunderhåll för 2015 är 1,90 kr/m² 

Uppgift 

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden 

 Väghållning med gatubelysning, 

 Torg, parker och tätortsnära skog 

 Vattenförsörjning och avloppsbehandling 

 Renhållning 

 Kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet 

Tekniska nämnden ansvarar också för de uppgifter som kommunfullmäktige särskilt beslutar om. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Utveckla möjligheten 

att cykla i Gislaveds 

kommun 

Nämndens inriktning är att 

det är viktigt att barn och 

unga kan på ett trafiksäkert 

sätt ta sig till olika 

mötesplatser i kommunen. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Underlätta för 

ungdomar att komma in 

på arbetsmarknaden 

Verksamheten ordnar 

sommarjobb för ungdomar 

under sommarperioden. 

Vara delaktiga vid mässor 

som berör ungdomars val 

för framtiden 

Vara delaktiga i 

arbetsmarknadsåtgärden 

när det gäller ungdomar 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Nämnden ska öka 

informationen till 

allmänheten. 

Tekniska kontorets större 

aktiviteter ska läggas ut på 

hemsidan. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Infrastrukturen i 

samhället ska förvaltas 

och utvecklas för att 

uppnå medborgarens 

behov. 

Tekniska kontoret ska vara 

en aktiv del av utvecklingen 

gällande E-samhället. 

Utreda att flytta Utreda att flytta  



26 

 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

tekniska kontoret/ 

Gislaved Energi till 

Gröne mosse 

tekniska kontoret/ 

Gislaved Energi till 

Gröne mosse 

Prioritera innehållet i 

verksamheterna 

framför ambitionsnivån 

avseende fastigheter 

 

 Nämnden arbetar efter 

de beslut som berör 

barn och ungdomar 
skall utgå från ett barn 

och ungdomsperspektiv 

relaterat till FN:s 

barnkonvention 

 

 Att behålla nuvarande 

asfaltsnivå angående 
toppbeläggning i 

kommunen 

 

 Att tekniska nämnden 

arbetar med miljöfrågor 

gällande belysning. 

 

 Tillhandahålla ett gott 

och tjänligt vatten till 

kommuninvånarna, på 

ett rationellt, korrekt 

och ekonomiskt sätt, 

omhänderta och 

behandla avloppsvatten 

samt att miljömässigt 

och säkert återföra 
dagvatten till naturen. 

 

 Parker skall skötas 

långsiktigt och vara 

rena, trygga och 

tillgängliga för att öka 

attraktiviteten för 
invånare och besökare. 

 

 Öka nuvarande 

standard på lekplatser i 

Gislaveds kommun 

 

 Att riskklass 

kommunens deponier i 

Gislaveds kommun 

enligt antagen strategi. 

 

 Minska 

avfallsmängderna 

 

 Hantera avfallet som en 

resurs 

 

 Ta fram en mer säker 

hantering av det farliga 

avfallet 

 

 Avfallshanteringen ska 

vara användarvänlig och 

miljöriktig 

 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Utveckla samarbetet 

med civilsamhället 

genom att föra dialog. 
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Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Inför verksamhetsåret 2016 har tekniska nämnden en budget på 43 176 000kr. I budget har nämnden 

sparförslag på befintlig verksamhet med 1 000 000kr. Besparingen är gjord inom teknisk 

administration med 550 000kr, inom väghållning med 425 000kr samt 25 000kr på parkverksamheten. 

Minskningen på väghållningen kommer att förändra vinterväghållningen på Anderstorpsvägen fr.o.m 

hösten 2016 då beredskapen får samma status som övriga huvudvägar. Inför 2016 minskas även inköp 
av externa tjänster inom sopning och slåtter av vägrenar. 

Inför 2016 har verksamheten utvidgats med 580 000kr på administrationen för att utföra MIFO 

klassning av gamla deponier i kommunen. Väghållningen har fått nya budgetmedel med 1 500 000kr 
för att förbättra asfalten samt öka cykelsäkerheten i kommunen. 

Personal 

Under 2016 kommer tekniska kontoret att anställa en person med miljöbehöriget på projekt under 
2år. Personen ska arbeta med att MIFO klassa kommunens gamla deponier. 

Tekniska kontoret kommer även att omorganisera sin administration för att klara av kommande 
budget. Verksamheten kommer att dra ner på en tjänst. 

Övrig förändring ökar arbetsbelastningen på de tjänster som arbetar inom vinterväghållning, 
sandupptagning och slåtter av kommunens verksamheter. 
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Bygg- och miljönämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  0,7 % 

Ordförande Niclas Palmgren M   

Förvaltningschef Susanne Norberg    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 21 647 22 998 23 203     

./. intäkter -10 766 -11 730 -12 083     

Nettokostnad 10 881 11 268 11 120 9 083 9 683 9 714 9 714 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 925 66 367 167 67 317 67 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 925 66 367 167 67 317 67 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nämnd 354 489 542     

Administration 3 570 4 039 3 358     

Bygg- och planenheten 571 665 764     

Kart- och mätenheten 1 021 1 004 962     

Miljöenheten 2 128 2 638 2 687     

Bostadsanpassning 3 237 2 433 2 627     

Totalt 10 881 11 268 11 120 9 083 9 683 9 714 9 714 

Uppgift 

Bygg- och miljönämnden har ett brett verksamhetsområde som regleras av bland annat av plan- och 

bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken, förordning om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, 
smittskyddslagen, strålskyddslagen och förvaltningslagen. 

Handläggning av inkommande ärenden i form av ansökningar, anmälningar, rådgivning, service till våra 

medborgare och hantering av klagomål utgör grunden för bygg- och miljönämndens verksamhet. 

Utifrån sin tekniska kompetens fullgör nämnden också kommunens uppgifter enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag. Nämnden ansvarar från och med den 1 januari 2015 för tillståndsgivning till 
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alkoholservering och tillsyn i enlighet med Alkohollagen. 

Nämnden ansvarar för den kommunala energirådgivningen och förrättningsförberedelser för 

lantmäterimyndigheten, mätningsarbete samt á-jourhållning av anläggningskartor m m för tekniska 
nämnden samt administrerar kommunens adressregister. 

  

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

  

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Starta upp och bedriva 

egeninitierad tillsyn 

inom hälsoskydd (skola, 

barnomsorg, simhallar 

etc). 

Hälsoskyddstillsynen skall 

via information och kontroll 

säkerställa så att alla 

verksamheter har en väl 

fungerande egenkontroll 

och en bra inomhusmiljö/ 

hantering. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Tillgänglighet i offentlig 

miljö 

Genom tillsyn informera 

och kontrollera att enkelt 

avhjälpta hinder byggs bort. 

Det skrivna ordet skall 

också göras mer tillgängligt 

för alla. 

Ökat pro-aktivt arbete Mer information och 

medverkan i sammanhang 

där dialog och samtal kan 

föras på ett enkelt sätt 

exempelvis mässor, egna 

informationsmöten etc. 

Öka informationen på 

hemsidan och utforma 

fler e-tjänster 

Genomföra en översyn av 

all information som rör 

nämndens verksamhet på 

hemsidan. 

Förenkla och förtydliga 

nämndens beslut 

Göra protokoll och beslut 

mer tillgängliga och lättlästa. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Lansera ett antal e-

tjänster inom 

verksamhetsområdet 

Enklare beställningar och 

anmälningar skall vara 

möjliga att göra digitalt. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

  

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Bygg – och miljönämnden har 2016 krav på effektiviseringar/omställningar motsvarande 200 tkr. 

Bygg- och miljönämnden utgifter består till övervägande del av personalkostnader och inför 2016 

krävs anpassningar, omprioriteringar och/eller förändringar inom och mellan programområdenas 
befintliga verksamhet för att frigöra finansiering till bygg- och miljönämndens verksamhet inför 2016. 

Stab 

På grund av pensionsavgång under sista halvåret 2015 samt övertagande av uppgiften att vara 

kommunens myndighet för alkoholtillstånden har en omorganisation genomförts. Ändringen innebär 

att den administrativa enheten omvandlas till en stab direkt underställd förvaltningschef. Vid 
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pensionsavgången återbesätts inte tjänsten som administrativ chef. 

Miljöenheten 

Nämndens mål är att inom målområdet Barns lärande - Prioritera förebyggande verksamhet för barn 

och ungdomar har startat upp med egeninitierad tillsyn inom hälsoskydd.  

Stora delar av kostnaden finansieras av avgifter för hälsoskyddsobjekten. 

Bygg- och planenheten 

Inom planverksamheten pågår ett arbete att se över arbetsrutiner och utformandet av planavtalen för 

att förenkla processerna. Inom verksamheten finns en deltidstjänst som inte kommer att återbesättas 
vid pension. Ambitionsnivån är att inrätta en heltidstjänst i framtiden om behovet kvarstår. 

Med en översyn av processerna och planavtalen ökar enhetens intäkter. 

Personal 

Bygg- och miljöförvaltningen bereder underlag för nämnden och arbetar inom fyra enheter Bygg & 

Plan, Kart&Mät och Miljö samt Administration. De olika verksamheterna leds av enhetschefer. 

I 2016 års personalbudget finns upptaget 31,5 tjänster som kommer att vara bemannade med i 

genomsnitt 33 medarbetare. Åldersstrukturen är relativt jämn, medan könsfördelningen är ojämn. 
Det finns en tydlig dominans av kvinnor på förvaltningen. Under 2016 förväntas ingen pensionsavgång. 

Under  2015 och 2016 är flera anställda föräldralediga inom miljöenheten. 

Personalen vid bygg- och miljöförvaltningen har ett gott hälsotal och en låg sjukfrånvaro. En av 

förklaringarna till detta är att antalet långtidssjukskrivningar är få och att de anställdas arbetsplatser i 

mångt och mycket anpassats efter var och ens behov för att undvika förslitningsskador. 
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Socialnämnden 

Andel av kommunens driftbudget 

Namn Parti 36,2 % 

Ordförande 
Maria Gullberg 

Lorentsson 
M 

Förvaltningschef 
Carina Helgesson-

Björk 

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 659 707 655 013 668 116 660 947 663 298 673 397 676 397 

./. intäkter -102 399 -104 150 -104 150 -104 150 -104 150 -104 150 -104 150

Nettokostnad 557 308 550 863 563 966 555 851 559 148 569 247 572 247 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 3 554 6 817 5 149 3 786 3 282 4 066 3 282 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 3 554 6 817 5 149 3 786 3 282 4 066 3 282 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gemensamt samt administration/stab 17 900 17 821 27 246 

Individ- och Familjeomsorgen 112 059 107 203 114 774

Vård och omsorg 313 392 314 330 297 222

Funktionshinder & stöd 113 957 111 509 124 724

Totalt 557 308 550 863 563 966 555 851 559 148 569 247 572 247 
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Uppgift 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, 

omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har 

det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, 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 målsättningsfrågor samt utvärdering och 
utveckling av verksamheten. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Socialnämndens beslut ska 

fattas utifrån ett 

barnperspektiv. 

Barnperspektivet ska finnas 

med i all handläggning då 

det är aktuellt. Det innebär 

att alla tjänsteskrivelser 

som rör barn ska innehålla 

en beskrivning och analys 

utifrån ett barnperspektiv. 

Medarbetarna ska ha kunskap 

om FN:s barnkonvention. 

Utbildningssatsning 

behöver göras rent 

generellt för kunskap om 

barnkonventionen, men 

även hur barnperspektivet 

tillämpas i nämndens 

arbete. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

En första linjens barn- och 

ungdomshälsamottagning ska 

genom samverkan i GGVV-

kommunerna och Regionen 

öppna i GGVV området. 

Barn- och 

ungdomshälsamottagningen 

kommer att samla 

kompetens som socionom, 

psykolog, 

barnsjuksköterska och 

resurspersoner från skolan. 

Samarbetet ökar 

möjligheterna att redan i 

ett tidigt skede fånga upp 

de barn, ungdomar och 

deras föräldrar som 

behöver stöd. 

Skolans pedagogiska insatser 

och socialtjänstens stödinsatser, 

för barn och unga i behov av 

extra stöd, ska vara 

samordnade för att på så vis 

förbättra elevernas möjligheter 

att nå de nationella målen i 

skolan. 

Genom ökad samordning 

mellan skolan och 

socialtjänsten ska 

möjligheterna, att få ett 

fungerande socialt liv, för 

barn och ungdomar med 

behov av stödinsatser öka. 

Utvecklat samarbete med 

kulturförvaltningen och 

fritidsförvaltningen samt 

aktörer i civilsamhället. 

För ett fungerande socialt 

liv för barn och ungdomar 

är utbudet av kultur och 

fritidsaktiviteter viktigt. 

