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Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje år 

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

 jämförelse med samma period föregående år, vilket för detta 

 delårsbokslut är jämförelsen med delårsbokslut 2014-08-31. 

 

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

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

 

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

 Även skuld och fordringsbokföring är gjord. 

 

 

Delårsbokslutet är en väsentlig del av ekonomistyrningen. Den  

ger upplysningar om kommunens verksamhet och  

finansiella situation utifrån god ekonomisk hushållning. 

 

Målgrupper för delårsbokslutet är i första hand  

kommunfullmäktige och samtliga förtroendemän. 

 

Fördjupad information om verksamheterna presenteras i  

 nämndsvisa delårsbokslut vilka finns tillgängliga 

 på kommunstyrelseförvaltningen. 

 

För mer information om kommunen är du välkommen att  

besöka vår hemsida: 

www.gislaved.se 

 

 

 

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

 Befolkning/arbetsmarknad 
 

Befolkningsutveckling 

Befolkningsutveckling 

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

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

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

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

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

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

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

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

också går att läsa ut i diagrammet nedan.   

 

 
 

Arbetsmarknadsutveckling 

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

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

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

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

procent både nu i år och under föregående år.  

 

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

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

procent.  

 

Konjunkturläget augusti 2015 

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

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

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

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

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

råder det brist på bostäder. 

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

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

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

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

innebära utgiftssänkningar eller skattehöjningar de närmaste åren.  



DELÅRSBOKSLUT  2015-08-31 

  

   4 

 

Sysselsättningsutvecklingen går uppåt även om arbetskraften också ökar på grund av stor invandring. 

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

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

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

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

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

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

nästa år, vilket är ovanligt mycket. 

Konjunkturinstitutet bedömer att inflationen stiger långsammare än i Riksbankens prognos och 

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

augusti 2015) 

 

 
 

 Ekonomi  
Delårsresultat 

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

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

 

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

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

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

prognosen för 2015.  

 

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

för denna period.  

 

 

 

Helårsprognos 

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

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

Denna osäkerhet påverkar resultaträkningen avseende avskrivningar, interna kapitalkostnader samt 

räntekostnader. 

 

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

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

 

 Nämnder/styrelser -19,2 mnkr 

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

 Räntenetto +1,7 mnkr 

 Avskrivningar +5,1 mnkr 

 Återlagd kapitalkostnad -1,5 mnkr 

 Pensionskostnaden/personalomkostnader 0 mnkr  

 

 

Investeringsnivåer 

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

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

 

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

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

ytterligare upplåning under 2015. 

 

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

2 Ekonomi och 

verksamhetsstyrning i 

Gislaveds kommun. 
 
God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds 

kommun att  

 verksamheten bedrivs effektivt i enlighet 

med de prioriterade områdena och 

konkretiserade målen 

 de finansiella målen uppnås 

 som en attraktiv arbetsgivare uppnås de 

personalpolitiska målen. 

 

Ett grundläggande syfte med styrning är en 

medveten samordning och inriktning av 

verksamhetens delar mot gemensamma mål. 

Helhetssynen är nödvändig för att nämnderna i sin 

verksamhetsplanering ska ta ansvar för den 

samlade kommunala verksamhetens utveckling 

utöver den egna kärnverksamhetens behov och 

intressen. 

 

För att samordna och ge ett utökat stöd för 

verksamheten har gemensamma definitioner samt 

en styrmodell för ekonomi- och 

verksamhetsstyrning utvecklats.  

 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att 

kommunfullmäktige har antagit en Vision, 

prioriterade mål, Finansiella mål samt 

Personalpolitiska mål. För att nå dessa mål har 

kommunfullmäktige för år 2015 angivit ett antal 

konkretiserade mål som ska styra mot de 

prioriterade områdena och visionen. 

 

 

Visionen skall beskriva vad kommunfullmäktige vill 

uppnå på längre sikt. Visionen skall vara ett redskap 

för styrning av den kommunala verksamheten. 

Gislaveds kommun har en vision som är en 

ledstjärna för hur vi vill att kommunen skall 

utvecklas. Visionen skall vara styrande för 

budgetarbetet. 

 

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar 

sig med och har en god relation till. 

 

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och 

förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom att vi: 

 levererar en fungerande vardag för individen, 

 fungerar som informationssamlare, samordnare 

och bas för nätverk, 

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv 

resursanvändning, 

 uppmärksammar bärarna av den kulturella 

industrikommunen. 

 

 

 

 

Prioriterade områden skall tydliggöra inom 

vilka delområden som arbetet ska inriktas för 

att visionen på sikt skall uppnås. 

De prioriterade områdena är: 

 Barns lärande 

 Staden Gislaveds kommun 

 Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 

Finansiella mål är det viktigaste instrumentet för 

att styra tilldelning av resurser till verksamheten. 

De finansiella målen är anpassade för att skapa ett 

ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden 

i form av bl a pensionskostnader m m. 

 Resultatnivån under femårsperioden 2015-

2019 ska uppgå till i genomsnitt minst 15 

mnkr per år 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för 

perioden 2015-2019 ska, som genomsnitt, 

inte vara lägre än 73 procent. 

 

 

Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse 

både för att öka kommunens attraktivitet som 

arbetsgivare och för att bidra till god ekonomisk 

hushållning. 

De personalekonomiska målen är 

• Gislaveds kommuns löne- och 

personalpolitik ska främja oss som 

attraktiv arbetsgivare 

– Utveckla processen kring 

lönebildningen 

 

• Hos Gislaveds kommun är heltid en 

rättighet och deltid en möjlighet. 

 

 

Arbetet på nämndsnivån utgår sedan från att utföra 

givna inriktningar utifrån givna ekonomiska ramar. I 

detta planeringsarbete gör respektive nämnd en 

verksamhetsbudget som beskriver 

verksamhetens uppgift, vad den skall göra och för 

vem. Även på nämndsnivån utarbetas mål för 

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

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

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Barns lärande 

 

 
Detta prioriterade område innebär att 

• Alla barn når behörighet till gymnasieskolan. 

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

barnet: trygg miljö i och utanför skolan 

 

 

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

 

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

målgruppen barn och unga vuxna har påbörjats 

 

 att planering kring ”Open Space” på gymaniset pågår 

 

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

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

 

 

 

 
Detta prioriterade område innebär att 

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

 Konceptet Staden Gislaved upplevs och stödjer hela kommunens attraktivitet.  

 

 

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

tagits 

 att subventionerade resor för högskolestudenter införs fr om hösten 2015 

 

 att spontanidrottsplatsen i Anderstorp har invigts 

 

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

har genomförts. 

 

 

Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

som benämns resultat och kapacitet samt risk och kontroll. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Finansiellt resultat 

Här analyseras periodens resultat samt balansen 

mellan intäkterna och kostnaderna. En analys görs 

även över årets investeringar och deras utveckling 

och finansiering.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Period resultat och prognostiserat resultat 

 Periodens investeringar och 

prognostiserade årsnivå 

 

 

2. Kapacitet 

Här redovisas kommunens finansiella 

motståndskraft på lång sikt. Ju starkare kapacitet 

kommunen har desto mindre känslig blir 

kommunen för konjunkturnedgångar. 

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Soliditet 

 Skuldsättning 

 Långfristiga skulder 

 

3. Riskförhållande 

Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen 

klarar att möta finansiella problem på kort och 

medellångt perspektiv. En god ekonomisk 

hushållning innebär att kommunen inte behöver 

vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella 

problem.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Kassalikviditet 

 Finansiell risk 

 Borgensåtaganden 

 Pensionsåtaganden 

 

 

4. Kontroll 

Under den fjärde och sista aspekten mäts hur de 

finansiella målen efterlevs och planer följs. En god 

följsamhet mot budget är ett uttryck för god 

ekonomisk hushållning. 

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Måluppfyllelse 

 Avstämning av balanskravet

 

 

Resultat 

 

 

Kapacitet 

 

 

Risk 

 

 

Kontroll 
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 Resultat  
 

INLEDNING 
Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje 

år göras ett delårsbokslut och om det är möjligt skall 

det göras en jämförelse med samma period föregående 

år, vilket för detta delårsbokslut är jämförelsen med 

delårsbokslut 2014-08-31. 

 

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 

2015-08-31 och helårsprognosen är en uppskattning av 

det förväntade resultatet per 2015-12-31. 

Periodiseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt skall 

belasta rätt månad. Även skuld och fordringsbokföring 

är gjord. 

 

HUR BLEV RESULTATET 

 
 

Delårsresultat 

Beaktat osäkerheter avseende pensionskostnader och 

skatteintäkter är resultatet per den sista augusti avsevärt 

bättre än den budgeterade nivån och avseende 

prognosen för helåret är resultatet avsevärt sämre.  

 

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

vilket är mycket högt för Gislaveds kommun.  

Resultatet 35,4 mnkr beror framförallt på att nämnderna 

har förbrukat 29 mnkr mindre än vad som är budgeterat 

för denna period samt att det ingår en återbetalning från 

AFA med 13 mnkr. Ett viktigt påpekande är att budgeten 

är fördelad jämnt över året vilket inte avspeglar den 

verkliga kostnadsfördelningen. 

 

 

 

 

 

Helårsprognos 

Utifrån nämndernas antagande om 

helårsprognosen skulle resultatet för 2015 bli -8,2 

mnkr.  

Den ursprungliga budgeten angav ett årsresultat på +1,5 

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

sämre än budgeterat resultat vilket framförallt beror på 

följande faktorer: 

 Nämnder/styrelser -19,2 mnkr 

 Återbetalning AFA +13,0 mnkr 

 Skatteintäkter -8,7 mnkr 

 Räntenetto +1,7 mnkr 

 Avskrivningar +5,1 mnkr 

 Återlagd kapitalkostnad -1,5 mnkr 

 Pensionskostnaden/personalomkostnader 0 

mnkr  

 

Finansförvaltning 

Försämrade skatteintäkter med 8,7 mnkr beror 

framförallt på att skattekraften för invånarna i 

Gislaveds kommun men även landets skattekraft har 

ökat mindre än vad SKL:s prognoser angav då 

budgeten antogs. Slutavräkningen för år har blivit 

avsevärt sämre än vad som prognostiserade. 

 

Pensionskostnaderna som var budgeterade till 81,2 

mnkr beräknas sjunka till 81,0 mnkr vilket är en 

förhållandevis liten avvikelse för en så komplex 

verksamhet. Som följd av att personalomkostnaderna 

fr om juni månad 2015 höjs för yngre personal 

beräknas dessa kostnader öka med drygt 2 mnkr. 

Denna försämring kompenserar staten genom ett 

extra statsbidrag med motsvarande belopp. 

 

Avskrivningarna var budgeterade till 81,1 mnkr men 

som en följd av en lägre prognostiserad 

investeringsnivå än vad som förutsågs då 

investeringsbudgeten antogs minskar avskrivningarna 

till 76 mnkr.  

Det finns en möjlighet att investeringsnivån blir lägre 

än prognostiserad nivå 115 mnkr i och med att den 

verkliga investeringsnivån 2015-08-31 enbart uppgick 

till 43 mnkr. 
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Nämndernas avvikelser för driftbudgeten 

tkr Budget  

2015 

Prognos 

2015 

Prognos 

helår 

2015 
(budget-

avvikelse) 

Kommunstyrelsen 92,8 89,3 +3,5 

Räddningstjänst 31,1 30,6 +0,5 

Teknisk nämnd 41,2 41,1 +0,1 

Bygg och 

miljönämnd 
11,3 10,5 +0,8 

Socialnämnd 560,1 583,7 -23,6 

Fritidsnämnd 37,6 37,8 -0,2 

Barn och 

utbildningsnämnd 
726,8 731,0 -4,2 

Kulturnämnd 28,6 28,4 +0,2 

Fastighetsnämnd 0,0 -3,8 +3,8 

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

    

Kommentarer till respektive nämnd finns under avsnittet 

”nämndsredovisning” samt i respektive nämnds separata 

delårsbokslut. 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar 
Efter ombudgetering av investeringsanslag från 2014 till 

2015 samt tilläggsanslag avseende utökad medlemsinsats 

i Kommuninvest uppgår 2015 års investeringsbudget till 

155,9 mnkr. Den sista augusti har nämnderna förbrukat 

43 mnkr av investeringsbudgeten och helårsprognosen 

visar att 115,9 mnkr kommer att förbrukas. 

Effekten av detta blir att 41 mnkr av budgeterad nivå ej 

kommer att förbrukas under året, investeringar som till 

viss del blir förskjutna till 2016. De ekonomiska 

effekterna av dessa förskjutna investeringar blir att 

avskrivningarna sjunker vilket är beaktat i 

resultaträkningen. 

 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar 

mnkr 
Budget 

 2015 

Prognos 

2015 

Avvikelse 

mot 

budget 

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

Räddningstjänsten 7,6 3,8 +3,8 

Tekniska nämnden 27,4 22,0 +5,4 

Bygg och miljönämnden 0,1 0,1 0 

Socialnämnden 6,8 4,2 +2,6 

Fritidsnämnden 5,5 4,8 +0,7 

Barn och utbildningsnämnden 13,3 13,3 0 

Kulturnämnden 1,7 1,4 +0,3 

Fastighetsnämnden 64,5 37,0 +27,5 

Totalt 155,9 114,7 +41,2 

*i kommunstyrelsens budget och prognos 

ingår en utökad medlemsinsats till 

kommuninvest med 21,9 mnkr. Exkl detta 

belopp är budgeten 133,9 mnkr. 

 

   

 

 
 

Räddningstjänsten har inte förbrukat stora delar av 

budgetanslaget beroende på att leverans av 

utryckningsfordon till Reftele och Burseryd kommer att 

ske först år 2016. 

 

 

Tekniska kontoret ser att vissa projekt inte kommer att 

utföras enligt planering. Projekt så som vattentäkt i 

Gislaved, Tokarp/Fryebo, Stjärnehult Etapp III i 

Anderstorp och Malmbäcken i Gislaved kommer inte bli 

klara under året. Vattentäkten är ett projekt som går 

över åren medans Malmbäcken inte är klar pga den 

upphandlade kostnaden är högre än budgeterade medel. 
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 Kapacitet  
 

Soliditet 
Enligt budget 2015 skall soliditeten ej hamna under 73 

%. Delårsbokslutet per den sista augusti redovisar en 

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

Anledningen till den försämrade nivån beror på den låga 

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

förbättrats i delårsbokslutet beroende på den låga 

investeringsnivån. Soliditeten beräknas öka marginellt till 

71 % utifrån helårsprognosens investeringsnivå samt 

årsresultat och därmed uppnås inte detta finansiella mål.  

 

 

 

 

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

100 mnkr. Prognosen för 2015 visar att skuldsättningen 

inte kommer att öka men det beror på investeringarnas 

storlek. Kortfristiga skulder beräknas att uppgå till 281 

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

 

 
 

 

 

 Risk  
Kassalikviditet  
Likviditet som beskriver kommunens betalningsförmåga 

på kort sikt kan visas som omsättningstillgångar i 

relation till kortfristiga skulder, kassalikviditet. I 

förhållande till bokslut 2014 kommer kassalikviditeten 

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

sjunkande kassalikviditet innebär en större risk för 

likviditetsbrist och detta visar att med prognostiserat 

resultat samt prognostiserad investeringsnivå finns en 

risk att upplåningen behöver öka ytterligare. 

 

 

Finansiell risk 
Kommuner som har lån brukar analysera 

riskförhållandet utifrån om lånen har bunden eller rörlig 

ränta. Ytterligare en riskaspekt är när lånen förfaller till 

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

att inte kunna teckna nya lån. 

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

och kommer enligt prognosen inte att öka ytterligare. I 

och med att det finns en låneskuld så har den finansiella 

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

fördelad under åren 2016-2018 och därmed finns för 

närvarande ingen ränterisk. 

Att kommunen inte erhåller nya eller förlängda lån 

under åren 2016-2018 är ytterst obefintlig i och med 

kommunens goda grundekonomi.  

Till denna del måste även beaktas att det finns 

möjligheten att utnyttja beviljad checkkrediten. 

 

Sammanfattningsvis är bedömningen att det ej finns 

någon finansiell risk.  

 

 

 

 

 

 

Borgensåtagande 
Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet 2014-

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

kommunens bolag.  
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Kommunen har under 2015 inte utökat 

borgensåtagandet. Utnyttjandet uppgick per 2015-08-

31till 436,8 mnkr.  
 

 

Pensionsåtagande 
Pensionskostnaden beräknas för 2015 uppgå till 81 mnkr 

vilket är i likhet med den budgeterade nivån.  

Detta belopp baseras på Skandias prognos per 2015-08-

31. 

 

 

 Kontroll  
 

Finansiella mål 
God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds 

kommun att de finansiella målen är följande: 

 Resultatnivån under femårsperioden 2015-2019 ska 

uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år 

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

perioden 14,9 mnkr, målet uppnås ej men med 

ytterst liten avvikelse. 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 

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

73 procent. 

o Utifrån prognostiserat resultat samt investeringsnivå 

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

%, målet uppnås ej. 

   

 

Avstämning av det finansiella målet 

”resultat” 
mnkr Föreg. 

period 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

Budgeterat 

resultat 

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

Redovisat resultat  -8,1     

Avvikelse mot fin 

mål 

+26,4 -23,1     

Periodens 

genomsnittliga 

resultat (mnkr) 

  

14,9 

 
Perioden 2011 – 2014 visar en positiv avvikelse mot det 

finansiella målet med 26,4 mnkr men utifrån prognosen för 

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

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

kommande åren vid avstämning mot det finansiella målet.  

 Med den av kommunfullmäktige antagna budgeten 

2015 – 2019 som grund blir det genomsnittliga resultatet 

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

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

som genomsnitt för perioden 2015-2019 är därmed inte 

uppnått och måste beaktas i det kommande budgetarbetet 

samt under resterande del av år 2015. 

 

 

Avstämning av det finansiella målet 

”soliditet” 
mnkr Föreg. 

period 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

Budgeterat 

resultat 

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

Prognos  71,0     

Avvikelse mot fin 

mål 

+8,2 -2,0     

Periodens 

genomsnittliga 

soliditet % 

  

71,6 

 

Trots att soliditeten har varit bättre än det finansiella 

målet för föregående period uppnås inte det finansiella 

målet för planperioden 2015-2019.  Målet uppnås ej på 

grund av ett alltför lågt driftresultat. 

 

 

Personalpolitiska mål 
Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse både för 

att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare och 

för att bidra till god ekonomisk hushållning. De 

personalekonomiska målen och dess måluppfyllelse 

beskrivs nedan.  

 

1) Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska 

främja oss som attraktiv arbetsgivare 

– Utveckla processen kring lönebildningen 

 

Måluppfyllelse : 
Styrtalen: 

 Andelen sjukfrånvaro ska inte överstiga 4.8% 

 Att resultat av struktursatsningar under 

femårsperioden 2015-2019 ska medföra att 

medianlönerna inom respektive AID-kod ligger 

i nivå som medianlöner i kommuner och 

landsting i södra Sverige. 

 Andel anställda som har haft medarbetarsamtal 

 Åtgärder utefter medarbetarenkätens resultat 

 

Prognosen visar att fem av kommunens nio 

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

görs under 2015, fyra av nio förvaltningar kommer 

säkert att uppnå att minst 90 % av medarbetarna haft 

utvecklingssamtal samt slutligen kommer flertalet 

åtgärder utefter medarbetarenkätens tidigare 

resultat ha genomförts under 2015. 
 

2) Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och 

deltid en möjlighet. 

 Måluppfyllelse: 
Styrtalen: 

 2015 ska samtliga nyanställda anställas till en 

grundanställning på100 % .(Andelen 

nyanställda med 100 %) 

 Andelen anställda med grundtjänst 100 % 

ska öka i förhållande till andelen per 2013-

11-01 som var 62,4 %. 

 

Arbetet i projektform ”Heltid en rättighet och 

deltid en möjlighet” är i gång under 2015 och 

fyra förvaltningar har påbörjat ett arbete med 

införande av heltid. Dessa fyra förvaltningar är 

barn- och utbildningsförvaltningen, 

fastighetsförvaltningen, fritidsförvaltningen och 

kultur förvaltningen. Alla ny grundtjänster har 

anställts på heltid samt genom detta har andelen 

grundtjänster ökat i förhållande till andelen per 

2013-11-01. 

 

Slutsats  

Som helhet ser prognosen ut att de personalpolitiska 

målen kommer att ha god måluppfyllelse. Vissa mål löper 

på flera år utifrån viljeinriktningen 2015-2018 i 

budgetdokument. Med detta som grund, och att vissa 

enstaka styrmått eventuellt inte är uppnådda eller delvis 

uppnått under 2015, är prognosen att personalpolitiska 

området som helhet uppnådda. 

 

 

 

 

 

Avstämning av balanskravet.  
Enligt lagregeln om balanskravet ska intäkterna i 

kommunen överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för 

ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det 

negativa resultatet regleras och det redovisade egna 

kapitalet enligt balansräkningen återställas under de 

närmast tre åren. Redan i förvaltningsberättelsen för det 

år då obalansen uppkommit ska anges när och hur 

regleringen ska göras. 

Realisationsvinster ska avräknas från resultatet innan 

avstämning görs. 

 

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

vilket innebär att kommunen inte nådde upp till balans-

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

detta resultat återställas inom tre år. För att lösa det 

befarade underskottet har det i budgetarbetet för åren 

2016-2020 beaktats 2015 års underliggande ekonomiska 

problem. 