Socialnämnden behöver 

därför utveckla samarbetet 

med berörda förvaltningar 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

och andra aktörer för att 

påverka utbudet. 

Staden Gislaveds 
kommun 

Vända 
befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Socialnämndens verksamheter 
ska leverera en fungerande 

vardag för de invånare som är i 

behov av stöd och på så sätt 

främja goda förutsättningar för 

kommuninvånarna. 

Genom att se till brukares 
behov och önskemål ska 

nämnden se till att 

individer/brukare har en 

fungerande tillvaro. Viktiga 

utgångspunkter och 

tillvägagångssätt i det 

arbetet är brukarenkäter, 

resultat från mätningar 

samt medborgardialog. 

Socialförvaltningen ska vara en 

attraktiv arbetsgivare och 

arbeta med att förbättra 

attraktiviteten för 

socialnämndens bristyrken. 

Deltagande i det 

kommunövergripande 

projektet Attraktiv 

arbetsgivare är en viktig del 

i arbetet med att få tag på 

personal med rätt 

kompetens samt att kunna 

behålla personal. 

Socialnämnden har mycket 

att göra vad gäller att 

minska sjukfrånvaron. 

Socialnämndens 

ansvarsområden ska med fokus 

på utbud och kvalitet vara 

tydliggjorda på kommunens 

hemsida. 

För att hemsidan ska 

innehålla aktuell och 

relevant information krävs 

löpande uppdateringar. 

Det är viktigt att 

förvaltningen, chefer och 

stab m.fl., i det löpande 

arbetet reflekterar över 

vad som bör finnas på 

hemsidan. Det ska vara 

enkelt att hitta på 

hemsidan. Uppdateringarna 

av hemsidan blir inte minst 

aktuell i samband med 

införande av kontaktcenter. 

Medborgardialog som 

arbetssätt ska vara 

implementerat i 

socialnämndens verksamheter. 

Medborgardialog bör vara 

en viktig del i nämndens 

arbete, till hjälp för 

nämnderna finns 

kommunens handbok för 

medborgardialog. 

Nämnden ska utarbeta 

former och struktur för 

medborgardialog, för att 

det på så vis ska bli ett 

implementerat arbetssätt 

inom nämndens 

verksamheter. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Utvecklad teknik utifrån arbetet 

med eHälsa enligt konceptet 

trygghet, service och 

delaktighet i hemmet genom 

välfärdsteknologi. 

Det är nödvändigt för 

nämnden att ta till sig 

teknikutvecklingen som 

sker inom ramen för 

eHälsa, exempelvis e-

hemtjänst och 

trygghetslarm. 

Utvecklingen inom dessa 

områden leder till 

ökad valfrihet för 

invånarna, effektiv 

resursanvändning samt 

ökad kommunikation 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

mellan huvudmän. 

Samtliga trygghetslarm ska 

vara digitala. 

Införandet av 

trygghetslarmen ska 
fortsätta under året och 

vara färdigt vid årets slut. 

Minska 

driftskostnaderna för 

äldreomsorgen där 

frågan om kvalitet och 

utbud får vara en del av 
sammanhanget. 

Minska driftskostnaderna för 

äldreomsorgen där frågan om 

kvalitet och utbud får vara en 

del av sammanhanget. 

Utifrån nämndens beslut 

om budgeten anpassa vård 

och omsorgs 

verksamheter. 

 Socialnämnden ska verka för en 

jämlik vård och omsorg för 

samtliga invånare i Gislaveds 

kommun. 

Utbudet av vård och 

omsorg ska finnas 

tillgängligt för invånarna 

oavsett var man bor i 

kommunen. 

Företagsklimat och 

näringslivs-

samverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Ökade möjligheter att matcha 

behov hos näringslivet med rätt 

kunskap och kompetens och på 

så sätt skapa bättre 

förutsättningar för invånare 

långt från arbetsmarknaden att 

skaffa sig en försörjning. 

En utredning ska 

genomföras för att 

analysera hur vi använder 

nämndens resurser inom 

arbetsmarknadsområdet på 

mest effektivt sätt för att 

förbättra enskildas 
förutsättningar att få 

arbete. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

GEMENSAMT-1 Medel för genomförande av e-Hälsa och välfärdsteknologi – 0 tkr, 

socialnämnden återkommer till kommunstyrelsen med begäran om tilläggsanslag (3500 
tkr) 

Projektet e-hälsa innebär ett omfattande arbete, att grunda för ett införande och utveckling av e-

tjänster, mobilitet, säker roll och behörighet, digitalisering av trygghetslarm, deltagande i olika 

register och välfärdsteknologiska tjänster. Inför 2015 avsattes centralt i kommunen medel för att 

prioritera utveckling av e-samhället. Kommunstyrelsen har beslutat att ge socialnämnden 1 500 tkr 

för införande av digitala trygghetslarm under 2015 med villkoret att avstämning sker i december 

2015. I utredningen Kommunal eHälsa i vård och omsorg, ”Trygghet, service och delaktighet i 

hemmet genom digital teknik” ekonomisk/organisatorisk analys, beskrivs komplexiteten i de många 

olika delarna. Utredningen beskriver också vilka kostnader som hittills har identifierats och vad som 

har bekostats i nuvarande budget. Med införande av ny teknik och nya tjänster kan verksamheten 

delvis effektiviseras samtidigt som säkerheten kan ökas t.ex. med digitala larm. Vårdens stora 

utmaning framöver gäller rekryteringen av personal till framförallt äldreomsorgen. Att ta fram smarta 

lösningar kan öka attraktiviteten i vårdjobben och uppfattas positivt av många yngre. Ytterst blir 

tekniken ett sätt för verksamheten att kunna möta ökat antal äldre, en del av rekryteringsarbetet och 

effektivisering av olika delar. För att fortsätta utvecklingen av området enligt överenskommelse i 

länet, enligt kommunfullmäktiges beslut, samt kunna införa välfärdsteknologiska tjänster behöver 

socialnämnden tillföras 3 500 tkr för 2016. Av dessa avser 1500 tkr ökade kostnader för införandet 

av digitala trygghetslarm. Därutöver behöver medel avsättas för att bygga ut näten så att 
kommuninvånarna kan få tillgång till tjänsterna. 

Medel har lagts in i utblick. 

GEMENSAMT- 2 Vård- och omsorgscollege (VOC) – flytta fram 1 000 tkr  

Behovet av personal inom vård- och omsorgssektorn kommer att öka när 40-talisterna når 80-

årsåldern. Det är en stor utmaning att trygga framtidens rekryteringsbehov. Vård- och omsorg 

konkurrerar med många andra sektorer på arbetsmarknaden. Vård- och omsorgscollege (VOC) är 

ett samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer, utbildare och ofta arbetsförmedlingen, inte 
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en skola i traditionell mening. VOC ska intressera ungdomar för jobb inom vård- och 

omsorgssektorn och ge möjlighet till kompetensutveckling för anställd personal. Arbete med VOC 

har redan påbörjats på höglandet medan det i övriga regionen är försenat. I maj månad 2015 fattade 

primärkommunalt samverkansorgan beslut att genomföra en förstudie med syfte att starta VOC på 

regional och lokal nivå. Förstudien kommer att ske under hösten 2015. Kostnader för studien 

fördelas mellan deltagande kommuner inom GGVV och Jönköpingsområdet. Socialnämndens 

kostnader inom VOC beräknas bestå av ökade kostnader för utbildning av handledare. När 

förstudien är klar kommer den totala kostnadsbilden kunna redovisas. 

GEMENSAMT- 3 Heltidtjänster, övertalighet: Personalpool – tillföra 500 tkr, 
socialnämnden kommer att ansökan om ytterligare 500 tkr från statliga medel 

I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Arbete med att öka antal 
heltidstjänster pågår i projektform. Socialförvaltningen går aktivt in i projektet fr.o.m. 2016. 

Målet är att andelen anställda med grundtjänst 100 % ska öka, vilket har inneburit att lediga tjänster 
under 2015 har annonserats som heltidstjänster. 

Läget i socialförvaltningens organisation: 

År 2013 hade endast 313 personer heltidstjänster av totalt 939 tjänster. Det innebär alltså att 626 

tjänster var deltidstjänster. Majoriteten av dessa, 550, fanns inom programområde Vård och omsorg, 
ett 50-tal inom Funktionshinder och stöd och ett 25-tal inom IFO. 

Under juni månad 2015 genomförde Vård och omsorg en enkätundersökning bland personalen inom 
programområdet, 582 av 652 personal, d.v.s. 89 %, besvarade enkäten. 

63 personer, d.v.s. 11 % av de som svarat, önskar gå upp i sysselsättningsgrad och arbeta heltid. Hur 

stor tjänst de har idag och hur stor ökningen är varierar från person till person. 

177 personer önskar arbeta mer: Totalt 24,5 åa. Beräknat på 177 personer är detta en utökning på 

13,8 % per person. 

Ett fåtal önskar arbeta mindre: Totalt 1,13 åa. 

Projektet är ofinansierat och kommer att innebära en ökad kostnad, om det inte parallellt sker ett 

framgångsrikt utveklingsarbete med metoder som omhändertar den övertalighet som uppstår p.g.a. 
högre sysselsättningsgrader. Ett sätt att göra detta på är att inrätta en poolverksamhet. 

I budget för 2016 föreslås anpassningar som kommer att medföra arbetsbrist. Personal med hög 

kompetens, d.v.s. gymnasiekompetens, utbildning i palliativ vård, demens- och psykiatri på 

högskolenivå och lång erfarenhet som undersköterskor kommer att bli övertaliga. Flera har längre 

utbildning till aktivitetspedagoger på KY-nivå och verksamhetsledarna har ledarskapsutbildning på 

högskolenivå. Socialförvaltningen har bekostat de flesta utbildningarna på KY- och högskolenivå. 

I många av socialförvaltningens verksamheter finns det stora behov av vikarier, varje dag, dygnet runt 

och hela året. Med en fungerande aktiv poolverksamhet kan verksamheterna växla över till att 

använda personal som blir övertalig och fasa ut användningen av timvikarier (idag ca 200 personer). 

Detta innebär att det skulle finnas pool-personal med hög kompetens, lång erfarenhet och som 

känner verksamheterna – hög kvalitet och trygghet för alla brukare. Det innebär också att de 

investeringar som gjorts i kompetens inte går förlorad. Socialförvaltningen, i linje med önskan att vara 

en god arbetsgivare, får möjligheter att erbjuda fortsatt arbete i pool-verksamhet med trygga 

tillsvidaretjänster. 

För att inrätta poolverksamhet som omhändertar utökningar av tjänster till heltider samt befarad 

övertalighet p.g.a. av anpassningar krävs till att börja med 2 personal. Arbetet ryms inte i någon 

befintlig tjänst. Arbetetuppgifterna kommer att bestå av styrning, ledning, metoduppbyggnad, 
administration och omhändertagande av nytt verksamhetssystem. 

Kostnaderna för detta beräknas till 1 000 kr per år för 2016 och 2017 varefter ny bedömning får 

göras. 

GEMENSAMT- 4 Nödvändiga lokalförändringar, hyresökningar – 0 tkr, finansieras inom 
befintlig budget  

När verksamheter utvecklas, förändras eller lagstiftning skärps behöver även lokalerna förändras. 



36 

 

Detta medför kostnader i form av hyreshöjningar. Exempel på detta är att administrationen på 

Solbacka saknar ventilation. På Ekbacken och Blomstervägen behöver kyl- och frysmöjligheter utökas. 

Säkerheten i vissa fastigheter behöver förstärkas. Bredbanden är föråldrade i 8 av 12 fastigheter och 

behöver bytas ut. Nya avfallsanläggningar behöver byggas och arbetsmiljön måste tillrättaläggas i linje 

med beslut som tagits i avfallsplanen. 

Medel läggs in i utblick. 

GEMENSAMT- 5 Ökade kostnader för fordonsservice – 0 tkr, finansieras inom befintlig 
budget  

Fastighetskontoret har ansvar för service av i stort sett alla socialförvaltningens bilar. Inför 2016 har 

fastighetskontoret aviserat ny och högre prissättning som innebär ökade kostnader motsvarande 

150 tkr. Anledningen är att fordonsservicen kostar mer än vad som hittills har debiterats. 

Medel har lagts in i utblick. 