 

 

Balanskravs- 

avstämning mnkr 

 
2013 

 
2014 

 
2015-08 

 
2015 

prognos 

Årets resultat enligt  

resultaträkning 

32,1 10,6 

 
35,4 -8,1 

Realisationsvinster -2,2 -5,3 
 

-0,4 
-0,4 

Realisationsförlust enligt 
undantagsmöjlighet 

1,5 0,0 
 

0,0 
0,0 

Årets resultat efter 

balanskravsjustering 31,5 5,3 

 
35,0 -8,5 

     

Medel till konjunkturreserv 
-17,1 0,0 

-25,0 
 

0,0 

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

Årets balanskravsresultat  0,0 0,0 
0,0 

-8,5 

 

 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär 

att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Vad ska kommunen göra? 

 ”För verksamheten skall anges mål och 

riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning 

 För ekonomin skall anges de finansiella mål 

som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning” 

 För personalpolitiken skall anges 

personalpolitiska mål för att skapa den 

attraktiva arbetsgivaren. 

 

Gislaveds kommun uppnår inte en God ekonomisk 

hushållning enligt detta delårsbokslut beroende på att 

de finansiella målen inte uppnås. Över tid är 

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

framgår av det pågående budgetarbetet för år 2016-2020 

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

För verksamheterna finns mål som är utarbetade utifrån 

god ekonomisk hushållning och som redovisas i detta 

material.  

 

Det finns två övergripande personalpolitiska mål och 

dessa mål är styrande och arbetet med dessa löper på 

enligt plan. 

 

 Framtid 
 

En stor utmaning under den kommande 

planeringsperioden 2016-2020 är att klara de finansiella 

målen samtidigt som det finns behov av stora 

investeringar och som utifrån nämndernas önskemål 

skulle behöva uppgå till 900 mnkr.  

Utmaningen ligger även i nämndernas aviserade behov 

av utökade driftkostnadsanslag.  

 

Helårsprognosen för 2015 visar att det finansiella målet 

avseende resultat inte till fullo uppnås för perioden fram 

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

målet är 15 mnkr. I det kommande budgetarbetet måste 

investerings- och resultatnivåerna anpassas så att de 

finansiella målen uppnås.  

 

Gislaveds kommun har avsevärt högre lokalkostnader än 

liknande kommuner i landet och detta faktum har 

inneburit att det har genomförts olika utredningar med 

fokus på fastighetsbeståndet (lokalutredning, 

simhallsutredning, samlingslokalsutredning). Kopplat till 

att befolkningen har minskat, vilket innebär lägre 

skatteintäkter, är lokalbeståndet en viktig del att se över 

i det kommande budgetarbetet så att den minskas samt 

utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. 

 

Sveriges kommuner och landsting har under några år 

fått återbetalning av premier för den kollektivavtalade 

sjukförsäkringen AGS-KL avseende åren 2005-2010 .  

Den sista utbetalningen görs under 2015 och motsvarar 

13 mnkr för Gislaveds kommun, avser 2004. Totalt har 

Gislaveds kommun fåt återbetalt 67,7 mnkr. 

 

 

 

 

 

Dessa återbetalningar har i stor utsträckning löst de 

ekonomiska problemen för landets kommuner inkl 

Gislaveds kommun under åren 2012-2015.  

En risk med så stora återbetalningar är att steget till att 

klara en ekonomi i balans utan dessa återbetalningar kan  

bli svår och den utmaningen står Gislaveds kommun och 

många andra kommuner inför. 

 

 

Befolkningsförändringen är ytterligare en 

osäkerhetsfaktor.  

En minskad befolkning sänker skatteintäkterna men 

många av kommunens kostnader kvarstår även om 

befolkningen minskar. Under 2000-talet har 

befolkningen minskat med 1 200 personer och 

tendensen för framtiden är en fortsatt 

befolkningsminskning. 

 

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun styr 

verksamheten med ett aktivt arbete utifrån 

planeringsmodellen som utgår från vision, prioriterade 

områden, konkretiserade mål, finansiella mål samt 

personalpolitiska mål. Med denna modell som grund och 

med ett fokus på långsiktighet finns förutsättningar att 

klara dessa ekonomiska utmaningar. 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsekontoret 2015-10-13 

Stefan Tengberg, Ekonomichef 
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5 Ekonomi 

 Resultaträkning 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 

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

Verksamhetens 
intäkter 

1 188 871 219 159 318 326 299 968  

Verksamhetens 
kostnader 

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

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

Verksamhetens 
nettokostnader 

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

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

5 188 607 191 580 282 038 294 119 289 432 

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

Resultat före 
extraordinära poster 

 30 236 35 350 10 642 1 479 -8 184 

 
Extraordinära intäkter  0 0 0 0 0 
Extraordinära 
kostnader 

 0 0 0 0 0 

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

 Kassaflödesanalys 

tkr 
No

t 
Utfall Utfall Bokslut Prognos 

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

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

Medel från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

 78 911 89 142 84 410 67 848 

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

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

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

 0 0 4 694 0 

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

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 30 917 40 400 20 000 

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

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

 Balansräkning 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut Prognos 

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

TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Materiella anläggningstillgångar      
Mark, byggnader o tekniska 
anläggningar 

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

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

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

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

Kassa och bank 
13, 
14 

26 974 56 798 51 091 24 054 

Summa omsättningstillgångar  135 129 170 054 142 932 54 599 

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

 
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

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

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

16 21 480 23 534 23 432 23 533 

Andra avsättningar 17 18 784 18 784 18 784 18 784 

Summa avsättningar  40 264 42 318 42 216 42 317 

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

Summa skulder  303 561 358 997 378 138 358 997 

 
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 

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

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

Not 1 Verksamhetens intäkter 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa verksamhetens intäkter 188 871 219 159 

   
Jämförelsestörande intäkter   
AFA, återbetalning 0 13 041 
Reavinst 0 358 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa verksamhetens kostnader -1 082 450 -1 130 088 

 

Not 3 Avskrivningar 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa avskrivningar -48 649 -54 046 
 

Not 4 Skatteintäkter 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa skatteintäkter 782 952 808 182 

 

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa generella statsbidrag och utjämning 188 607 191 580 
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Not 6 Finansiella intäkter 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa finansiella intäkter 1 308 1 243 

 

Not 7 Finansiella kostnader 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa finansiella kostnader -403 -680 

 

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Redovisat värde vid periodens slut 1 019 809 1 122 101 

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

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

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

Summa bokfört värde 1 113 383 1 139 107 

   
Avskrivningstider 0 -50 år 0 -60 år 

 

Not 9 Maskiner och inventarier 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Redovisat värde vid periodens slut 67 383 97 748 

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

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

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

Summa bokfört värde 85 190 97 748 

   
Avskrivningstider 3 -20 år 3 -20¨år 

 

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa aktier och andelar 15 950 15 990 

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

Summa långfristiga fordringar 2 500 2 500 

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

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

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

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

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

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

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

Not 11 Förråd m m 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa förråd m m 3 590 3 117 

 

Not 12 Fordringar 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa fordringar 104 565 110 139 
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Not 13 Kassa och bank 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Kassa 22 41 
Bank 26 952 56 757 

Summa kassa och bank 26 974 56 798 

 

Not 14 Koncernkonto 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa koncernkonto 53 583 118 679 

 

Not 15 Eget kapital 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa eget kapital 1 008 327 1 024 084 

 

Not 16 Avsättningar för pensioner 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa pensioner   
Löneskatt   

Summa avsatt till pensioner 21 480 23 534 

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

Summa avsatt till pensioner 23 534 21 480 

   
Aktualiseringsgrad 99 % 98 % 
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Not 17 Andra avsättningar 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa andra avsättning 18 784 18 784 

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

Not 18 Långfristiga skulder 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

Lån i banker och kreditinstitut 0 70 000 

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

Summa långfristiga skulder 608 77 871 

 

Not 19 Kortfristiga skulder 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa kortfristiga skulder 302 953 281 126 

 

Not 20 Borgensförbindelser 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa kommunägda bolag 429 772 437 391 

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

Summa föreningar och övriga 2 860 2 967 

Summa borgensförbindelser 432 919 440 358 
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Not 21 Pensionsförpliktelser 

tkr 2014-08-31 2015-08-31 

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

Summa pensionsförpliktelser 637 454 622 751 

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

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

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

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

 Nämndernas driftsredovisning 

 Utfall Utfall Budget 
Avvikels

e 
Använt % Prognos 

tkr 
2014-08-

31 
2015-08-31 2015   2015 

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

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

 Nämndernas investeringsredovisning 

tkr Utfall Utfall Budget Avvikelse 
Använt 

% 
Prognos 

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

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

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

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

781 0 66 66 0 66 

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

Större investeringsprojekt 

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

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

6 
* inkl Ta-anslag 



 DELÅRSBOKSLUT 2015-08-31 
 

 

   24 

 

Kommunstyrelsen 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Marie Johansson S   
Förvaltningschef Karin Gustafsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

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

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

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

Politiska 
ansvarsområden 

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

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

3 077 2 895 907 4 008 3 923 85 

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

5 723 6 147 8 577 10 256 9 821 435 

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

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

  

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen för nämndsmålen är goda. 

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

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

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

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

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

kan tydligt anges. 

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

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

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

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

hushållning för sin verksamhet till och med andra tertialet. 

  

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

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

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

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

uppdrag/uppgifter. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Investeringsuppföljning 

Politisk verksamhet 

Kompletterande utrustning av kommunfullmäktiges sammanträdesrum skett med 26 

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

med 21,9 mnkr. 

  

Personalenheten 

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

  

Mark- och Exploatering 

Markförsäljningar 3 000 tkr (+500 tkr) 

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

Smålandsstenar. Eventuellt ytterligare försäljningar i höst. 

Markköp 2 000 tkr (Prognos 0 kr) 

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

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

avslutad. 

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

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

Projekt Lådan 868 tkr omförs från kommunstyrelsens anslag till tekniska nämnden 

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

i bokslutet. 

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

  

Utvecklingsenheten 

Laddstolpar överskrider budgeten med 68 tkr. Projektet avslutat. 

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

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

året. Prognosen osäker. 

  

Kansli- och informationsenheten 

Nytt intranät 

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

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

Möblering Kommunhus följer budget för 2015. 

  

IT-enheten 

Reinvesteringar 

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

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

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

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

Microsoft licenser 

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

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

upp som tilläggsanslag. 
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Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 

Barns lärande 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

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

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

      

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 
utveckling av 
e-samhället 

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

      

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

      

Fortsatt 
prioritering av 
marknadsförin
gen av 
kommunen 

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

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Gislaved 

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

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

      

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

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

      

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

      

 Kommunomfat
tande 
översikts-
planen 
antagen av 
kommunfullmä
ktige 2016. 

      

 Stödja och 
underlätta för 
ökat 
kollektivtrafikre
sande 

Uppdaterad 
handlingsplan 
finns antagen 

   
  

Påbörjad 
byggnation av 
bussgata 

 Ej uppnått  
  

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

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

snabba och 
säkra 
transporter. 

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

      

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

      

 Säkerställa 
områden för 
naturvård och 
tätortsnära 
rekreation 

Genomförda 
inventeringar 

 Uppnått  
  

Framtagna 
skötselplaner 

 Delvis uppnått  
  

 Minska 
riskerna med 
förorenade 
markområden 
och deponier. 

      

Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

Tydligare och 
bättre service 
till företagen. 

Förbättrad 
placering i 
SKL:s 
undersökning 
Insikt 

60 98 36,67% 
  

Förbättrad NKI 
i SKLs 
undersökning 
Insikt 

 61  
  

Möjliggöra för 
lokala företag 
vid 
upphandling 

Möjliggöra för 
lokala företag 
vid 
upphandling 

      

Stödja 
förutsättningar 
för innovation 
och tillväxt 

Forskning och 
utvecklingscen
trum för 
produkter och 
tjänster 

Förstudie 
genomförd 

   
  

Undersöka 
förutsättningar 
för 
universitet/hög
skola 

Utredning 
genomförd 

   
  

Antal 
universitet 
med student-
ambassadörer 

6   
  

Skapa 
förutsättningar 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

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

Stödja 
generella 
näringslivsproj
ekt med 
innovativ 
inriktning i 
förstudiefasen. 

      

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

      

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

      

 Underlätta för 
företag och 
deras 
anställda 
etablera sig i 
kommunen 

      

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

Påbörjat 
projekt 

   
  

Utveckling 
kring 
Gislaveds-
leden 

   
  

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

   
  

Nytt projekt    
  

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

 Namn Parti   

Ordförande Niclas Palmgren M   
Förvaltningschef Johan Nilsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

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

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

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

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

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

 

Måluppfyllelse 
 

Tillsyn/Tillstånd  

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

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

  

Utbildningar 

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

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

  

Övningstiden 

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

  

Praktik på räddningstjänsten  

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

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

förebilder och lägga grunden för en framtida rekrytering. 

  

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

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

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

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

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

  

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

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

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

miljoner. 

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

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

kommer inte att levereras under 2015. 

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

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

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

 Namn Parti  2,82 % 

Ordförande Jörgen Karlsson S   
Förvaltningschef Peter Edvinsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

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

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

 -6 456 -6 456  -4 356 2 100 

Skuld renhållnings-
kollektivet 

 20 556 20 556    

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

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

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

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

 

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

i Anderstorp och ca 500meter utmed Torggatan i Smålandsstenar. 

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

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

på plats. 

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

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

kommun. Klart 2016 

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

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

Tekniska nämnden fortsätter upprustning av lekplats och parkytor. 

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

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

bättre. Måluppfyllelsen är inte uppnådd. 

 

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

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

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

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

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

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

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

ett underskott. 

Driftbudget 

Riktpunkt för perioden ligger på 66,7%. 

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

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

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

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

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

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

slutet av året. 

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

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

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

bedöms vara att lagd kommunfullmäktigebudget håller. 

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

va och renhållningen debiteras var tredje månad. 

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

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

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

taxefinansierade verksamheten ett nollresultat. 

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

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

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

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

budgeterat värde när året är slut. 

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

föregående år (57%). 

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

kapitalkostnadsbudgeten hålls. 

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

  

Investeringsuppföljning 

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

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

Gislaved. 

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

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

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

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

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

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

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

  

 

Måluppfyllelse (Konkretiserade- och nämndmål) 

Barns lärande 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

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

Utveckla 
möjligheten att 
cykla i 
Gislaveds 
kommun 

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

800 840 105% 
  

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

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Prioritera 
förebyggande 
verksamhet för 

Underlätta för 
ungdomar att 
komma in på 

Verksamheten 
ska ta hand 
om ungdomar 

6 6 100% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

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

arbetsmarkna
den 

via 
feriepraktik. 

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

Uppnått Uppnått 100% 
  

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 
utveckling av 
e-samhället 

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

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

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Fortsatt 
prioritering av 
marknads-
föringen av 
kommunen 

Nämnden ska 
öka 
informationen 
till 
allmänheten. 

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

100% 60% 60% 
  

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

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

Ingen utökad 
verksamhets-
yta 

Uppnått Uppnått 100% 
  

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

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

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

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

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

Uppnått Ej uppnått 0% 
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Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

Nämnden ska 
öka 
informationen 
till 
allmänheten. 

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

100% 25% 25% 
  

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

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

Beläggnings-
intervall 
genomfarts-
gata 

10 000 8 300 83% 
  

Beläggnings-
intervall 
uppsamlings-
gata 

2 000 0 0% 
  

Beläggnings-
intervall 
industrigata 

6 000 0 0% 
  

Beläggnings-
intervall 
lokalgata 

2 000 7 000 350% 
  

Beläggning-
intervall 
cykelbanor 

4 800 100 2,08% 
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9 Bygg- och miljönämnden 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Niclas Palmgren M   
Förvaltningschef Susanne Norberg    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

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

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

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

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

511 569 571 665 315 350 

Kart- och 
mätenheten 

542 347 1 021 1 004 1 004 0 

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

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

From 2015 ingår Alkoholtillsyn i programområde Administration, tidigare hos Socialnämnden 

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

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

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

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

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

tillgänglighet och handläggning. 

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

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

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

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

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

tillåtande. 

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

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

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

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

energirådgivningsbidraget. 

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

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

och men under året har de riktigt stora ärendena uteblivit. 

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

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

budgeterad nivå samt kostnaderna beräknas bli något lägre . 

Nämnden helårsprognosen pekar mot ett överskott på 830 tkr. 

 

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

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

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

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

Antal 
hälsoskydds 
besök i 
verksam-
heterna 

   
  

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 
utveckling av 
e-samhället 

Lansera ett 
antal e-tjänster 
inom 
verksamhets-
området 

antalet e-
tjänster 

   
  

Fortsatt 
prioritering av 
marknads-
föringen av 
kommunen 

Tillgänglighet i 
offentlig miljö 

      

Ökat pro-aktivt 
arbete 

Antal 
informations-
möten om 
bygg- och 
miljönämnden
s uppdrag 

   
  

Öka antalet nya e-    
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

informationen 
på hemsidan 
och utforma 
fler e-tjänster 

tjänster 

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

       

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

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

Antal personer 
som utbildats 

   
  

Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

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

      

Information 
och blanketter 
ska utvecklas 
för uppnå 
medborgarnas 
behov 

      

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

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

 Namn Parti  37 procent 

Ordförande Maria Gullberg M   
Förvaltningschef Carina Helgesson-

Björk 
   

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

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

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

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

Stab/Gemensam 
adm. 

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

Individ och 
familjeomsorg 

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

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

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

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

 

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

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

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

göras på delårsnivå. 

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

   

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

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

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

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

programområdeschef och utvecklingsledare. Socialchef och utvecklingsledare är tillsatt medan rekrytering 

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

chef i beredskap. 

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

missbrukare. Familjehemskostnader samt familjefridskostnader utgör de största förklaringarna till 

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

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

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

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

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

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

underskottet kunna täckas ur flyktingfonden vid årets slut. 

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

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

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

fått kontroll på betalningarna i samverkan med försörjningsstödet. 

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

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

beslut beviljas med återkrav. 

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

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

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

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

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

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

Snickeriet. 

Ensamkommande barn har en prognos på ett nollresultat. 

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

påverkas framförallt av två externa placeringar. 

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

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

betydande slag. 

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

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

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

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

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

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

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

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

hjälpmedelscentralen samt hyreskostnader. 

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

vakanser på områdeschefstjänster. 

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

9926 tkr för 2015. 

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

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

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

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

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

behövt tillsättas. Beräknat underskott är knappt 900 tkr. 

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

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

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

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

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

beräknad till -1800 tkr. 

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

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

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

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

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

nedförhandling av dygnspriser har begränsat underskottet i viss mån. 

 

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

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

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

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

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

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

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

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

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

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

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

Samverkansm
öten med 
skolan minst 
en gång per 
termin. 

1 1 100% 
  

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 
utveckling av 
e-samhället 

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

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

50% 50% 100% 
  

Fortsatt 
prioritering av 
marknadsförin
gen av 
kommunen 

Social-
nämndens 
ansvars-
områden ska 
med fokus på 

Uppföljning av 
hemsidan och 
samtliga 
verksamheters 
"egna sidor". 

28   
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

utbud och 
kvalitet vara 
tydliggjorda på 
kommunens 
hemsida. 

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

100%   
  

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

100%   
  

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

100%   
  

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

Deltagande i 
det kommun-
övergripande 
projektet 
Attraktiv 
arbetsgivare. 

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

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

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

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

100% 100% 100% 
  

Alla nämnder 
ska utbilda sin 

Minst 25 
procent av 

Andelen 
personal som 

25% 0% 0% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

personal i 
FN:s barn-
konvention 

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

har deltagit i 
utbildningen. 

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

Nämndsbeslut 
angående 
planering och 
prioritering för 
medborgar-
dialog. 

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

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

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

86%   
  

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

89%   
  

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

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

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

52   
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Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

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

Ansökningsmö
jlighet om att 
utföra LOV 
ska finnas på 
hemsidan. 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

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

Ansökningsmö
jlighet för 
LOV-utförare 
ska finnas på 
hemsidan. 

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

 Namn Parti   

Ordförande Tommy Stensson S   
Förvaltningschef Anna Gamlén    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

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

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

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

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

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

 

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

eventuella behov samt måluppfyllelse i verksamheten. Fritidsnämnden arbetar kontinuerligt med 

förutsättningar för att måluppfyllelsen ska bli bättre och effektivare. 

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

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

förvaltningschef. Därför kan det vara missvisande att jämföra siffrorna. 

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

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

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

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

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

simhallsverksamheten 2016. 

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

positiva och utfallet ligger högre än målet. 



 DELÅRSBOKSLUT 2015-08-31 
 

 

   49 

 

  

Ekonomiskt resultat 
Hörsjöns camping förväntades inte drivas i kommunal regi inför sommarsäsongen 2015, men har gjort så. 

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

generellt inom fritidsnämndens verksamhetsområden. 

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

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

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

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

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

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

Gislerinken. 

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

Kostnaden påverkar nämndens resultat. 

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

försämrat resultatet. 

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

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

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

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

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

Även denna tilltalar många barn och ungdomar. 

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

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

Planerade investeringar såsom bassängtäckning till Hörsjön, bottensug och uppgradering av 

fritidsnämndens administrativa system "Booking" skjuts på framtiden. 

Nyckeltal 
 Utfall Budget Utfall 

 2014-08-31 2015 2015-08-31 

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

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

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

förening med färre lag.  