GEMENSAMT- 6 Ökade kostnader ersättning för arbete på obekväm tid – 0 tkr, 

socialnämnden återkommer till kommunstyrelsen med begäran om tilläggsanslag (1 
700 tkr) 

Ob-ersättningen ökade från den 1 oktober 2014 med mellan 2,58 % och 10,71 % (storhelg 2,58 %, 

veckoslut 5,18 %, vardag natt 10,71 % och vardag kväll 5,67 %). Någon kompensation för höjningen av 

Ob-ersättningen har inte erhållits. Frågan har lyfts med kommunstyrelseförvaltningen. Om medel inte 
tillförs krävs anpassningar och effektiviseringar i verksamheten med motsvarande summa. 

Medel har lagts in i utblick 

STABEN- 7 Centrala medel för kompetensutveckling – återföra 500 tkr  

Tillskottet är minskat med 500 tkr jämfört med förvaltningens förslag. Under de senaste två åren har 

neddragningar gjorts av centrala utbildningsanslag. Det har kunnat göras på grund av att staten, 

framförallt till äldreområdet, har tillfört utbildningsmedel fram t.o.m. 2014. Människors behov och 

verksamheternas inriktningar blir allt mer komplexa, vilket innebär att det behöver finnas medel för 

att genomföra större utbildningssatsningar. Sådana områden är för närvarande missbruk, psykiatri och 
palliativ vård. 

STABEN- 8 Ökade kostnader förändrad nämndsorganisation – 0 tkr, finansieras inom 

befintlig budget  

I samband med den nya mandatperioden 2015-2018 utökades antalet förtroendevalda från 14 till 15 i 

socialnämnden, dessutom ökades arvodena ganska kraftigt. Någon kompensation har inte erhållits för 

dessa förändringar. Vid uppföljningar under året har förvaltningen konstaterat att socialnämndens 

budgeterade medel inte räcker till. 

Medel har lagts in i utblick. 

STABEN- 9 Lednings- och styrningsbudget – 0 tkr, bortprioriteras 

Socialförvaltningen har en mycket omfattande och bred verksamhet där nya behov hos 

kommuninvånarna kan uppstå under löpande budgetår. För att kunna hantera detta och skapa en 

långsiktigt god ekonomisk hushållning är det därför rimligt att nämnden har en lednings- och 

styrningsbudget, på minst en procent av nämndens budgetram, för oförutsedda behov. Förvaltningens 

förslag innebar ett tillskott på 1500 tkr. 

STABEN- 11 Ökad basfinansiering av FoUrum – 0 tkr, finansieras genom av 
kommunstyrelsen beviljad ramutökning  

FoUrum har sedan starten i maj 2010 varit Jönköpings läns regionala stödstruktur i den nationella 

överenskommelsen för evidensbaserad praktik, som staten initierade som en av flera åtgärder för att 

höja kvaliteten i socialtjänstens områden. För att bygga upp stödstrukturen, samt för att finansiera 

utvecklingsledare inom prioriterade områden i överenskommelsen har kommunerna fått statsbidrag 

sedan starten 2010. Från hösten 2014 förändrades statens inställning till de regionala 

stödstrukturerna. Inför budgeten 2015 minskades statsbidragen radikalt och inför 2016 är 

osäkerheten stor huruvida överenskommelserna mellan staten och SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting) kommer att generera några statsbidrag överhuvudtaget. PKS (Primärkommunalt samråd) 
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beslutade den 29 maj 2015 att ställa sig bakom en höjning av basfinansiering fr.o.m. verksamhetsåret 

2016, fördelad mellan länets kommuner utifrån skattekraft. För Gislaveds kommun innebär det en 

ökad kostnad med 180 tkr per år se underlag till ärendet Förstärkt kommunal basfinansiering av 
FoUrums verksamhet 2016. 

Individ- och familjeomsorgen 

IFO-1 Ökade behov inom vuxenvården – tillföra 5000 tkr  

Tillskottet är minskat med 2 000 tkr jämfört med förvaltningens förslag. Kommuninvånarnas behov av 

missbruksvård samt antal familjefridsärenden har ökat de senaste åren vilket medfört att kostnaderna 

under ett flertal år överskridit budgeten. Bokslutet 2014 visade ett underskott på 7 700 tkr. 

Verksamheten har under våren analyserats och en handlingsplan har tagits fram för det fortsatta 

arbetet. Kostnadsutvecklingen har avstannat något men likväl visar prognosen för 2015 ett 

underskott på drygt 8 500 tkr. Effektivare arbetssätt och ett ökat samarbete internt och externt 

kommer att kunna påverka kostnaderna i positiv riktning, men inte i den omfattningen att nuvarande 

resurstilldelning kommer att täcka behoven. Bedömningen är att behoven kommer att kvarstå under 

utblicksperioden och risk finns för att behoven kommer att öka ytterligare. 

Bedömningen görs att ett omfattande analysarbete behöver genomföras med externt konsultstöd 

under 2016, då ny programområdeschef beräknas vara på plats. I avvaktan på en djupare analys kan 

en förstärkning behöva göras i form av metodstödjare/ gruppledare eller motsvarande som stöd för 

handläggargruppen. 

Medel har lagts in i utblick 

IFO-2 Ekonomiskt bistånd – 0 tkr, socialnämnden begär av kommunstyrelsen att få del 
av statliga medel (2 500 tkr) 

I budget 2015 tillfördes 1200 tkr för ekonomiskt bistånd. Uppföljningarna som är gjorda under året 

visar att de budgeterade medlen täcker behoven. Det gäller dock inte de utökade behoven med 

anledning av det ökade antalet nyanlända som inte tillräckligt snabbt kommer igång med sin 

etableringsplan och på det sättet får sin etableringsersättning. Antalet nyanlända hushåll som erhåller 

ekonomiskt bistånd har ökat från perioden januari-juli 2014 från 7 hushåll till 108 hushåll samma 

period 2015. Prognosen för 2015 visar att kostnaderna för försörjningsstödet för denna grupp 

kommer att hamna på minst 2 mkr. Nuvarande fördelningsmodell i Gislaveds kommun för de statliga 

ersättningarna för flyktingmottagandet täcker på långa vägar inte de kostnaderna som förvaltningen 

har för denna grupp. Detta är något som måste ses över inför 2016. För att hantera det ökade 

antalet ansökningar behöver även handläggargruppen förstärkas med ytterligare en socialsekreterare, 
vilket även det bör finansieras med statliga medel. 

IFO-3 Barn- och ungdomshälsamottagningen – tillföra 400 tkr, flytta fram 400 tkr 

Ett arbete har bedrivits tillsammans med Landstinget för att förbereda en barn- och 

ungdomshälsomottagning i GGVV. Mottagningen beräknas starta under 2016. Socialnämnden har 

erhållit 800 tkr i utblicken för 2016, men då verksamheten inte kommer vara igång hela året kan 

400 tkr skjutas fram till 2017. 

IFO-4 Gemensam socialjour GGVV – tillföra 600 tkr 

Socialjouren arbetar med handläggning av akuta ärenden inom socialtjänstens IFO- verksamhet som 

uppstår efter kontorstid. Arbetet omfattar myndighetsutövning enligt LVU (Lagen om vård av unga) 

och LVM (Lagen om vård av missbrukare), och SoL (Socialtjänstlagen) samt allmän rådgivning och 

stöd. Ärenden som rör barn och unga, relationsvåld samt missbruk prioriteras. 

Socialjouren i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo föreslås bli gemensam från januari 2016. 

Socialcheferna i berörda kommuner har utrett ärendet och lägger fram ett förslag om utformning, 

innehåll samt finansiering. Beslut behöver fattas i respektive nämnd och ska innebära ökad kvalitet på 

verksamheten under kvällar och helger. Syftet med den gemensamma socialjouren är att invånarna i 

de samverkande kommunerna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen för individ- och 

familjeomsorgens verksamhetsområde på tid då nämndernas kontor inte har öppet. Lokalisering i 

anslutning till polisstationen i Värnamo möjliggör ett närmare samarbete med polisen, vilket innebär 

att vi i ett tidigare skede kan utföra mer med en professionell organisation. Frågor som kan förbättras 

är ex. konsultstöd/rådgivning i tidigt skede, relationsvåld, polisförhör med ungdomar och SMADIT 
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(Samverkan mot alkohol och droger i trafiken). 

Nuvarande kostnad för socialjoursverksamheten i Gislaveds kommun uppgår till 250 tkr. Inrättandet 

medför ökade kostnader motsvarande 600 tkr per år 

Medel har lagts in i utblick. 

IFO-5 Samordnare navigatorcentrum – tillföra 520 tkr  

Finnvedens samordningsförbund finansierar en samordnare på Navigatorcentrum fram till den 31 

december 2015. I utblicken har nämnden tillförts en ramökning motsvarande nuvarande kostnad för 

2016. Förvaltningen bedömer att tjänsten bör finnas kvar. Tidigare uppföljningar i projekt pekar på 

vikten av ett tydligt ledarskap, det övervinner svårigheter med informationsspridning till 

samarbetsparter. Det är viktigt i ett projekt/befintlig verksamhet som Navigatorcentrum att det finns 
en person som har ett övergripande ansvar. 

IFO- 6 Familjecentral i Smålandsstenar – 0 tkr 2016, 800 tkr från 2017 

Socialnämnden har under ett antal år haft med medel för sin del i ny familjecentral i Smålandsstenar. 

Öppnandet har skjutits på framtiden varför avsatta medel har kunnat användas till annan nödvändig 

verksamhet. 2016 har medlen tagits bort i ramtilldelningen till socialnämnden. Enligt nu föreliggande 
planering kommer familjecentralen att öppnas under slutet av 2016 eller början av 2017. 

Medel har lagts in i utblick 

Vård och Omsorg 

V&O- 1 Föreskrift om bemanning i särskilt boende okänt behov X XXX tkr 

Efter många olika turer kring arbetet med en föreskrift för bemanning inom särskilt boende har nu 

ett omtag gjorts i arbetet där Socialstyrelsen och SKL nu har samverkat kring innehållet i den nya 

föreskriften. Uppdraget utökades också till att omfatta både boende för personer med demens- och 

somatisk sjukdom. Socialstyrelsens målsättning har varit att den nya föreskriften så långt som möjligt 

ska motsvara SOSFS 2012:12. Den nya föreskriften har varit på remiss under hösten 2014 och skulle 

ha trätt i kraft mars 2015, vilket dock inte skedde. I april överlämnade Socialstyrelsen ett nytt förslag 

om föreskrifter till regeringen för avgörande. Det regelverk som Socialstyrelsen nu presenterar för 

regeringen tydliggör att det måste vara de äldres egna behov och vanor som styr när de går upp på 

morgonen och lägger sig för natten, inte personalens scheman. Socialnämnden i kommunen ska fatta 

beslut där det tydligt framgår vilken service och omvårdnad varje person behöver, d.v.s. behoven ska 

biståndsbedömas. Utifrån det ska boendet ta fram en plan över hur och när insatserna ska ges och 

anpassa bemanningen efter det. Nämnden ska regelbundet följa upp att beslutad omsorg ges. 

Reglerna innebär också att det måste finnas personal som utan dröjsmål kan hjälpa den som ramlat ur 

sängen, se den demenssjuke som är på väg ut genom ytterdörren eller ge trygghet till den som är 

orolig, även mitt i natten. Dessutom bör personalen ha grundläggande kompetens i omsorg om äldre 

samt tillgång till hand- och arbetsledning. Det är också viktigt att nämnden försäkrar sig om tillgången 

till sjukvårdspersonal. Det går inte att bedöma om föreskriften blir ”tandlös” eller kommer att öka 

kostnaderna för bemanningen i särskilda boenden när den träder i kraft. Socialstyrelsen har efter 

kritik och omtag av arbetet beräknat att merkostnaderna för kommunerna kommer att vara 250 

mnkr -1 miljard kr jämfört med tidigare beräkningar om 4-10 miljarder. Vad konsekvenserna kommer 

att bli för socialnämnden men det kommer att innebära en ökning av personalkostnaderna. När 
denna kommer att inträffa beror på när föreskriften träder i kraft. 

Medel har lagts in i utblick. 

V&O- 2 KomHem lokaler, norr och söder – 0 tkr 2016, flytta fram 1 250 tkr  

Den kommunala hemsjukvården behöver ändamålsenliga lokaler för att kunna utföra sitt uppdrag i 

linje med intentionerna för huvudmannaförändringen. Rehabpersonal, sjuksköterskor och hemtjänst 

ska finnas i samma lokaler utifrån framtagna lokalprogram. Under våren flyttade verksamheten i söder 

in i nya lokaler i Smålandsstenar. I norra kommundelen saknas fortfarande lämpliga lokaler. Det är 

svårt att driva verksamhet när personalen är utspridd på olika ställen i tätorten. Samarbetet fungerar 

inte optimalt. Teamsamarbetet är en av grunderna för att god kvalitet i vård- och omsorg ska kunna 

levereras till brukaren. Lokalerna ska vara tillräckliga, de ska främja teamsamarbete, kontakt och 

kommunikation mellan olika professioner samt säkra arbetsmiljön. Läkemedel ska hanteras på ett 
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säkert sätt och sekretesslagstiftningen ska kunna följas. Det finns risk för brister i hanteringen av 

läkemedel och överföring av information. Vård- och omsorgssituationerna är komplexa idag och 
kräver att olika professioner arbetar nära varandra och kan mötas, vilket inte är fallet i nuläget. 