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

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

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

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

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

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

följer uppgjord budget. 

Övriga mindre investeringar följer uppgjord budget. 

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

"Booking" skjuts till 2016. 

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

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

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

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

      

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

Antal bad, 
simhallarna 

145 000 68 069 46,94% 
  

Bokningsgrad 
bemannade 
hallar 

85% 79% 92,94% 
  

Bokningsgrad, 
ishallen 

95% 67% 70,53% 
  

Antal spelade 
serier, 
bowlinghallen 

55 000   
  

Bokningsgrad, 
gymnastik-
salar 

50% 34% 68% 
  

Antal bad, 
Hörsjöbadet 

10 000 11 606 116,06% 
  

Antal 
gästnätter, 
Hörsjöns 
Camping 

5 000 5 432 108,64% 
  

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

Skapa 
förutsättningar 
för god 
simkunnighet. 

Simkunnighet. 90% 76% 84,44% 
  

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 

Ge snabb och 
bra service till 

Fungerande 
passage-

Uppnått Delvis uppnått 50% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

utveckling av 
e-samhället 

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

system 

Fungerande 
digitalt 
bidragssystem 

Uppnått   
  

Fortsatt 
prioritering av 
marknadsförin
gen av 
kommunen 

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

Antal 
följeslagare på 
facebook 

500 554 110,8% 
  

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

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

Ändra 
befintliga 
lokaler vid 
behov 

Uppnått   
  

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

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

      

Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

      

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

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

 Namn Parti   

Ordförande Bo Kärreskog S   
Förvaltningschef Mats Spånberg    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

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

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

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 
Barn- och 
utbildnings-
nämnden 

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

Förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem 
och förskoleklass 

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

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

684 569 1 115 901 829 72 

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

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

Gemensamma 
verksamheter 

16 664 14 681 27 804 29 798 28 946 852 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Negativ utveckling 

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

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

71,9 %. Målvärdet är 85 %. 

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

 

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

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

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

grundresurs ett underskott med drygt -11 500 tkr. 

Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklass 

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

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

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

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

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

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

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

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

Grundskola 

 Programmet redovisar en negativ prognos på knappt -800 tkr. 

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

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

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

inflationstäckning, medel för kompetensutveckling samt överskott på externa placeringar. 

Grundsärskolan 

 Programmet redovisar en prognos som ligger i fas med budget. 

Fritidsgårdar 

 Programmet redovisar en positiv prognos med drygt 250 tkr. 
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Gymnasieskola 

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

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

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

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

Gymnasiesärskola 

 Gymnasiesärskolan redovisar en positiv prognos med drygt 1 000 tkr. 

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

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

Vuxenutbildningen 

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

 Överskottet består till stora delar av högre statsbidrag. 

Högskolan på hemmaplan 

 Högskolan på hemmaplan redovisar en positiv prognos med 72 tkr. 

Musikskolan 

 Musikskolan redovisar en positiv prognos med 375 tkr. 

 Överskottet består i sin helhet av lägre personalkostnader. 

Nämnd och administration 

 Den gemensamma administrationen tillsammans med nämnden gör ett underskott i prognosen 

med -160 tkr. 

 Nämnden redovisar ett underskott med -400 tkr. 

 Administrationen redovisar ett överskott med 240 tkr. 

Gemensamma verksamheter 

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

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

fastighetsåtgärder 500 tkr samt diverse mindre poster. 

 

Måluppfyllelse 
Barns lärande 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

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

Delta aktivt i 
arbetet med 
utveckling av 
mötesplats 
Gisle 

Delta aktivt i 
arbetet med 
utveckling av 
mötesplats 
Gisle 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Fritidsverksam
het efter 
skoltid 

Öppen 
fritidsverksam
het efter 
skoltid har 
bedrivits 

Uppnått Uppnått 100% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Öka 
besökarnas 
delaktighet i 
fritidsgårdens 
aktivitetsplane
ring. 

Ungdomarnas 
deltaktighet i 
fritidsgårdens 
planering har 
ökat. 

Uppnått Uppnått 100% 
  

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

Medverka till 
etablerande av 
familje-
centraler 

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

   
  

Medverka vid 
etablerande av 
familjecentral i 
Smålands-
stenar 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Genomföra 
COPE-
utbildningar för 
vårdnads-
havare 

Antal 
vårdnads-
havare som 
deltagit i 
COPE-
utbildningar 

40 0 0% 
  

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

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

Uppnått Uppnått 100% 
  

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

Genomföra 
gemensamma 
utbildningar 
och aktiviteter 
tillsammans 
med 
socialtjänsten 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Fler 
pedagoger 
och/eller 
vuxna i skolan. 

Andelen 
behöriga 
elever till 
nationellt 
gymnasie-
program ska 
öka 

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

90 81,1 90,11 
  

Övergripande 
insatser för att 
utveckla 

Andel lärare 
som deltagit i 
matematik-

100 96 96% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

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

lyftet i 
förhållande till 
antal lärare 
som blivit 
erbjudna att 
delta 

Antalet 
anställda 
förstelärare 
under läsåret 
2014/2015 

 26  
  

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

Andel elever i 
åk 8 med > 
10 % ogiltig 
frånvaro 

2 2,6 76,92 
  

Andel elever i 
åk 9 med > 
10 % ogiltig 
frånvaro 

3 5,9 50,85 
  

Effektivare 
nyttjande av 
personalens 
kompetens 

Kartläggning 
av 
personalens 
kompetens 
påbörjas 

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

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

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

2% 2,8% 60% 
  

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

85% 71,9% 84,59% 
  

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

95% 74,9% 78,84% 
  

 Alla ska ha 
digital 
kompetens 

Genomföra 
kompetensutv
ecklingsdag 

Uppnått Uppnått 100% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

för personal 
(t.ex. 
gettmässa) 

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

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

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

 Entreprenör-
iellt lärande 
ska 
genomsyra 
alla 
verksamheter 

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

 6  
  

 Måltiden ska 
ses som en 
resurs i alla 
verksamheter 

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

Uppnått Uppnått 100% 
  

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 
utveckling av 
e-samhället 

Medverka i 
utvecklandet 
av e-samhället 

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

Uppnått Uppnått 100% 
  

Fortsatt 
prioritering av 
marknadsförin
gen av 
kommunen 

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

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

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

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

Öka 
integrationen i 
Gislaveds 
tätort 

Utreda olika 
möjligheter 
inom barn- 
och 
utbildnings-
förvaltningens 
verksamheter 

Uppnått Ej uppnått 0% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

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

för att främja 
ökad 
integration i 
Gislaveds 
tätort 

Effektivare 
lokal-
utnyttjande 

Fortsätta 
arbetet med 
lokal- och 
organisationsu
tveckling 

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

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

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

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

Uppnått Delvis uppnått 50% 
  

Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

Tillhandahålla 
en god 
tillgänglighet 
till förskola och 
fritidshem 

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

Uppnått Ej uppnått 0% 
  

Arbeta för 
kompetenshöj
ning bland 
anställda inom 
näringsliv och 
kommunen. 

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

Antalet 
deltagare i 
kurser inom 
Högskolan på 
hemmaplan 
under året 

   
  

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

Antalet 
komvuxelever 
omräknat till 
heltidsplatser 
under året 

   
  

Antalet 
grundvux-
elever 
omräknat till 
heltidsplatser 
under året 

   
  

Antalet sfi-
elever under 
året 

   
  

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

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Måluppfyllna
d 

  

Ökad 
samverkan 
mellan skola 
och arbetsliv 

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

Uppnått Uppnått 100% 
  

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

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

Uppnått Uppnått 100% 
  

Antalet 
genomförda 
YH-
utbildningar 

   
  

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

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

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

55 22 160% 
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13 Kulturnämnden 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  1,8 % 

Ordförande Ylva Samuelsson S   
Förvaltningschef Magnus Jonsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

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

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

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

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

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

 

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

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

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

Verksamheten har bedrivits med god ekonomisk hushållning. 

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

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

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

mellan kommuninvånare, artister, konstnärer och föredragshållare. 

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

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

verksamheter som vänder sig till att barn och ungdomar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

150 tkr. 

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

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

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

biblioteksverksamheten och Kulturplatån, beräknas följa budgeten. 

Nyckeltal 
 Utfall Budget Utfall 

 2014-08-31 2015 2015-08-31 

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

 

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

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

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

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

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

på 200 tkr kommer att begäras ombudgeterat till nästa år. 

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

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

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

kompletteringar av konstsamlingen. 

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

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

repetitionslokaler. Detta är kompletteringar till förra årets investering. 

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

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

på 100 tkr. 

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

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

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

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

Antal 
deltagare i 
dans- och 
teatergrupper. 

230 232 100,87% 
  

Antalet 
besökare på 
program-
aktiviteter 

150 2 700 1 800% 
  

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

50% 30% 60% 
  

Totalt antal 
besökare på 
Kulturplatån 

5 000 5 100 102% 
  

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

Antal barn 
som besöker 
ett 
kulturprogram 

16 700 9 148 54,78% 
  

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

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

      

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

Aktiviteter för 
att stödja 
självstudier 
och utbildning 

Uppnått Uppnått 100% 
  

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 
utveckling av 
e-samhället 

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

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

tjänster 

Fortsatt 
prioritering av 
marknadsförin
gen av 
kommunen 

Marknadsföra 
och utveckla 
befintliga 
mötesplatser 

Antal besök 200 000 124 718 62,36% 
  

Antal besök 
per invånare 

7% 4,3% 61,43% 
  

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

Media-
exponering 
och 
genomslag i 
sociala medier 

Uppnått Uppnått 100% 
  

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

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

      

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

Kultur-
förvaltningens 
personal ska 
utbildas i barn-
konventionen. 

      

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

Antalet 
deltagare i 
bibliotekens 
programverks
amhet 

14 500 7 033 48,5% 
  

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

Antalet 
utlån/invånare 

8,5 4,9 57,65% 
  

Antalet 
besökare på 
biblioteken 
och 
bokbussen 

190 000 113 711 59,85% 
  

Utlånen vid 
biblioteken 

240 000 142 238 59,27% 
  

Antalet 
biblioteksbesö
k per invånare 

7 4 57,14% 
  

 Gislaveds 
konsthall ska 
stärka sin 
ställning som 
utställnings-

Antal besök på 
Gislaveds 
konsthall 

3 500 2 561 73,17% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

centrum i 
kommunen 
och öka 
intresset för 
samtids-
konsten 

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

Antalet 
genomförda 
dialog-
aktiviteter 

2 0 0% 
  

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

      

Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

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

      

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

 Namn Parti   

Ordförande Lisbeth Åkestrand M   
Förvaltningschef Mikael Fröler    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

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

Nettokostnad -10 036 -18 911 -5 809 0 -3 818 -3 818 
       
Nettoinvesteringar 75 166 15 204 113 714 64 490 37 000 -27 490 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

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

Administration 7 387 6 718 11 327 10 819 10 871 52 
Hantverkare 93 -131 -128 -425 -343 82 
Fastigheter -16 316 -21 983 -13 245 -7 366 -10 100 -2 734 
Städning -2 206 -2 720 -3 385 -2 946 -3 540 -594 
Tvätt 144 -108 -9 -100 3 103 
Fordonsservice 852 -541 99 168 -725 -893 
Transporter 10 150 -468 -150 16 166 
Service åt 
hyresgäster 

 -296  0 0 0 

Totalt -10 036 -18 911 -5 809 0 -3 818 -3 818 

 

Måluppfyllelse 
Fastighetsnämnden anser att måluppfyllelsen är tillfredställande. 

Driftsbudgeten kommer att ge ett överskott. Under 2015 genomförs inte så stora investeringar som de 

senaste åren men projektering och upphandling av Kastanjens förskola vid Åsenskolan genomförs under 

året. Ombyggnationen av AMO för svar-kultur är genomförd och vid Isabergsskolan är ny ventilation 

installerad i hus C. Ombyggnaden av stationshuset i Smålandsstenar kommer att genomföras under 4 kv. 

Huvudparten av de konkretiserade målen, som fastighetsnämnden kan påverka, kommer sannolikt att 

uppnås. 

Av de konkritiserade målen i övrigt beror måluppfyllelsen på samverkan med andra nämnder. 

Fastighetsnämnden uppfattar sin roll att biträda de övriga nämnderna med fastighetsuppgifter i 

utredningar och konsekvensbeskrivningar. 
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Ekonomiskt resultat 
Det ekonomiska utfallet varierar mellan programmen och totalt räknar fastighetsnämnden med ett 

överskott på 3,8 mnkr. 

Det finns många anledningar till det positiva resultatet. De externa intäkterna blir högre på grund av 

försäkringsersättning för skadegörelse och vattenskador från 2014. Dessutom beräknas externa 

hyresintäkterna också att bli högre. 

Kapitalkostnaderna och energikostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat och det planerade 

underhållet kommer sannolikt inte upp i budgeterad nivå. Personalkostnaderna, kostnader för inhyrda 

lokaler och rivningskostnader kommer sannolikt att bli dyrare än budgeterat. 

Av verksamheterna beräknas fastigheter, städning och fordonsservice ge ett överskott medan 

transporter och tvätt ger ett underskott i förhållande till budget. 

Investeringsuppföljning - nämnden 
Till och med augusti har fastighetsnämndens investeringar uppgått till ca 15,7 mnkr. Huvuddelen ligger på 

Nordinskolan, Glashuset och Isabergsskolans ventilation. 

Projekteringen av Kastanjens förskola i hus C Åsenskolan pågår och upphandling av entreprenaden 

kommer att ske under hösten. Rivning av den gamla Nordinskolan kommer också att genomföras i höst. 

 

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

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

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

Bra lokaler 
och 
utomhusmiljö 

      

Staden Gislaved 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Prioritera 
arbetet med 
utveckling av 
e-samhället 

Installera 
datanät i 
vårdfastigheter 

      

Fortsatt 
prioritering av 
marknads-
föringen av 
kommunen 

Marknads-
föring 

      

För att 
bibehålla och 
förstärka 
kvalitén i 

Optimalt lokal-
utnyttjande 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

verksamheten 
ska lokal-
reduceringar 
göras. Kan 
också 
innebära lägre 
ambitionsnivå 
på lokaler till 
förmån för 
innehållet i 
verksamheten 

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

All personal 
ges utbildning 
i barn-
konventionen 

      

Företagsklimat och näringslivssamverkan 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

Tydligare och 
bättre service 
till företagen 

Fastighetsnäm
nden ska alltid 
bemöta 
entreprenörer 
och 
leverantörer 
korrekt och 
likvärdigt. 

      

Gislaveds 
kommun skall 
förbättra sin 
placering i 
Svenskt 
Näringsliv 
ranking 

Fastighetsnäm
ndens 
verksamhet 
påverkar inte 
kommunens 
ranking. 

      

Interna processer 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

 Bedriva en 
effektiv och 
kvalitativ 
lokalvård för 
Gislaveds 
kommun 

Genomsnittlig 
städkostnad 
inklusive 
konsumtionsv
aror och 
fönsterputs 
ska vara högst 
232 kr/kvm. 

232   
  

 Minska 
energianvänd
ningen med 
15 % till 2020 
jämfört med 
2008 

Minskning av 
energiförbrukn
ing kWh/kvm 

   
  

Investera i en 
solvärmeanläg
gning under 
2015 

1 0 0% 
  

Ansluta 1 
fastighet till 
fjärrvärmen 
under 2015 

1 1 100% 
  

 Köksavfall Bygga om ett 1 0 0% 
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Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall 
Måluppfyllna
d 

  

kök per år för 
att 
omhänderta 
biologiskt 
avfall 

 Effektiv 
fastighetsförva
ltning, nyckel 
bättre än 
jämförbara 
kommuner 

Total 
fastighetskost
nad kr per kvm 
egna 
fastigheter ska 
understiga 
737:45 

737,45   
  

 Andelen nöjda 
hyresgäster i 
den 
regelbundet 
åter-
kommande 
attitydsunder-
sökningen ska 
öka 

Vid mätningen 
2014 var nöjd 
kund index 
6,46 

6,47 6,44 99,54% 
  

 Lokaleffektivis
ering 

Andelen 
tomma lokaler. 
Max 2 % 
tomma lokaler 
av hela 
beståndet 

2% 0,84% 1% 
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15 Sammanställd redovisning 
 

 
 
Gislaveds kommunkoncern består förutom kom-

munen av fem aktiebolag och tre stiftelser med 

skiftande verksamhet. För att ingå i koncernen krävs 

det att kommunen bestämmer över, eller har ett 

väsentlig inflytande över bolaget/stiftelsen. I bolagen 

definieras detta som lägst 20 % av aktiernas 

röstvärde. 

 

 

Gislaved Energi AB har två dotterbolag, Gislaved 

Energiring AB för elhandel och bildar därmed en 

underkoncern. Till Gislaved Energiring AB finns 

knutet dotterbolaget Gislaved Energi Vindkraft AB. 
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AB Gislavedshus  
 
Ordförande: Inga-Lill Svanberg Stiftare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Stanley Guldmyr   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 115 160 171 900 162 824 Anläggningstillgångar 488 314 482 664

Rörelsens kostnader -94 769 -149 569 -121 919 Omsättningstillgångar 40 320 38 599

Rörelseresultat 20 391 22 331 40 905 Summa tillgångar 528 634 521 263

Finansiella intäkter 18 190 1 300

Finansiella kostnader -6 110 -9 200 -10 252 Eget kapital 158 953 144 870

Resultat före skatt 14 299 13 321 31 953 Obeskattade reserver 12 155 12 155

Bokslutsdispositioner 0 -1 130 -1 000 Avsättningar 6 842 6 842

Skatt 0 -2 682 -6 845 Långfristiga skulder 322 548 326 825

Årets resultat 14 299 9 509 24 108 Kortfristiga skulder 28 136 30 571
Summa eget kapital och 

skulder 528 634 521 263

Investeringar, tkr 18 880 44 180 10 751

Nettoomsättning, tkr 115 160 171 900 162 824 Ställda säkerheter

Soliditet, % 31,9 32,5 29,6 Ansvarsförbindelser

Antal lägenheter 2 571 2 571 2 571

Antal lokaler 137 137 137

Vakansgrad 3,50% 3,10% 6,60%

 
 

 

Verksamhet 

1 januari 2015 fanns det 74 tomma lägenheter, 

den 1 september hade det minskat till en. 

Förändringen har varit väldigt snabb, den 1 

september 2014 fanns det 102 tomma 

lägenheter. Hyresbortfallet är 3,9 Mkr lägre än 

motsvarande period 2014. 

Den 1 april 2015 höjdes lägenhetshyrorna 

med 1,35%. Någon förhandling gällande 2016 

års hyror har inte genomförts. 
 

 
Ekonomi 

Omsättningen har ökat med 6,4 Mkr. Främst 

beroende på minskat hyresbortfall, men även 

på extra engångs intäkter. Räntekostnaderna 

är 1,1 Mkr lägre jämfört med samma period 

2014. Lån har amorterats med 4,3 Mkr. 

Den stora skillnaden i rörelsens kostnader 

mellan prognos 2015 och utfall 2014 beror till 

största delen av en återläggning 2014 av 

tidigare gjorda nedskrivningar. 

 

Personal 
 2015-08-31 2014-12-31 

Personalkostnader, tkr 14 219 20 698 

Tillsvidareanställda  37 37 

Omräknat till heltidstjänster 36,25 36,25 

Sjukfrånvaro % 1,72 1,75 

 
 
 
 
 
 

Framtid 

Bolaget har påbörjat en nybyggnation i 

Gislaveds centrum. Inflyttning i Etapp 1 är 

flyttad till den 1 april 2016 efter viss försening 

i startskedet. Etapp 2 beräknas vara klart för 

inflyttning på försommaren 2017. Totalt 

omfattar byggnationen 26 lägenheter och 

några kommersiella lokaler. Bolaget tittar på 

fler byggnationer då uthyrningsläget 

förändrats. 
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Gislaved Energi AB  

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

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 28 877 42 822 43 052 Anläggningstillgångar 59 431 61 043

Rörelsens kostnader -25 117 -37 230 -37 253 Omsättningstillgångar 96 264 91 245

Rörelseresultat 3 760 5 592 5 799 Summa tillgångar 155 695 152 288

Finansiella intäkter 746 1 749 1 610

Finansiella kostnader -760 -1 744 -1 631 Eget kapital 30 989 27 243

Resultat före skatt 3 746 5 597 5 778 Obeskattade reserver 42 093 42 093

Bokslutsdispositioner 0 0 -5 686 Avsättningar 220 220

Skatt 0 0 -25 Långfristiga skulder 77 000 77 000

Årets resultat 3 746 5 597 67 Kortfristiga skulder 5 393 5 732
Summa eget kapital och 

skulder 155 695 152 288

Investeringar, tkr 2 421

Nettoomsättning, tkr 27 806 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 41,0% Ansvarsförbindelser Inga Inga

 
 

Verksamhet 

Bolagets NKI-mätningar visar att de allra flesta 

av våra kunder är mycket nöjda, eller nöjda 

med Gislaved Energi som energileverantörer. 

Vårt interna förbättringsarbete med ledorden 

Närmare Enklare Snabbare har fortsatt under 

2015 och förväntas leda till fortsatt goda 

resultat och ytterligare ökad kundnöjdhet. 

 

Bolaget har under perioden fortsatt investera 

för god leveranssäkerhet i elnätet, även för 

morgondagens elanvändare. 