Hyreskostnaderna för lokalerna beräknades inför 2015 till 2 000 tkr. I ram avsattes 750 tkr vilket 
endast täcker kostnaden för lokalerna i söder. 

Medel har lagts in i utblick. 

V&O- 3 Drift av demenscentrum söder – 0 tkr, flytta fram 2 500 tkr 

Socialnämnden fattade under 2013 beslut om nytt demenscentrum i södra kommundelen, 

Hagagården. Socialnämnden har i ram tilldelats medel för att genomföra förändringarna. I 2014 års 

budget gjordes anpassningar med 2 500 tkr som skulle återställas 2015 för att demenscentrat skulle 

kunna fullföljas. Budgeterade medel avsåg personalbemanning, ökade hyreskostnader, uppstart och 

flytt av dagverksamhet och korttidsplatser samt övriga åtgärder som behöver göras vid en större 

verksamhetsförändring. Arbetet med organisation, personal, arbetsmetoder o.s.v. pågår. Nya 

arbetslag börjar arbeta under hösten. Dagverksamheten flyttade från Lugnet till Hagagården i linje 

med fattade beslut. Tillagningsköket på Hagagården stängdes när det nybyggda köket på Mariagården 

togs i bruk i början av året. Köket står nu tomt och låst. När arbetet med organisation, flytt av 

dagverksamhet och tillagningskök är avslutat är det rimligt att gå vidare med att tillrättalägga miljön på 

Hagagården så att den motsvarar de behov som personer med demenssjukdom har. När personer 

med demenssjukdom får tillgång till boende som motsvarar behoven minskar också svårigheter som 

kan uppstå när människor med demenssjukdom bor och möts. Ytterst handlar det också om att 

verksamheten ska kunna erbjuda en trygg och säker miljö inne och ute, samtidigt som brukarens 

integritet och självständighet kan vara så intakt som möjligt. Anpassade lokaler och boendemiljön 

underlättar det dagliga arbetet för personalen. Det är viktigt att stora förändringar avslutas för att 
miljön för både personal och boende ska kunna vara optimal. 

V&O-4 Anpassning av 42 lägenheter – anpassa 14 000 tkr  

Solbacka, 16 lägenheter 

Solbacka i Reftele har idag totalt 48 lägenheter, 8 lägenheter till personer med demenssjukdom, 3 till 

korttids/växelvård och 37 övriga vårdbostäder. På Solbacka finns också träffpunkt och restaurang. 

Funktionshinderverksamheten bedriver omsorg i 8 lägenheter till äldre personer med 

funktionsnedsättning. Funktionshinderområdet flyttade in verksamhet i fastigheten efter att Solbacka 

under många år haft lägenheter som stått tomma. I lokalerna har också hemvården d.v.s. hemtjänst, 

sjuksköterskor m.fl. sina arbetsplatser. 

Följande verksamhet kommer efter anpassning att finnas i Reftele: 

32 vård- och omsorgsboende (varav 3 korttids och 8 demens) 

28 trygghetslägenheter 

Restaurang 

Träffpunkt 

Att avveckla 16 lägenheter på Solbacka innebär en anpassning med ca 3 500 tkr. 

Östergården, 21 lägenheter 

Östergårdens vård- och omsorgsboende i Anderstorp har för något år sedan anpassats från 29 

lägenheter till 21. Tanken när detta genomfördes var att det finns två vård- och omsorgsboenden i 

Anderstorp. På Östergården finns det idag totalt 21 lägenheter: 19 lägenheter för permanentboende 

varav 6 är avsedda till personer med demenssjukdom och 2 lägenheter till korttidsvård. I lokalerna 

har också hemvården d.v.s. hemtjänst, sjuksköterskor m.fl. sina arbetsplatser. Kost tillagas och 

levereras dagligen från Klockargården. På Klockargården finns 24 lägenheter för permanentboende, 

träffpunkt och restaurang. Vid en anpassning av Östergården bör några befintliga lägenheter på 
Klockargården tas i anspråk för personer med demenssjukdom och korttidsplatser. 

Följande verksamhet kommer efter anpassning att finnas i Anderstorp: 

24 vård- och omsorgsboende (varav 2 korttids och 6 demens) 
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24 trygghetslägenheter 

Restaurang 

Träffpunkt 

Att avveckla samtliga lägenheter på Östergården innebär en anpassning med ca 9 500 tkr. Först när 

socialförvaltningen kan överlämna ansvaret för hela fastigheten kan anpassningen generera ytterligare 
besparing på 3 100 tkr vilket innefattar hyra, el, tvätt, lamkostnader, hyresförluster m.m. 

Lugnet, 5 lägenheter  

Dessa fem lägenheter ska byggas om till trygghetsbostäder. Lugnet i Broaryd har idag totalt 26 

lägenheter, 21 lägenheter för permanentboende varav 5 lägenheter till personer med demenssjukdom 

och 2 till korttidsvård. På Lugnet finns också träffpunkt och restaurang för personer i ordinärt 

boende. Restaurangen lagar lunch även till barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. I 
lokalerna har också hemvården d.v.s. hemtjänst, sjuksköterskor m.fl. sina arbetsplatser. 

Konsekvenser för verksamheten: 

Antalet vårdbostäder för permanentboende har anpassats varje år sedan 2011: Mariagården 16 

lägenheter, Solbacka 8 lägenheter, Hagagården 6 lägenheter och Östergården 8 lägenheter. 

Ytterligare några är idag korttidsplats. Gislaveds tätort har tillförts 8 lägenheter för 

permanentboende. Ett par trygghetsbostäder har lämnats av verksamheterna. De största 

anpassningarna har skett i den södra kommundelen. Att avveckla 42 lägenheter tar tid. Anpassningen 

kommer inte få full effekt under 2016. Det går inte att göra en säker bedömning av hur lång tid 
processen tar – antagligen 1,5 år. 

Färre vårdbostäder kräver ”tightare” planering i verkställigheten och förändrat förhållningssätt av 
biståndsenheten. Prioriteringarna blir svårare. 

Efterfrågan på hemtjänst ökar när antalet lägenheter minskar. Ökade resurser till hemvården, t.ex. 
fordon, värmevagnar, personal m.m. kommer att behövas när antalet brukare i ordinärt boende ökar. 

Hemtjänsten ska i större utsträckning leverera en god vård- och omsorg till multisjuka människor 

som i större utsträckning kommer att vårdas i hemmet. Medicinteknisk apparatur ska i större 

utsträckning hanteras i ordinärt boende. All personal ska kunna förmedla trygghet till personer i 
ordinärt boende. 

Antalet icke verkställda beslut kan komma att öka, vilket kan medföra ytterligare kostnader. 

Under förändringsperioden kan ckså betalningsskyldigheten till landstinget komma att öka. En 

förändring av lagstiftningen som reglerar kommunernas betalningsansvar till landstingen, d.v.s. att 

betalningsansvaret inträder efter 3 dygn, kommer påverka avvecklingen av lägenheter och kostnader 
negativt. 

Konsekvenser för kommuninvånaren: 

Det kommer att finnas färre lägenheter att tillgå och kanske för få. Detta kan komma att innebära  att 

äldre inte erbjuds lägenhet i önskad tätort utan får flytta till annan tätort. Det kan komma  ta längre 

tid innan vård- och omsorgsboende kan erbjudas personen, som istället får bo kvar i ordinärt boende 
med hemtjänstinsatser. 

I Anderstorp, Reftele och Broaryd kommer det att finnas färre vårdbostäder och invånarna kommer 

förmodligen uppleva att verksamheten i tätorten krymper. Detta kan uppfattas som negativt av 

ortsbefolkningen. Samtliga tätorter kan komma att uppleva att servicen centreras till Gislaveds tätort. 

Stor oro och praktiska olägenheter för brukare och anhöriga kan komma att uppstå när anpassningar 
av lägenheter ska göras. 

Konsekvenser för medarbetare: 

Anpassningen är omfattande vilket innebär att det inte kommer att finnas utrymme för förflyttning till 

vakanta tjänster. Övertalighet kan komma att uppstå med arbetsbrist och uppsägningar som följd. 

Förändringarna frigör undersköterske-, sjuksköterske- och rehab-resurser samtidigt som arbetsbrist 

kan uppstå.  På längre sikt finns risk för att kostnader för försörjningsstöd kan komma att öka när 

undersköterskor inte längre ersätts från arbetslöshetskassan. På kort sikt kan det innebära kostnader 
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för de undersköterskor som inte har någon arbetslöshetsförsäkring och därför kommer att sakna 

försörjning. 

Arbetsmiljön kan komma att påverkas negativt och personal kan komma att vara sjukskrivna. 

Utblicksperioden 2017-2020: 

Anpassningar av vårdbostäder som gjorts och som föreslås under 2016 kan vara relevanta och 

korrekta några år. Därefter kommer antalet äldre att öka, liksom behovet av vård och omsorgs-

boende. Det innebär att resurser till personal behöver återställas från 2019. Det finns stora behov av 

utökningar i budget för framtiden, eftersom större tillströmning av brukare förväntas. Tillgång till 

vård- och omsorgsboende kommer att finnas eftersom lägenheter på Hagagården, Solbacka och 
Mariagården återigen kan användas. 

V&O-5 Ökade kostnader hemvård – 0 tkr ansökan om 2 200 tkr kommer att göras hos 
Socialstyrelsen 

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att hos Socialstyrelsen ansöka om statliga medel för 

förstärkning av bemanningen inom äldreomsorgen. 

Hemsjukvården behöver tillföras resurser i form av sjuksköterskor, sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter. Redan i dag finns det stora svårigheter med att hålla verksamheten igång med 

tillräckligt antal sjuksköterskor. Semesterperioden är inte en kort period, den omfattar en sjättedel 

av året och innan alla sjuksköterskor som har skjutit på sin semester, inte tagit ut alla fyra veckorna 

o.s.v. omfattar semesterperioden de facto en fjärdedel av verksamhetsåret. Det innebär att en 

fjärdedel av året är hälso- och sjukvårdsorganisationen bemannad enbart till hälften och går på 

sparlåga. Det finns inget annat sätt att lösa bemanningen av legitimerad personal och säkra kvaliteten 

under semestern, än att anställa fler som arbetar större delen av året och ersätter övrig personal 

under semesterperioden. Erfarenheterna enligt Kostnad Per Brukare (KPB) i andra kommuner visar 

också att när kommunaliseringen av hemsjukvården har ägt rum ökar sakta behovet av 

sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Samtidigt går verksamheten år tillmötes då 

antalet äldre och vård- och omsorgsbehovet kommer att öka. Ansvar för nya verksamheter har 

tillkommit, t.ex. ensamkommande flyktingbarn, samtidigt som bl.a. enheten för psykisk ohälsa har tagit 

del av rehab-insatser i för liten utsträckning. Behovet kvarstår och kommer att öka i takt med att 
antalet brukare ökar. 

Medel har lagts in i utblick 

V&O- 6 Ändrade riktlinjer i hemtjänst (städ/tvätt) - anpassa 3 500 tkr  

Nya riktlinjer för biståndsbedömning (SoL) antogs av socialnämnden under hösten år 2014. En 

förändring av riktlinjerna till att bevilja städ och tvätt var tredje vecka i stället för varannan vecka, 

skulle ge en årlig besparing med 3 500 tkr. Vid biståndsbedömning görs individuella bedömningar och 

finns det särskilda behov av tätare insatser ska det beviljas. 

F&S-1 Organisationsförändring finansieras genom omfördelning  

En genomlysning av verksamheten med fokus på kvalitet, effektivitet och ekonomi har genomförts av 

extern konsult under hösten 2014. Syftet med genomlysningen var att säkerställa att hela 

funktionshinderverksamheten har en bra kvalitet, att arbetet bedrivs på ett optimalt sätt, och om 

möjligt, åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande inom funktionshinderverksamheten, där 

resultatet kan följas över tid. Resultatet av genomlysningen påvisar behov av fler områdeschefer, LSS-

handläggare och administrativ assistent, samt att en tjänst som verksamhetspedagog behöver 

tillsättas. För mer detaljer se förvaltningens förslag på funktionell organisation inom programområde 

och stöd från april 2015. För att finansiera organisationsförändringen har de medel som tidigare 

tilldelats, 500 tkr för verksamhetspedagog återförts, 340 tkr har omfördelats från programområde 
stab och 700 tkr har omfördelats från programområde IFO. 