 

Koncernen är miljöcertifierad enligt ISO 

14001. 
 
 

Ekonomi 

Rörelsens intäkter var 28 877 tkr (28 132) för 

jan-aug 2015, en ökning med 2,6 % jämfört 

med 2014. 

 

Rörelseresultat efter finansiella poster blev 3 

746 tkr (3 431). 

 

Helårsprognosen 2015 för moderbolaget 

Gislaved Energi AB ligger över budget, bl.a. på 

grund av flera nyanslutningar i elnätet. 

Rörelseresultat efter finansiella poster bedöms 

bli 5 597 tkr. Motsvarande resultat i budgeten 

bedömdes bli 5 027 tkr. 
 

Personal 
 2015-08-31 2014-12-31 

Personalkostnader, tkr   

Tillsvidareanställda  18 17 

Omräknat till heltidstjänster 16,6 16,3 

Visstidsanställda 13 14 

Omräknat till heltidstjänster 0,41 0,58 

Sjukfrånvaro % 1,86 3,34 

 
Det råder fortsatt god trivsel och engagemang 
bland bolagets medarbetare. Antal anställda har 
ökat från 17 till 18 medarbetare och under hösten 
2015 ökar antalet medarbetare till 19. 

 

Framtid 

Bolaget kommer fortsätta förbättringsarbetet 

inom kundservice och bemötande. 

 

Sista delen i arbetet med att modernisera och 

driftsäkra elnätet enligt den tioårsplan som 

gjordes efter stormarna Gudrun och Per 

slutförs under 2015 och 2016. Arbetet 

fortsätter också med att planera för och 

genomföra de investeringar i elnätet som 

kommer att behövas för att möjliggöra en 

större andel förnybar elproduktion och andra 

energilösningar i det framtida energisystemet. 

Energimarknadsinspektionen har beviljat 

bolagets ansökan om intäktsram för åren 

2016-2019. 
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Olika lösningar för att främja användning av 

elfordon kommer att utvecklas och elnätet 

kompletteras för att bl.a. möjliggöra mätning 

med högre upplösning (kortare tidsenheter) 

och flexibla öppna lösningar för olika tjänster 

inom betalningssätt, visualisering, tidbokningar 

mm. 
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Gislaved Energiring AB  

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

 

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 52 785 82 425 72 580 Anläggningstillgångar 151 370 149 237

Rörelsens kostnader -51 022 -77 661 -68 075 Omsättningstillgångar 8 331 17 444

Rörelseresultat 1 763 4 764 4 505 Summa tillgångar 159 701 166 681

Finansiella intäkter 1 73 20

Finansiella kostnader -707 -1 694 -1 562 Eget kapital 10 740 9 683

Resultat före skatt 1 057 3 143 2 963 Obeskattade reserver 63 584 63 584

Bokslutsdispositioner 0 0 -2 916 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 -10 Långfristiga skulder 0 1 869

Årets resultat 1 057 3 143 37 Kortfristiga skulder 85 377 91 545
Summa eget kapital och 

skulder 159 701 166 681

Investeringar, tkr 3 118

Nettoomsättning, tkr 52 194 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 38,1 Ansvarsförbindelser Inga Inga

 

Verksamhet 

Vårt interna förbättringsarbete med ledorden 

Närmare Enklare Snabbare har fortsatt under 

2015. Ett samarbete med Svensk 

Vindkraftkooperativ Ek. För. (SVEF) inleddes i 

januari 2015. SVEF är Sveriges största 

vindkraftkooperativa förening och bolaget 

sköter med hjälp av en samarbetspartner 

balansansvar, försäljning av el, elcertifikat och 

ursprungsgarantier. Samarbetet innebär också 

att föreningsmedlemmarnas elhandel och 

medlemsadministration sköts av Gislaved 

Energiring. 

  

Bolaget har under perioden fortsatt att 

investera i utbyggnaden av fjärrvärmenätet i 

Gislaved. En anläggning för 

rökgaskondensering vid pannanläggningen i 

Mossarp har upphandlats och byggnationen 

startar under hösten 2015. Investeringen höjer 

effekten på pannanläggningen samt gör att mer 

energi kan produceras med oförändrad 

bränsleförbrukning. Ett hållbart värmesystem 

med närproducerade skogsbränslen är en 

viktig målsättning för bolagets 

fjärrvärmeinvesteringar. En betydande 

minskning av årliga CO2-utsläpp i Gislaved har 

uppnåtts.  

 

Bolaget har tillsammans med en 

samarbetspartner utvecklat solpanelslösningar 

med inriktning mot s.k. mikroproduktion för 

bolagets kunder som är intresserade av att 

bidra till att andelen förnybar elproduktion i 

energisystemet ökar. 

 

Under perioden har intressebolaget Klämman 

Vind AB upphandlat och påbörjat byggnation 

av två vindkraftverk vid Klämman, nordost om 

Reftele. Driftstart beräknas ske före årsskiftet 

2015/2016. 

 

Ekonomi 

Rörelsens intäkter var 52 785 tkr (44 771) för 

jan-aug 2015, en ökning med 17,9 %. 

Rörelseresultat efter finansiella poster blev 1 

516 tkr (1 246).  

 

Prognosen för helårsresultatet 2015 ligger 

under budget. Rörelseresultat efter finansiella 

poster bedöms bli 3 143 tkr och motsvarande 

resultat i budgeten bedömdes bli 3 931 tkr. 
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Flera av bolagets verksamheter påverkas till 

stor del av vädret vilket gör att 

helårsresultatet kan bli såväl bättre som sämre 

än prognosen. 

 
 

Personal  

Bolaget hyr medarbetare från Gislaved Energi 

AB. 

 

Framtid 

Bolaget kommer fortsätta förbättringsarbetet 

inom kundservice och bemötande. 

 

Arbetet med att vidareutveckla 

värmeverksamheten i Gislaved till en 

långsiktigt hållbar helhetslösning för 

uppvärmning av fastigheter kommer att 

fortsätta och samtidigt ökar möjligheterna att 

ytterligare kunna ta tillvara spillvärme från 

näringslivet. Under 2015 och 2016 planeras 

förtätningar inom Gislaveds fjärrvärmenät. I 

ett senare skede räknar bolaget med att även 

Anderstorp ska kunna anslutas. Även i 

Smålandsstenar finns goda förutsättningar för 

en hållbar värmelösning. När dessa 

värmesatsningar genomförts kommer flera av 

målen i Gislaveds kommuns klimatstrategi att 

uppnås. 

 

En fortsatt satsning på energitjänster ska leda 

till en effektivare energianvändning för våra 

kunder, bl.a. genom ökad insikt om hur 

energianvändningen ser ut idag och hur den 

kan styras på ett sätt som gör att 

energiläckage i onödan minimeras med 

bibehållen eller förbättrad upplevd komfort. 
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Stiftelsen 

Isabergstoppen  

 

Ordförande: Bo Kärreskog Stiftare: Gislaveds kommun 90,74% 
Antal ledamöter: 11  Gnosjö kommun 9,26% 
Verkställande direktör:  Louise Söderlund   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 33 632 40 521 31 088 Anläggningstillgångar 61 871 65 162

Rörelsens kostnader -26 376 -39 213 -34 204 Omsättningstillgångar 12 027 5 571

Rörelseresultat 7 256 1 308 -3 116 Summa tillgångar 73 898 70 733

Finansiella intäkter 40 25 143

Finansiella kostnader -168 -350 -686 Eget kapital 43 194 36 066

Resultat före skatt 7 128 983 -3 659 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 24 350 25 400

Årets resultat 7 128 983 -3 659 Kortfristiga skulder 6 354 9 267
Summa eget kapital och 

skulder 73 898 70 733

Investeringar, tkr 1 178 1 027 5 341

Nettoomsättning, tkr 33 632 40 521 31 088 Ställda säkerheter 17 000 17 000

Soliditet, % 58,5 51,0 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Antal gästnätter 70 816 86 000 81 137

  
Verksamhet 

Isaberg Mountain Resort är en sport och 

fritidsanläggning som erbjuder utomhus-

upplevelser året runt. Unikiteten ligger i den 

vackra utomhusupplevelsen i vårt natur-

reservat i form av roliga aktiviteter som 

tillfredsställer en bred målgrupp. Vi erbjuder 

bla vandring, MTBcykling, kanot och 

kajakpaddling och höghöjdsbana. Vi erbjuder 

också guidade aktiviteter, hotellboende, 

camping, restaurang, älgpark och 

fastighetsuthyrning. Den kommunala 

ekonomin ska inte belastas utan stiftelsens 

kostnader skulle täckas genom hyror och 

avgifter. Stiftelsens eventuella vinst ska 

återinvesteras för utveckling av anläggningen. 

Isaberg har under de senaste två åren blivit en 

mer gäst och serviceinriktad anläggning med 

stor fokus på målgruppen barnfamiljer. Vi skall 

vara jordnära, innovativa och ge gästen 

berikande naturupplevelser och möten året 

runt. 

 

 

 

 

Ekonomi 

Intäkterna och resultatet är en återspegling av 

den tyvärr korta vintersäsong  vi återigen 

upplevde (den andra i följd). Skidanläggningen 

var öppen 31 dec -12 mars och hade ca 71 

000 besökare (130 000 besökare år 2012-13).  

Satsningarna på sommarhalvåret har slagit väl 

ut och vi har ökat beläggningen med ca 10 %. 

Fastän vädret inte varit det bästa så har 

gästerna i gengäld aktiverat sig och bl a gjort 

höghöjdsbana, cyklat MTB, besökt älgpark etc. 

Påsklovspaketen sålde bra och Äventyrspaket 

ännu bättre, dessutom ser prognoserna bra ut 

på Höstlovspaketen. Vår egen 

lägerverksamhet ökar samtidigt som både 

skolor och föreningar som vill lägga ett par 

dagar hos oss för friluftsliv eller träning ökar. 

Älgparken har fått ett större visningshägn och 

med fler älgar har även besöksantalet åter 

stigit. Samarbetet med restaurangen har 

fungerat väl. SM i MTB i juli gick bra och hade 

ca 2 500 besökare. Ca 30 % av gästerna under 

vår, sommar och höst kommer från utlandet; 

främst danskar, tyskar, holländare och 

fransmän. Vintertid är 50 % danska gäster. 

Under året har det bla gjorts investeringar i en 
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ny busshållsplats, skidanläggningen, campingen 

med nya elstolpar och VA, samt renoverar 10-

tal Ekorrenstugor etc.   
 