Utöver det tillskott på 2 000 tkr som socialnämnden fått i ram för att täcka ökade kostnader inom 

funktionshinderområdet finns följande behov: 

F&S-2 Fler brukare i gruppbostäderna, personalutökning – tillföra 800 tkr  

En neddragning av budget gjordes inför år 2014, eftersom det då fanns flera outhyrda lägenheter i 

gruppbostäderna. När nu de flesta lägenheterna är uthyrda, behöver bemanningen höjas upp igen till 
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en rimlig nivå. Ett exempel på ökade kostnader, som inte går att påverka, är en brukare som har 

andningsmask och inte får lämnas obevakad nattetid, vilket kräver en extra personal varje natt året 

om. Det ger en merkostnad på ca 900 tkr per år, varav 100 tkr ska finansieras genom 

effektiviseringar i verksamheten. Behovet finns redan för år 2015, men har inte kunnat prioriteras 

med det ansträngda budgetläget som råder. En omvärldsbevakning pågår också för att finna ett 

system/instrument för att mäta vård-/omsorgsbehovet i syfte att få ett bra underlag för en optimal 
bemanning. 

Medel har lagts in i utblick 

F&S-3 Fler brukare i daglig verksamhet - personalutökning – tillföra 400 tkr  

Under det senaste året har nio nya personer tillkommit i daglig verksamhet. Ytterligare fem personer 

är på gång in. Personernas behov och diagnoser varierar. Detta medför behov av en högre 

personalbemanning. Inför år 2014 gjordes av besparingsskäl en neddragning i budget som nu, 

åtminstone delvis, behöver återställas. En utveckling av daglig verksamhet pågår på olika sätt: Ett 

samarbete med AMO har påbörjats, en bättre samverkan med skolan innebär en bättre introduktion 

i arbetslivet för brukarna – det är arbetslinjen som ska gälla. Ett aktivt arbete har gjorts (och pågår) 

för att fler brukare ska få mer utflyttad verksamhet och riktiga jobb. På så vis har vi hittills lyckats få 

in fler brukare i daglig verksamhet utan att kostnaderna ökat. För att kunna fortsätta utveckla 

dagverksamheten mot nya inriktningar behöver en personalökning ske. 

Medel har lagts in i utblick. 

F&S-4 Korttidsverksamhet, fler brukare – tillföra 1 250 tkr  

Tillskottet är minskat med 500 tkr jämfört med förvaltningens förslag. Korttidsverksamheten har 

ökat kraftigt under senare år och den nuvarande verksamheten är nu fullbelagd under årets alla dygn 

(räddningstjänsten tillåter att max åtta barn får vara där samtidigt). Där finns idag 31 barn och 

ungdomar inskrivna, vilket innebär att det idag finns fler personal anställda än vad som finns i budget. 

Då det ständigt tillkommer nya barn och ungdomar med behov av korttids, är behovet stort att 

öppna en ny korttidsverksamhet inom kort. En ny korttidsverksamhet skulle också innebära en bättre 

arbetsmiljö för personalen, eftersom man då kan dela upp barnen/ungdomarna i olika grupper utifrån 

deras diagnoser, åldrar, intressen och behov. Planer finns på att överta en förskola på Henjaområdet 

(Granaten) för en ny korttidsverksamhet. Granatens läge är optimalt med närhet till natur/skog och 

ger också goda förutsättningar för samarbete med verksamheten på Loftet gällande personal, buss 

och annan samordning. Lokalerna är dock större än vad korttidsverksamheten behöver, arbete pågår 
med att få in annan verksamhet i delar av lokalerna. 

Medel har lagts in i utblick 

F&S-5 Utökad verksamhet, fler insatser – tillföra 500 tkr  

Inom ett flertal olika insatsområden har verksamheten ökat rejält. Det gäller kontaktpersoner, 

ledsagning, avlösarservice och boendestöd. När dessa ärenden med kortare insatser ökar krävs det 

mer arbete med logistik och administration, men också en utökning av personal. Den ökning som 

skett under senare år måste budgeteras, för att verksamheterna ska kunna undvika stora underskott. 

Medel har lagts in i utblick 

F&S-6 Nya placeringar – köp av extern plats LSS – tillföra 2 300 tkr  

Inom kommunen finns idag ungdomar som av olika orsaker är i behov av att genomföra sin skolgång 

på annan ort. När sådana beslut fattas blir socialnämnden ansvarig för elevens internatboende. En 

sådan placering kan kosta 6 300 kr per dygn. Om vistelsen planeras t.ex. under hela gymnasietiden, 

d.v.s. i fyra år, innebär det stora kostnader för socialnämnden. För detta finns idag inga resurser 
avsatta. 

Medel har lagts in i utblick 

F&S-7 Nya placeringar – köp av externa platser SoL – tillföra 1 100 tkr 

Socialförvaltningen arbetar ständigt för att finna lösningar på hemmaplan. Ibland lyckas man inte fullt 

ut med detta, då nya och specifika behov hos brukarna innebär att verksamheterna inte kan tillgodose 
behoven. Under året har två nya placeringar gjorts enligt SoL, vilket medfört nya kostnader. 
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Medel har lagts in i utblick 

  

Personal 

Socialnämndens verksamheter har under de senaste åren genomgått omfattande förändringar, vilka 

har påverkat personalvolymer och också förändrat personalens arbetsuppgifter. Som exempel kan 

nämnas övertagandet av hemsjukvården och förändringar inom vård och omsorg avseende 

vårdboenden och hemtjänst. Detta är förändringar som tar tid att genomföra och det är viktigt att 

berörd personal får tid att ta till sig förändrade arbetsuppgifter etc. 

Vi kan klart konstatera att ökade behov av personal inom socialnämnden de närmaste åren kommer 
att vara märkbara. Några av de områden där vi ser behov är: 

 Förstärkning inom hemsjukvården, legitimerad personal. 

 Utökning av verksamheterna inom funktionshinderområdet. 

 Bemanning på vårdboendena, på grund av nya föreskrifter från Socialstyrelsen samtidigt som 
förslag om anpassningar av antalet platser kan komma att påverka bemanningsbehoven. 

Samtidigt ser vi följande: 

 Svårigheten att rekrytera personal, socionomer, till verksamheten barn och unga. 

 Svårigheter att rekrytera legitimerad personal främst sjuksköterskor. 

 Svårigheter att rekrytera mellanchefer. 

Dessa svårigheter delar vi med många andra kommuner, vilket inte gör situationen lättare. 

Målet att erbjuda heltidstjänster inom verksamheterna kommer att vara en stor utmaning att få till. 

Det måste till nya tankesätt i organisationen genom att använda tillgängliga resurser på annorlunda 

sätt, samtidigt som man måste kunna ge personalen förutsättningar till vettiga arbetsförhållanden. 

Detta är särskilt angeläget med hänsyn till den eventuella övertalighet som nämnden och 

verksamheterna har att hantera.  Socialnämnden begär av denna anledning utökade budgetmedel för 
att klara denna övergång. 

Under ett stort antal år har regeringen stöttat kommunerna med medel för utbildning och 

kompetensutveckling av personal, särskilt inom äldreområdet. Statsbidragen har inneburit att vi har 

kunnat utbilda och kompetensutveckla vår personal i stor omfattning. När nu statsbidragen upphör 

behöver socialförvaltningen åter satsa egna medel för att fortsätta med utbildningar för att vi ska 

kunna bibehålla kvaliteten i verksamheterna. Därför har socialnämnden i budget för 2016 återställt en 
del av de medel som tidigare har använts till andra delar av verksamheten. 

Personalomsättningen har ökat under 2015. Detta gäller inom flera områden handläggare, chefer etc. 

En stabil personalssituation är av stor vikt för att nämnden och verksamheterna ska kunna utföra sitt 
uppdrag, varför aktuell situation behöver uppmärksammas och aktualiseras! 
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Fritidsnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2,3 % 

Ordförande Tommy Stensson S   

Förvaltningschef Anna Gamlén    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 48 179 49 793      

./. intäkter -13 007 -12 198      

Nettokostnad 35 172 37 595 36 031 36 380 36 834 37 015 37 195 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 3 811 5 461 2 064 7 050 6 500 1 100  800 

./. intäkter -500 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 3 311 5 461 2 064 7 050 6 500 1 100  800 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nämnd 293 364 399     

Fritidsverksamhet 27 230 28 844 27 173     

Föreningsstöd 7 649 8 387 8 459     

Totalt 35 172 37 595 36 031 36 380 36 834 37 015 37 195 

Omstruktureringar/effektiviseringar av budget 2016 är lagda på programområde fritidsverksamhet, över ram med 1 miljon kr. 

Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Nyttjandegrad sporthall 85 % 85 % 85 % 

Nyttjandegrad ishall 82 % 95 % 95 % 

Antal bad totalt 120 549 145 000 100 000 

Antal gästnätter Hörsjön 3 877 5 000 5 000 

Andel simkunniga åk 1 78 % 90 % 90 % 
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Uppgift 

Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånarna goda förutsättningar 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, särskilda 

lokaler, speciellt arrangerade platser eller naturområden. Fritidsnämnden 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 tycks nu ske. 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 en skatepark i Smålandsstenar. 

Fritidsnämnden arbetar också med att göra naturen mer attraktiv för människor att vistas i. Detta 
görs genom att skapa förutsättningar 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. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Öka kunskapen och 

förståelsen för barn och 

deras behov 

Möta förändringar i 

samhället för att 

upprätthålla en attraktiv 

verksamhet. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Skapa förutsättningar 

för ett väl fungerande 

fritidsutbud för barn 

och ungdomar. 

I föreningsnormerna 

prioriteras barn och 

ungdomar i åldern 7-25 år. 

Vad gäller bad ges barn 

under 9 år fritt inträde och 

ungdomstaxa upp till 20 år. 

Vid skollov ges fri entré till 

bad, för barn och ungdomar 

upp till 20 år. 

Skapa förutsättningar 

för god simkunnighet. 

Alla elever i åk 1 skall 

genomgå simundervisning. 

Skapa förutsättning för 

evenemang i form av t 

ex cuper, läger och 

tävlingar. 

Tillhandahållande av 

anläggningar och logi, samt 

marknadsföring av denna 

typ av verksamhet. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Skapa förutsättning för 

evenemang i form av t 

ex cuper, läger och 

tävlingar. 

Tillhandahållande av 

anläggningar och logi, samt 

marknadsföring av denna 

typ av verksamhet. 

Skapa förutsättningar 

för fysisk aktivitet och 

rekreation som bidrag 

till en bättre folkhälsa 

för kommuninvånarna. 

Attraktiva anläggningar som 

håller öppet i förhållande 

till efterfrågan. 

Skapa förutsättningar 
för ett brett och rikt 

föreningsliv 

Ett rikt föreningsliv gör 
kommunen attraktiv. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

Ge snabb och bra 

service till föreningar 

och allmänhet samt 

informera och 

Fortsätta utvecklingen av 

det "digitala fritidskontoret" 

som förbättrar och snabbar 

upp servicen. 



46 

 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

samhället. marknadsföra 

förvaltningens 

verksamheter både 

inom och utom 

kommunen. 

Fr.o.m. januari 2016 ska 

konkreta förändringar, 

som innebär 

ombyggnation av två 

simhallar till annan 

verksamhet, 

genomföras. 

Fr.o.m. januari 2016 ska 

konkreta förändringar, 

som innebär 

ombyggnation av två 

simhallar till annan 

verksamhet, 

genomföras. 

Fr.o.m 18 januari 2016 

stängs Anderstorps simhall 

och stora bassängen 

i Smålandsstenars simhall 

för bassängbad. 

Fritidsnämnden har i 

uppdrag att tillsammans 

med fastighetsnämnden 

omvandla de f.d. 

simlokalerna till 

verksamheter för hälso- 

och idrottsverksamhet. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Samarbeta med 

kommunens strategiska 

tjänstemän kring 

näringslivsfrågor och 

turism. 

Vidareutveckla avtal vad 

gäller bad och hälsolyft. 

Samarbeta med näringslivet 

vid evenemang. 

Interna processer  Fritidsförvaltningen ska 

präglas av en positiv, 

engagerad, kunnig och 

kollegial personalgrupp. 

På förvaltningens 

återkommande 

gemensamma utbildningar 

står frågor som bemötande, 

service, od i fokus. 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Fritidsnämnden står inför sin kanske största utmaning hittills sedan Gislaveds kommun slogs samman i 

början av 70-talet och därmed fick tre simhallar att driva. Till 2016 års budget har kommunfullmäktige 

i ett antal att-satser uppdragit till fritidsnämnden att genomföra en rad åtgärder inom 
simhallsverksamheten: 

 från och med den 18 januari 2016 stänga simhallen i Anderstorp för bassängbad, 
från och med den 18 januari 2016 stänga stora bassängen i Smålandsstenar för bad, 

se över öppettider i Gislaveds simhall för att öka tillgängligheten för simhallsbad, 

omvandla de f.d. simlokalerna i Anderstorp och Smålandsstenar till verksamheter för hälsa- och 

idrottsverksamhet inom fritidsnämndens tilldelade ekonomiska ram. 

Beslutet påverkar fritidsnämndens verksamhetsområde radikalt. Simhallsverksamheten är inte enkelt 

avgränsad inom förvaltningen. Simhallarna ligger i direkt anslutning till sporthallar och hälsolyft och 

verksamheten är integrerat med utomhusbadet Hörsjöns i Smålandsstenar. I praktiken arbetar 

personal över verksamhetsområdena. Beslutet påverkar hela förvaltningen och ger effekter inom alla 

verksamhetsområden. 

Hur simhallsförändringen kommer att påverka verksamheten bygger i dagsläget på en rad antaganden. 

Det är många förutsättningar som förändras och som kräver annan prioritering och logistik än 

tidigare. Då flera parter drabbas måste omställningstiden få ta sin tid. Förvaltningens verksamhet är 

förhållandevis liten i förhållande till kommunens totala verksamhet. Nämndens verksamhet under 
2016 kommer således till stor del att överskuggas av denna förändring. 

Förändringen innebär konkret ett minskat anslag med 3,5 miljoner kronor i justering av 

fritidsnämndens grundram från 2015. Förändringens ekonomiska konsekvenser är komplexa. De 

ekonomiska konsekvenserna av förändringen når inte fram till 3,5 miljoner kronor, nämndens 
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budgetförslag ligger en miljon över ram. Konsekvenser av förändringen kräver vissa investeringar för 

fritidsnämnden såsom tippbar mellanvägg i Gislebadet och inventarier vid ombyggnation av de f.d. 

simlokalerna. Dessutom kommer fastighetsnämnden göra investeringar i de f.d simlokalerna vilket 

påverkar fritidsnämndens driftskostnader i form av ökad hyra. Investeringarna förutsätter ramökning i 

driftsbudgeten för ökade kapitalkostnader. 

En justering av taxorna för hälsolyften görs from 2016. 

Personal 

Fritidsförvaltningen har under 2015 genomgått och kommer att genomgå väsentliga förändringar vad 

gäller personal under 2016. Detta sammantaget innebär flera utmaningar. I mitten av 2015 tillträdde 

ny förvaltningschef, en förändring som åtminstone inledningsvis innebär ett kunskapstapp både i form 

av erfarenhet och historik. Förändringen av simhallsverksamheten 2016 påverkar hela förvaltningen. 

Direkt kommer yrkesgruppen badmästare att påverkas, men även yrkesgruppen maskinister som har 

arbetsuppgifter av större omfattning i simhallarna. I samband med budget 2016 kommer 

fritidsnämnden att konstatera övertalighet bland personalen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  47,4 % 

Ordförande Bo Kärreskog S   

Förvaltningschef Mats Spånberg    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 780 839 798 066 809 449     

./. intäkter -84 533 -71 261 -71 261     

Nettokostnad 696 306 726 805 738 188 732 360 743 076 733 063 734 003 

Ny demografiberäkning per augusti innebär justerad ram för 2016 med 6 842 tkr. 

Minskat sparbeting 1 000 tkr. 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 16 771 13 314 13 709 14 609 13 409 12 409 12 409 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 16 771 13 314 13 709 14 609 13 409 12 409 12 409 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Förskola, pedagogisk omsorg, 

fritidshem och förskoleklass 
194 930 204 835 212 320     

Grundskola 288 816 300 735 307 991     

Grundsärskola 11 289 12 293 12 393     

Fritidsgårdar 2 753 2 964 2 941     

Gymnasieskola 128 375 130 013 128 678     

Gymnasiesärskola 3 908 5 294 5 317     

Vuxenutbildning 13 306 15 003 15 064     

Högskolan på hemmaplan 1 115 901 907     

Musikskola 13 857 14 609 14 691     

Nämnd och administration 10 153 10 360 10 156     

Gemensamma verksamheter 27 804 28 680 29 015     

Verksamhetsövergripande åtgärder  1 118 -1 285     

Totalt 696 306 726 805 738 188 732 360 734 076 733 063 734 003 
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Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Nettokostnad/barn i förskola 102 994 113 570 113 203 

Nettokostnad/barn i fritidshem 28 205 32 403 30 467 

Nettokostnad/barn i förskoleklass 47 754 44 799 44 576 

Nettokostnad/elev i grundskola 92 569 96 204 95 858 

Nettokostnad/elev i gymnasieskola 112 314 109 071 109 327 

Nettokostnad/studerande i 

vuxenutbildning 
33 601 37 508 37 660 

Nettokostnad/elev i musikskola 9 165 9 130 9 182 

Nettokostnad/elev i grundsärskola 376 300 409 767 413 100 

Nettokostnad/elev i gymnasiesärskola 134 759 165 438 166 156 

Uppgift 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn, 

ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, 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. 

Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, uppdragsutbildning inom gymnasieskolan 

samt eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående högskolekurser 

samt därutöver 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. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

De beslut som berör 

barn och ungdomar ska 

utgå från ett barn- och 

ungdomsperspektiv 

relaterat till FN:s 

barnkonvention 

Vid alla beslut som rör barn 

beaktas FN:s konvention 

om barns rättigheter. I 

barn- och 

utbildningsnämndens 

strategi lyfts frågan särskilt 

upp tillsammans med EU:s 
åtta nyckelkompetenser. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Delta aktivt i arbetet 

med utveckling av 

mötesplats Gisle 

I Glashuset finns lokaler för 

gymnasieskolans 

restaurang- och 

livsmedelsprogram. Lokaler 

för estetprogrammets 

dansverksamhet planeras i 
samråd med kultur- och 

fastighetsförvaltningen. 

I Glashuset kommer 

möjligheter finnas att 

bredda utbudet för 

grundskolans elever inom 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

ramen för Skapande skola i 

samarbete med 

kulturförvaltningen. 

Genom 

familjecentralerna tidigt 

upptäcka barn i behov 

av särskilt stöd 

Samverkan kring barn 0-6 

år för att tidigt upptäcka 

och effektivt ta hand om 

barn i behov av särskilt stöd 

samt att ge vårdnadshavare 

stöd i föräldrarollen 

Genomföra 
föräldrautbildningar för 

vårdnadshavare 

Genomföra 
föräldrautbildningar för 

vårdnadshavare för att ge 

vårdnadshavare stöd i 

föräldrarollen 

Medverka vid 

etablerande av 
gemensam Barn- och 

ungdomshälsa 6-18 år i 

GGVV 

Medverka vid etablerande 

av gemensam Barn- och 
ungdomshälsa 6-18 år i 

GGVV 

Skolans pedagogiska 

insatser med 

socialtjänstens 

stödinsatser, för barn 
och unga i behov av 

extra stöd, ska vara 

samordnade för att på 

så vis förbättra 

elevernas möjligheter 

att nå de nationella 

målen i skolan 

Skolans pedagogiska 

insatser med socialtjänstens 

stödinsatser, för barn och 

unga i behov av extra stöd, 
ska vara samordnade för att 

på så vis förbättra elevernas 

möjligheter att nå de 

nationella målen i skolan 

Öka besökarnas 

delaktighet i 

fritidsgårdens 

aktivitetsplanering 

Målet kan anses nått när 

besökarna genom något 

sätt lämnar realistiska 

förslag till aktiviteter. 

Förbättra 

simkunnigheten för 
barn och ungdomar i 

årskurs 6. 

Förbättra 

simkunnigheten för 
barn och ungdomar i 

årskurs 6 

Simundervisning påbörjas i 

förskoleklass och årskurs 1 
genom intensivträning. I 

övrigt ingår 

simundervisningen i den 

ordinarie 

idrottsundervisningen, i 

regel två gånger per termin. 

Fler behöriga 
pedagoger och fler 

vuxna i skolan 

Övergripande insatser 
riktas till 

kompetenshöjning för 

att säkerställa 

behörighet och 

kvaliteten i 

undervisningen 

Genom Lärarlyftet II ges 
möjlighet att öka 

behörigheten. 

Kompetensutveckling sker 

genom bl.a. matematiklyftet 

och förstelärare. 

Effektivare organisation 
för att säkerställa att 

undervisning sker av 

behöriga lärare 

För att kunna säkerställa en 
långsiktigt rättsäker och 

kvalitativ utbildning krävs 

förändringar som ger större 

möjligheter att skapa fokus 

på ökat lärande och 

måluppfyllelse samt 

rekrytering av behöriga och 

legitimerade pedagoger. 

Andelen behöriga 

elever till nationellt 

gymnasieprogram ska 

Andelen behöriga elever till 

nationellt gymnasieprogram 

ska öka 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

öka 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 
genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Verksamheterna ska 

präglas av en god 
kvalitet och gott 

medarbetarskap 

Verksamheterna ska präglas 

av en god kvalitet och gott 
medarbetarskap 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 
att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Medverka i 

utvecklandet av e-
samhället 

Utveckla tillgängligheten till 

och öka användandet av 
nämndens e-tjänster 

Fr.o.m. januari 2016 ska 

konkreta förändringar, 

som innebär 
ombyggnation av två 

simhallar till annan 

verksamhet, 

genomföras. 

Anpassa verksamheten 

till kommande 

förändringar 

Säkerställa att 

simundervisning kan ske i 

den omfattning som krävs 
för att nå kunskapskraven i 

årskurs 6 

Under 2016 påbörjas de 

konkreta förändringar 

av skolstrukturen som 
krävs för att säkerställa 

integration och utveckla 

den pedagogiska 

kvaliteten med 

anpassning till 

elevunderlaget. 

Under 2016 påbörjas de 

konkreta förändringar 

av skolstrukturen som 
krävs för att säkerställa 

integration och utveckla 

den pedagogiska 

kvaliteten med 

anpassning till 

elevunderlaget 

Genom en skolorganisation 

som skapar tydligare fokus 

på elevers 
utvecklingsstadier kan 

skolenheterna koncentrera 

insatserna där rätt 

kompetens och behörighet 

stärker det gemensamma 

uppdraget. Syftet är att 

skapa en likvärdig skola 

som ökar resultaten så att 

alla blir behöriga till 

gymnasiet. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Utveckla 

infrastrukturen för att 

stödja näringslivets 

behov av rörlighet för 

kompetens och 

transporter på ett 

hållbart sätt. 

Verka för att 

universitets-

/högskolekurser och -

utbildningar förläggs till 

kommunen 

Verka för att universitets-

/högskolekurser och -

utbildningar förläggs till 

kommunen 

Öka kompetensen 

genom utbildning av 

vuxna i samverkan 

mellan näringsliv, skola 

och yrkeshögskola 

Öka kompetensen genom 

utbildning av vuxna i 

samverkan mellan 

näringsliv, skola och 

yrkeshögskola 

Utveckla yrkesvux och 

YH-utbildningar samt 

fjärde året på 

teknikprogrammet för 

att öka 

anställningsbarheten 

genom att matcha 

behov och kompetens 

Utveckla yrkesvux och YH-

utbildningar samt fjärde 

året på teknikprogrammet 

för att öka 

anställningsbarheten genom 

att matcha behov och 

kompetens 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Ökad samverkan mellan 

skola och arbetsliv 

Upprättad och 

implementerad arbetsplan 

för studie- och 

yrkesvägledning följs upp 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

De verksamhetsförändringar som genomförs under året berör främst sammanläggning av enheter och 

minskning av lokalanvändning. 
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Under året lämnas Bellmanhuset i Anderstorp i samband med att fritidshemmet flyttar till nya lokaler 

i hus C och musikskolans verksamhet flyttas till andra befintliga lokaler. Om antalet studerande i SFI-

verksamheten under budgetåret hamnar på tidigare års genomsnitt kan också paviljongen Rönnen 

lämnas. Delar av verksamheten har under 2015 flyttats till Gislaveds Gymnasium. Reservation är dock 

nödvändig att göras utifrån om behovet består på nuvarande nivå. Genom åtgärderna minskas 
lokalkostnaderna med 1 000 tkr. 

Under verksamhetsåret genomförs också sammanläggning av Nyckelpigans och Skattkistans förskolor 

i Reftele till Skattkistans lokaler då prognoser visar en lägre efterfrågan på förskoleplatser. Mindre 

anpassningar genomförs för att säkerställa en ändamålsenlig miljö beroende på fler avdelningar, barn 
och personal. Åtgärden minskar årskostnaderna med ca 500 tkr. 

Under året sammanläggs Öreryds skola med Isabergskolan i Hestra och Ölmestadsskolans 

högstadium med Nordinskolan, Smålandsstenar, eller Åsenskolan, Anderstorp. Åtgärden beror främst 

på minskande elevunderlag vid enheterna och för att långsiktigt säkerställa en rättssäker och kvalitativ 

utbildning. Möjligheterna till gruppdelningar och att möta individuella behov hos eleverna förbättras 

med större elev- och personalgrupper. En gemensam organisation ökar också möjligheten till en 
bredare ämneskompetens inom personalgruppen. Den ekonomiska effekten motsvarar 1 500 tkr. 

Under året påbörjas också ett förändringsarbete för att göra en översyn av skolorganisationen inom 

Gislaveds och Smålandsstenars tätorter och på sikt eventuellt även Anderstorp med sikte på att 
skapa skolenheter som kan öka lärandefokus utifrån barnen och elevernas utvecklingsstadier. 

Större budgetmässiga verksamhetsförändringar är neddragning inom gymnasieskolan med drygt 

1 300 tkr, minskning av personal inom samlad skoldag och stödresursen med drygt 2 200 tkr samt 

minskade läromedels- och materialmedel med drygt 1 300 tkr. 

Utökning av verksamheten sker främst genom ökad efterfrågan inom fritidshemmen vilket motsvarar 

en ökad budget med 1 300 tkr. 

Satsningar görs på kvalitetsutveckling inom grundskolan för att öka antalet behöriga pedagoger och 
kvaliteten i undervisningen. För satsningen avsätts 800 tkr. 

För att vidmakthålla omfattningen på elevhälsaverksamheten när det riktade statsbidraget minskas 
avsätts 700 tkr i budgeten. 

Under året beräknas invigning av den nya förskolan i hus C på Eken/Åsens skolområde i Anderstorp. 

Under hösten 2016 beräknas förberedelsearbete påbörjas för en start av familjecentralen i 

Smålandsstenar. Även en gemensam barn- och ungdomshälsamottagning i GGVV beräknas att starta 
under 2016. 

Personal 

Fr.o.m. 1 juli 2015 ska alla lärare inom skolverksamheterna inkluderat förskolan, ha behörighet för 

det område och ämne man undervisar inom och legitimation för att få ta fullt ansvar för undervisning 

och betygssättning. Detta är också en förutsättning för att kunna bli tillsvidareanställd som lärare. I 

Gislaveds kommun likt andra kommuner uppfylls, inte kraven fullt ut. Inom vissa ämnesområden och 

stadienivåer fattas behöriga lärare. Prognoser från Arbetsmarknadsverket visar att bristen på 

utbildade lärare kommer öka de närmaste tio åren. Det kan därmed förutses en konkurrens om 

arbetskraften inom skolans verksamhetsområde. Nyrekryteringsbehovet ökar beroende på 

konkurrens och pensionsavgångar. Inför hösten 2015 har verksamheterna haft drygt 90 vakanser att 

tillsätta. Sedan årsskiftet 2015 erbjuder barn- och utbildningsnämnden heltidstjänster vid 

nyrekrytering av tillsvidareanställda. Under 2014 hade 83,4 % av barn- och utbildningsförvaltningens 

medarbetare heltidstjänster. Gislaveds kommun är och ska förbli, en intressant skolkommun att 

arbeta i samtidigt som kravet på långsiktigt förbättrade skolresultat är en skyldighet gentemot 

invånare och framförallt kommunens barn och elever. Det pågående projektet visar att såväl 

förändrat tjänsteinnehåll som samverkan mellan enheter och översyn av organisationsstrukturen 

krävs för att nå det personalpolitiska målet med bibehållen kostnadseffektivitet och 

budgetförutsättningar. Heltidsprojektet och de såväl kort- som långsiktiga rekryteringsbehoven, pekar 

på att tjänsteunderlaget per skolenhet behöver öka. Inom budgeten avsätts också medel för att 

understödja möjligheten för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare och en 
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rekryteringsstrategi kommer att utarbetas under året. Inom ramen för barn- och 

utbildningsförvaltningens personalpooler inleds ett arbete med rekrytering för överslussning till 
grundtjänster inom de olika skolenheterna. 

Satsningen på karriärtjänster fortsätter för att öka undervisningens kvalitet och elevernas resultat. Ett 

40-tal förstelärare är tillsatta och ytterligare ett tiotal kommer tillsättas under budgetåret. Fr.o.m. 

hösten 2015 har lärarna på Åsenskolans högstadium övergått till 40-timmars vecka med 

semestertjänst. Syftet med förändringen är att förbättra elevernas skolresultat bl.a. tack vare 

möjligheten till mer gemensam planeringstid och effektivare tidsanvändning. Syftet är också att skapa 

en bättre arbetsmiljö för pedagogerna. Organisationsförändringen kommer att utvärderas och 
påverka ambitionerna att införa semestertjänst även på andra skolenheter. 

Kraven på att vara skolledare har skärpts samtidigt som uppdraget som chef blir allt mer omfattande. 

Under de kommande åren kommer rekryteringsbehovet av dessa också öka bl.a. beroende på 

pensionsavgångar men även här ökar konkurrensen. Under året kommer en översyn av skolledarnas 

uppdrag genomföras samtidigt som initiativ tas för att påbörja rekryteringsutbildningar inom länet. 

Inom ramen för prioriterade verksamhetsområden kommer behovet av ett systematiskt 

kompetensutvecklingsarbete behöva bedrivas. Detta kommer beröra såväl användandet av digitala 

lärverktyg som entreprenöriellt förhållningssätt till förstärkning av ämnesområden som svenska, 

matematik m.m. Flera av förstelärarna kommer att vara en resurs på detta område. 

Barn- och utbildningsnämnden håller en stabil nivå när det gäller uppnåendet av de 

personalekonomiska målen. Den totala sjukfrånvaron minskade under 2014 och låg på 3,9 % vilket är 

under det kommungemensamma målet på 4 %. Tillsammans med personalavdelningen genomförs ett 

systematiskt arbete med tidiga förebyggande insatser och rehabilitering. Cheferna inom barn- och 

utbildningsnämnden deltar kontinuerligt i fortbildningsinsatser inom området. Ett fortsatt medvetet 

arbete med att minst 90 % av de anställda ska ha utvecklingssamtal kommer drivas. Under 2014 var 
uppnåendegraden 82 %. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer arbeta för en ökad uppfyllnad av de olika personalmått som 

är prioriterade i kommunens personalpolitik. 

Sammanfattande målsättningar 

 Fortsatta kommunövergripande och långsiktiga satsningar på att säkerställa såväl rekrytering 

som att behålla kompetent, behörig och engagerad personal. 

 Utvecklingsinsatser för att underlätta breddad behörighet för anställd personal. 

 Strategiskt arbete med att öka antalet heltidstjänster. 

 En fortsatt utveckling av strategiska kompetensutvecklingsinsatser. 

 Fortsatt satsning på karriärtjänster. 

 Fokus på tidiga insatser och systematiskt rehabiliteringsarbete. 
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Kulturnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2,0 % 

Ordförande Ylva Samuelsson S   

Förvaltningschef Magnus Jonsson    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 29 486 32 648 34 605     

./. intäkter -4 074 -4 004 -4 057     

Nettokostnad 25 412 28 644 30 548 31 038 32 683 32 392 32 988 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 2 719 1 675 3 052 4 813 713 720 650 

./. intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestering 2 719 1 675 3 052 4 813 713 720 650 

2016: Ombyggnad Smålandstenars bibliotek, 2017: Etapp 2 Glashuset, 2020: Etapp 3 Glashuset 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nämnd 146 193 198     

Kulturverksamhet 23 898 27 009 28 658     

Föreningsanslag 1 368 1 442 1 692     

Totalt 25 412 28 644 30 548 31 038 32 683 32 392 32 988 

Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Totalt antal besökare 199 104 210 000 210 000 

Antal besök/invånare 6,9 7,3 7,3 

Antal lån 240 149 250 000 240 000 

Antal lån/invånare 8,4 8,7 8,5 

Antal besökare på kulturprogram 25 121 24 000 25 000 

Antal besök/kulturprogram 20,6 30 30 

Antal årsarben 24,3 25,55 26,55 
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Uppgift 

Kulturnämnden ska med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program ansvara för 

kommunens biblioteksverksamhet, den allmänkulturella verksamheten, föreningsstöd och 
konsumentinformation. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Kulturaktiviteter för 

barn och ungdomar ska 

särskilt prioriteras med 

utgångspunkt i 

barnkonventionens 

artikel 31 

Inom alla kulturnämndens 

områden bedrivs 

verksamhet som riktar sig 

till barn och ungdomar. 

Utgångspunkten är att 

verksamheten ska bedrivas 

ur barnens perspektiv och 

utgå från deras egen vilja 

och intresse. 

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Integrera 

handlingsprogram för 

integration och 

folkhälsa i 

kulturverksamheten 

med särskild inriktning 

mot barn och unga 

Kommunstyrelsen har 

antagit en handlingsplan för 

integrationsarbetet för 

perioden 2015-2018. 

Nämndens mål syftar till att 

knyta den förebyggande 

verksamheten för barn och 

ungdomar till uppdragen i 

handlingsplanen. 

Kulturplatån ska vara 

en plats där människor i 

alla åldrar tar del av och 

producerar kultur efter 

egen förmåga 

Enskilda och gruppers 

initiativ ska uppmuntras och 

stärkas genom öppenhet 

och flexibilitet med 

kommunala resurser i form 

av lokaler, ekonomi och 

rådgivning. 

Samverkan mellan 

kommunala verksamheter 

och föreningslivet ska 

eftersträvas för att 

stimulera utvecklingen av 

kulturen i kommunens 
samtliga tätorter. 

Verksamheten är öppen för 

alla men har en tydlig plats 

för barn och ungdomar. 

Genom samarbete med 

studieförbund och 

föreningar ska Kulturplatån 

erbjuda utbildning och 

kurser inom de olika 

konstområdena. 

Verksamheten ska vara 

drogfri. 

Biblioteken ska stödja 

och främja utveckling av 

inlevelseförmåga, 

kreativitet och eget 

skapande 

Biblioteken erbjuder en rad 

olika typer 

kulturarrangemang och 

möjligheter till skapande 

verksamhet. Ett prioriterat 

område inom den skapande 

verksamheten är införandet 

av "Skapar biblioteket" där 

teknik sammanförs med 

traditionella hantverk. 

Biblioteken ska stödja Biblioteken erbjuder stöd 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

och främja intressen för 

såväl självstudier som 

utbildning på alla nivåer 

för egna studier genom 

organiserade aktiviteter och 

möjlighet att låna såväl 

fysiskt som digitalt 

kursmaterial. Samverkan 

kring skolbibliotek sker 

med förskolan, grundskolan 

och Gislaveds 

gymnasium.  Särskild 

uppmärksamhet ska ägnas 

åt barn och ungdomar för 

att främja deras 

språkutveckling och 

stimulera till läsning, bland 

annat genom att erbjuda 

litteratur utifrån deras 

behov och förutsättningar. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Marknadsföra och 

utveckla befintliga 

mötesplatser 

Kulturnämndens befintliga 

mötesplatser biblioteken, 

Gislaveds konsthall och 

Kulturplatån erbjuder ett 

rikt och inspirerande utbud 

av kulturaktiviteter i form 

av upplevelser och eget 

skapande. Verksamheternas 

utbud marknadsförs genom 

dagspress, radio, sociala 

medier och utskick till 

samtliga hushåll i 

kommunen. 

Utveckla ett rikt och 

inspirerande utbud av 

kulturaktiviteter och 

kreativa miljöer 

Genom att utveckla och 

marknadsföra den 

verksamhet som beskrivs i 

detta mål och 

budgetdokument, samt 

utveckla den nya kulturella 

mötesplatsen Glashuset, ska 

bilden av Gislaveds 

kommun som en attraktiv 

och innovativ plats stärkas. 

Biblioteken ska stödja 

och främja utveckling av 

inlevelseförmåga, 

kreativitet och eget 

skapande 

Biblioteken erbjuder en rad 

olika typer 

kulturarrangemang och 

möjligheter till skapande 

verksamhet. Ett prioriterat 

område inom den skapande 

verksamheten är införandet 

av "Skapar biblioteket" där 

teknik sammanförs med 

traditionella hantverk. 

Kulturplatån ska vara 

en plats där människor i 

alla åldrar tar del av och 

producerar kultur efter 

egen förmåga 

Enskilda och gruppers 

initiativ ska uppmuntras och 

stärkas genom öppenhet 

och flexibilitet med 

kommunala resurser i form 

av lokaler, ekonomi och 

rådgivning. 

Samverkan mellan 

kommunala verksamheter 

och föreningslivet ska 

eftersträvas för att 

stimulera utvecklingen 

kulturen i kommunens 
samtliga tätorter. 

Genom samarbete med 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

studieförbund och 

föreningar ska Kulturplatån 

erbjuda utbildning och 

kurser inom de olika 

konstområdena. 

Verksamheten ska vara 

drogfri. 

Gislaveds konsthall ska 

stärka sin ställning som 

utställningscentrum i 

kommunen och öka 

intresset för 

samtidskonsten 

Med aktuella konstprogram 

på en hög nationell och 

internationell nivå ska 

konsthallen vara en självklar 

destination för den lokala, 

regionala och nationella 

konstpubliken. 

Biblioteken ska stödja 

och främja intresse för 

litteratur, teater, film, 

konst, musik, dans och 

andra konstnärliga 

uttrycksformer 

Via traditionella och digitala 

medier, som är möjliga att 

låna hem, tillhandahåller 

biblioteken ett omfattande 

och mångsidigt utbud inom 

olika konst- och 

kulturområden. Biblioteket 

ska särskilt främja läsning 

och tillgång till litteratur. 

Dessutom ska biblioteket 

verka för att öka kunskapen 

om hur informationsteknik 

kan användas för 

kunskapsinhämtning, 

lärande och delaktighet i 

kulturlivet. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

E-tjänster ska bidra till 

ökad tillgänglighet av 

kulturell service och 

tjänster 

Bibliotekets tjänster via 

webben ska utvecklas och 

ligga i linje med den 

nationella utvecklingen. 

Förvaltningen ska även 

arbeta för att 

biljettförmedling, bidrags- 

och projektansökningar och 

andra typer av tjänster blir 

webbaserade. Under en 

övergångsperiod är det 

viktigt att parallellt använda 

analoga system för de 

grupper i samhället som 

ännu inte kan använda 

digitala system. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

   

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Kulturplatån, 633 tkr  

I genomförandeplanen för Kulturplatån/Glashuset ligger en stegvis utökning av personalstyrkan. Detta 

för att kunna hålla öppet i en omfattning som möjliggör skapandet av en öppen mötesplats. 2016 
anställs en kultursamordnare till Kulturplatån. 

Biblioteken, 347 tkr  

Verksamhetsförändringen år 2016 avser kapitalkostnader för investeringar i samband med 

renoveringen av Smålandsstenars bibliotek. 
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Sänkta deltagaravgifter i dans- och teatergrupper för barn och ungdomar, 50 tkr 

Kulturnämndens barn och ungdomsperspektiv tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen. Enligt 

konventionen har alla barn rätt att efter egen förmåga och intresse vara delaktiga och ta del av 

kulturlivet. Ett hinder för deltagande för en del barn är föräldrarnas ekonomi. Därför kommer 

deltagaravgifterna i Gislaved dansstudio och Scenverkstan minska stegvis under åren 2016-2018. 

Målet är en avgift på högst 150 kr per termin. 

Föreningsanslag, 50 tkr 

Bidragen till kulturföreningar och studieförbund ligger under genomsnittet i jämförelse med likartade 

kommuner som Gislaved. En stark ideell sektor är nödvändig för ett vitalt kulturliv och ökad bildning. 
Det ökade anslaget kommer att fördelas inom det årliga verksamhetsbidraget. 

Förstudie "Internationella teatern", 250 tkr 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30 att ge kulturnämnden i uppdrag att arbeta in i sin budget 

2015-2018 medel till en förstudie till projektet "Internationella Teatern", enligt inlämnad motion till 

kommunfullmäktige. 

Personal 

Förändringarna inför 2016 vad det gäller personal sker i verksamheten Kulturplatån/Glashuset. Under 
året tillsätts en kultursamordanare på heltid. 

Kulturförvaltningen kommer från och med 2016 att omfatta tjugonio tillsvidareanställda och tre 
uppdragsanställda fördelat på 26,55 årsarbeten. 

Kulturförvaltningen skall vara en arbetsplats med hög delaktighet med påverkansmöjligheter och 

inflytande. Medarbetarna skall erbjudas utvecklingsmöjligheter och deras arbetsuppgifter skall vara 
tydliga. En god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter skall sörja för en låg sjukfrånvaro. 
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Fastighetsnämnden 

    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Lisbeth Åkestrand M   

Förvaltningschef Mikael Fröler    

Ekonomi 

Driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad 245 055 252 130 251 077     

./. intäkter -250 864 -252 130 -251 277     

Nettokostnad -5 809 0 -200 -200 -200 -200 -200 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoinvestering 115 875 64 489 53 500 63 175 24 100 18 600 20 600 

./. intäkter 2 161 0 0     

Nettoinvestering 113 714 64 489 53 500 63 175 24 100 18 600 20 600 

Budget på programnivå 

Programområde Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Administration 11 327 10 447 11 159     

Hantverkare -128 -425 -434     

Fastigheter -13 245 -6 994 -7 222     

Städ -3 385 -2 946 -3 103     

Tvätt -9 -100 -100     

Fordinsservice 99 168 -300     

Transporter 468 -150 -100     

Service hyresgäster  0 -100     

Totalt -5 809 0 -200 -200 -200 -200 -200 
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Nyckeltal 

tkr Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Årsarbetare 113,82 109,9 110,65 

Egna fastigheter m² BRA 210 525 212 278 209 637 

Kostnad egna fastigheter per m² BRA inkl 

administration 
720 :58 737 :45 725 :74 

Inhyrda lokaler m² LOA 10 669 10 669 11 156 

Kostnad inhyrda lokaler per m² LOA 1 344 :27 1 205 :07 1 261 :12 

Kostnad städning skollokaler per m² inkl 

konsumtionsvaror och fönsterputs 
243 :12 232 :00 266 :00 

Uppgift 

Fastighetsnämnden svarar för att i de lokaler som kommunen äger ska den primära verksamheten 

(skola, omsorg, fritid, kultur mm) kunna bedrivas med tillräckliga ytor, en bra miljö samt med en 

service som motsvarar brukarnas förväntningar. 

Uppdraget ska utföras rationellt och med god ekonomi. Dessutom ska byggnader underhållas så att 
kapitalförstöring undviks. 

Uppdraget innebär också att nämnden ansvarar för nybyggnad av lokaler samt om- och tillbyggnad av 
befintliga byggnader för övriga nämnders behov. 

När lokaler blir överflödiga är det fastighetsnämndens ansvar att hitta andra hyresgäster till lokalerna 
alternativt att de rivs eller avyttras. 

Servicen till kommunens övriga förvaltningar består till största delen av städning. Men 

fastighetsförvaltningen tillhandahåller dessutom tvätt, fordonsservice, transporter och 
vaktmästeritjänster. 

Kommentarer konkretiserade mål och nämndsmål 2016 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

  

Prioritera förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Fastighetsnämndens 

förfogande ska riktas 

mot målgruppen 

Den del av medel till 

fastighetsnämndens 

förfogande som avser 

anpassning till nämndernas 

önskemål 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklingen 

genom att främja 

förutsättningarna för de 

bofasta att bo kvar och 

att öka 

nettoinflyttandet. 

Bra lokaler med god 

inom- och 

utomhusmiljö 

Fastighetsnämnden ska 

förvalta fastigheter för 

kommunens verksamheter 

med en god standard, en 

bra miljö både inomhus och 

utomhus samt en god 

arkitektonisk gestaltning. 

Säkra och trygga lokaler Fastighetsnämnden ska 

förvalta fastigheter för 

kommunens verksamheter 

med en god säkerhet för att 

undvika olyckor, bränder 

och skadegörelse. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål Beskrivning 

Ge möjlighet för att fler 

lägenheter kan byggas i 

lokaler som inte behövs 

för kommunal 

verksamhet 

De lokaler som sägs upp 

kan säljas och byggas om till 

bostäder 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

I första hand ska det 

administrativa 

datanäten byggas ut i 

alla vårdfastigheter 

samt att fastigheterna 

utrustas med WiFi och i 

andra hans ska alla 

lägenheter i särskilts 

boende ska ha tillgång 

till internetuppkoppling 

via fast förbindelse 

För närvarande är de adm 

näten utbyggda i 5 

fastigheter. Fast förbindelse 

i 81 lägenheter. Målet är att 

modernisera de 

administrativa näten och 

installera WiFi under 2015- 

18 och därefter påbörja 

utbyggnad av fasta 

anslutningar i lägenheterna. 

Fr.o.m. januari 2016 ska 

konkreta förändringar, 

som innebär 

ombyggnation av två 

simhallar till annan 

verksamhet, 

genomföras. 

Ombyggnad av 

simhallarna i 

Anderstorp och 

Smålandsstenar 

Påbörja ombyggnaden av 

simhallarna under 1:a kv 

2016 

Under 2016 påbörjas de 

konkreta förändringar 

av skolstrukturen som 

krävs för att säkerställa 

integration och utveckla 

den pedagogiska 

kvaliteten med 

anpassning till 

elevunderlaget. 

Förändring av 

skolstrukturen vilket 

kan innebära avveckling 

eller ombyggnad av 

skolbyggnader för annat 

ändamål 

Under 2016 ska avveckling 

eller ombyggnad påbörjas 

under förutsättning att 

Barn- och 

utbildningsnämnden fattar 

beslut om inriktning. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Se över fordonspolicyn 

för miljömässigt 

hållbara samt säkra 

fordon. 

Revidera befintlig 

fordonspolicy 

 

Sammanfattning verksamhetsförändringar 2015-2016  

Under 2016/17 kommer fastighetsnämnden att investera relativt mycket i fastigheterna. Det är etapp 

två av Glashuset, ombyggnad av hus C på Åsenskolan och ombyggnad av simhallarna i Anderstorp 

och Smålandstenar till annan verksamhet som kommer att stå för huvuddelen av investeringarna. Det 

kommer att påverka kapitalkostnaderna i första hand. Men nettot beräknas bli oförändrat, 0 kr, då de 
ökade kostnaderna täcks av interna hyror. 

Det finns en stor osäkerhet för betalningsförmågan hos stiftelsen Gisleparken, som kan innebära 

hyresförluster under 2016. Men budgetförslaget bygger på att fastighetsnämnden får ersättning enligt 
kontrakt. 

Några fastigheter kommer sannolikt att säljas under året men netto effekten torde bli begränsad. 

Kommunen har en hög ambition avseende energi effektivisering och ett flertal investeringar i 

energibesparande syfte har genomförts. Men det återstår fortfarande mycket innan målen i 

energistratergin är uppnått. Under 2016 planerar fastighetsnämnden för att byta 

ventilationsanläggningen i några fastigheter och arbeta vidare och byta ut utrustning för styr- och 
övervakning. Det ger ofta ett positivt ekonomiskt utfall. 

Effektiviseringen av städningen fortsätter. 
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Personal 

Totalt beräknas personalen uppgå till 110,7 årsarbetare. Det är en minskning med 3,1 jämfört med 

2014 års resultat. I förhållande till 2014 är det fastighetsskötare och städare som minskar medan 
administrationen och hantverkare som ökar något. 

Inom städenheten är personalkostnaden ca 88 % av enhetens totala kostnad och bemanningen är 

direkt knuten till de uppdrag som enheten har. Men inom fastighetsförvaltningen är 
personalkostnaden endast 8 %. 

Sjukfrånvaron för personalen under 2014 uppgick till 5,3 %. Målsättningen för 2016 är att den skall 

kunna sänkas till 5,0 %. Därför fortsätter det aktiva arbetet med rehabilitering och friskvård för att 
hålla nere sjukfrånvaron. 

Fastighetsnämnden arbetar också aktivt med kompetensutveckling och avsätter 360 tkr till 
fortbildning. 

Inom verksamhetsservice har fastighetsnämnden en relativt hög andel deltidsarbetande kvinnor. 

Projektet "Heltid är en rättighet" bör leda till att andelen med en grundtjänst på 100 % uppgår till 
minst 70 % vid årsskiftet 2016/17. 
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