Personal 
 2015-08-31 2014-12-31 

Personalkostnader, tkr 10 320 11 152 

Tillsvidareanställda  16 16 

Omräknat till heltidstjänster 16 16 

Sjukfrånvaro % 2,3 1,09 

 

Framtid 

Vårt mål är att renovera klart alla 25 Ekorre-

stugorna under våren 2016 och samtidigt 

börja projektera Sportcentret. Detta skall 

påbörjas så snart vi vet att vi en god vinter 

bakom oss. Under tiden kommer vi bygga till 

det befintliga sportcentret. Ny XCbana, 

förbättrade leder och nya aktiviteter väntar i 

planen för närmaste framtiden. 
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Stiftelsen Torghuset  

Ordförande: Ylva Samuelsson Stiftare: Gislaveds kommun 75% 
Antal ledamöter: 7  Föreningar/privatpersoner 25% 
Verkställande direktör:  Anette Josefsson   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 3 352 5 804 5 620 Anläggningstillgångar 5 473 5 447

Rörelsens kostnader -2 739 -5 674 -5 089 Omsättningstillgångar 1 158 1 500

Rörelseresultat 613 130 531 Summa tillgångar 6 631 6 947

Finansiella intäkter 0 0 5

Finansiella kostnader -112 -130 -258 Eget kapital -5 769 -5 769

Resultat före skatt 501 0 278 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 10 500 11 500

Årets resultat 501 0 278 Kortfristiga skulder 1 400 1 216
Summa eget kapital och 

skulder 6 131 6 947

Investeringar, tkr 0

Nettoomsättning, tkr 2 019 3 620 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % neg Ansvarsförbindelser Inga Inga

Likviditet, % 123

 

Verksamhet 

Uthyrning sker till fasta hyresgäster och 

tillfälliga arrangemang.  

Under året har lokalerna fyllts av studiecirklar, 

konferenser, föreningsmöten, mässor, 

teaterföreställningar, konserter, föreläsningar, 

utställningar, barn- och ungdomsaktiviteter, 

filmvisning, opera och e-sport. Turistbyrån har 

varit öppen 10 veckor.  

 

Ekonomi 

Som helhet hålls budgeten väl. 

Något mindre intäkter än budgeterat men 

även kostnaderna är något mindre. 

 

Vi har skrivit om ett av lånen och därmed fått 

lägre ränta. Lånet har även amorterats med 1 

miljon. Under hösten har vi ytterligare ett lån 

som ska skrivas om och vi hoppas även här 

kunna få bättre ränta. 

  

Inga stora investeringar har gjorts. Dock 

planerar vi att investera i en hiss för 

handikappade nere i Stora Salen och vi 

kommer också att ev. byta ut vår filmduk.  

För oss är en investering inte bara en kostnad 

i kronor utan även i tid. Därför händer det att 

våra investeringar läggs på is för att något 

annat kommer emellan. Vi försöker dock 

tänka klokt och att använda sunt förnuft. 

 

Vattenskadan i Stora Salen är nu reglerad och 

golvet är utbytt. 

 
 
 

Personal 
 2015-08-31 2014-12-31 

Personalkostnader, tkr 1347 2 063 

Tillsvidareanställda  15 15 

Omräknat till heltidstjänster 4 4 

 
Det är en stor utmaning att få verksamheten 

att fungera med lite fast personal. Tror att vi i 

framtiden måste hitta nya lösningar på detta 

om vi ska hänga med i vår snabbt föränderliga 

värld. Vi har anstället då en person gått i 

pension.  

 

Framtid 

Vi fortsätter på vår satsning på biografen. 

Börjar kännas naturligt att det visas film, 

konserter, opera och teater på biografen. Vi 

har även visat e-sport för första gången. 

 

Vi fortsätter vårt samarbete med 

föreningslivet och försöker ge dem goda 

förutsättningar för att kunna genomföra sina 

evenemang. Även för våra företagare försöker 
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vi underlätta genom att få dem att utnyttja 

huset när de ska ha t.ex. utbildningar, 

kundträffar osv. 

 

En del av våra egna evenemang som 

Ungdomsfestivalen är väldigt uppskattade 

men..för att vi ska få dessa arrangemang att 

fungera krävs både ekonomisk sponsring och 

en del ideellt arbete från t.ex. föräldrar. Båda 

dessa saker blir allt svårare för varje år.  

 

Marknadsföringen blir allt viktigare och allt 

svårare och mer tidskrävande. I dagens 

mediebrus är det inte enkelt att synas. 

Personliga samtal och möten är utan tvekan 

det som ger bäst effekt men det tar tid som vi 

inte har, tyvärr.  

 

Fortfarande gillar vi på Torghuset de två orden 

samarbete och service. Det kommer vi att 

fortsätta jobba med och vi tror fortfarande att 

däri ligger vår framtid. 
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Gislaved Näringsliv AB 

Ordförande: Morgan Ryhman Ägare:  Gislaveds kommun 50% 
Antal ledamöter: 7            Gislaveds Näringslivsråd 50% 
Verkställande direktör:  Leif Österlind    

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 9 568 10 373 9 055 Anläggningstillgångar 0 0

Rörelsens kostnader -8 411 -10 457 -9 041 Omsättningstillgångar 2 660 4 075

Rörelseresultat 1 157 -84 14 Summa tillgångar 2 660 4 075

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 -6 Eget kapital 677 437

Resultat före skatt 1 157 -84 8 Obeskattade reserver 60 60

Bokslutsdispositioner 0 0 9 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 -15 Långfristiga skulder 0 0

Årets resultat 1 157 -84 2 Kortfristiga skulder 1 923 3 578
Summa eget kapital och 

skulder 2 660 4 075

Investeringar, tkr 0

Nettoomsättning, tkr 9 055 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 11,9 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Likviditet, % 113,9

 
 

Verksamhet 

Syftet med bolagets verksamhet är att verka 

för näringslivets och handelns utveckling inom 

Gislaveds kommun och för kommunens 

arbete med näringslivs-befrämjande åtgärder. 

GNAB samverkar med Business Gnosjö 

Region AB som är en nybildad plattform för 

att öka regionens konkurrenskraft. I 

verksamheten ingår även affärscoachning enligt 

Science Park programmet. Bolaget skall därvid 

verka för kompetensutveckling samt 

genomföra projekt vars syfte är att utveckla 

infrastruktur, tillgänglighet och attraktivitet för 

befintliga och tillkommande företag 

 

Ekonomi 

Omsättningsmässigt kommer verksamheten 

att öka med 1 miljon mot föregående år. 

Totalt beräknas bolaget omsätta 10 mnkr. I för 

GNABs lämnade uppgifter ingår även BGR.  

Projekt Affärsracet genererade ett negativt 

resultat vilket är den bidragande orsaken till 

den prognostiserade förlusten. 

Kostnadsmässigt har året präglats av 

återhållsamhet. Inga större investeringar har 

gjorts utöver normal verksamhet. Årets 

resultat beräknas bli negativt – 84 tkr. 

 
 

 

Personal 
 2015-08-31 2014-12-31 

Personalkostnader, tkr 3059 4 349 

Tillsvidareanställda  7 12 

Omräknat till heltidstjänster 6 7 

Visstidsanställda 2 0 

Omräknat till heltidstjänster 1 0 

Sjukfrånvaro % 0,67 0,26 

 

Framtid 

Näringslivet står inför stora utmaningar. 

Genom en ökad dialog och ett aktivt 

samarbete med fokus på näringslivets behov 

kan GNAB göra en positiv skillnad lokalt. 

Genom samverkan med näringslivet i Business 

Gnosjö Region ser vi positiva effekter inom de 

fokusområden som vi gemensamt engagerar 

oss i. Prioriterade områden för att stärka 

konkurrenskraften är kompetensförsörjning, 

internationalisering och marknad, 

omvärldsbevakning och attraktivitet. 

Viktiga frågor är infrastruktur, bostäder, 

personalbehov och framtidstro. Beredskap på 

omställningar mot en ökande tjänstesektor, 

ökad integration och lyhördhet mot nya 

affärsområden. Handeln har ett ökat fokus. Ett 

attraktivt utbud inom handel, kultur, 

restauranger och mötesplatser är viktiga 

komponenter för trivsel och tillväxt. E-handel 

är ett nytt område som håller på att utvecklas.  

 

Från det lokala näringslivet skickas tydliga 

signaler att det behövs konkreta åtgärder för 
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att höja kommunens attraktivitet och att 

genomföra investeringar för samhällenas 

utveckling. Genom offensiva satsningar kan 

man vända en negativ trend och skapa nya 

arbetstillfällen och nya etableringar. För att 

klara detta krävs samordning av resurser.  

 

Näringsliv och samhälle kan var bara utvecklas 

tillsammans och det krävs lyhördhet, 

handlingskraft och framtidstro. Att investera i 

samhällsutveckling bidrar till ett starkare 

näringsliv och ökad attraktivitet. Området 

inom attraktivitet som infrastruktur, boende, 

skolor måste samverka med näringslivets 

behov av nya marknader, kompetenser, 

produkter och omvärldsbevakning  

 

Det fortsatta arbetet för 2015 och framåt bör 

ha följande fokus:  

Lokalt 

 Närvaro och dialog med näringslivet 

 Översätta behov till kommunen 

 Förmåga att genomföra  

 Marknadsföra teknik mot skolelever 

 Nyföretagane och UF företag 

 Utbildningsbehov och 

kompetensförsörjning 

 HR nätverk 

 

Kommunöverskridande 

 Tillgodose näringslivet kompetens 

behov 

 Stödja utveckling av nya marknader 

 Utveckla koncept för omvärldanalys 

 Infrastruktur 

 Automationsprojekt 

Kommun 

 Utveckling av attraktivitet i form av 

skolor, boende, mötesplatser, 

infrastrukturer samt kollektivtrafik. 

 Svenskt Näringsliv ranking 2015  
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Stiftelsen Gisleparken  

Ordförande: Staffan Sjöblom Stiftare: Gislaveds kommun 
Antal ledamöter: 7  Föreningen Folkets Park Folkets hus 
Verkställande direktör:  Lars Villefrance Damgaard   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 1 755 2 633 7 040 Anläggningstillgångar 1 533 1 815

Rörelsens kostnader -5 389 -8 083 -7 017 Omsättningstillgångar 8 391 4 575

Rörelseresultat -3 634 -5 450 23 Summa tillgångar 9 924 6 390

Finansiella intäkter 1

Finansiella kostnader -10 -15 -32 Eget kapital -2 743 -1

Resultat före skatt -3 644 -5 465 -8 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 13 118 0

Årets resultat -3 644 -5 465 -8 Kortfristiga skulder 451 6 391
Summa eget kapital och 

skulder 10 826 6 390

Investeringar, tkr 545

Nettoomsättning, tkr 3 661 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 0,0 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Likviditet, % 68

 
 

Verksamhet 

Gislaveds Kommuns styrande politiker 

beslutade 

i kommunfullmäktige 2015-06-22 att Stiftelsen  

Gisleparken i huvudsak ska ägna sig åt 

evenemangssamordning, bowling och 

logiuthyrning. Verksamheten ska bedrivas i 

nära samarbete med Gislaveds kommun och 

lokala entreprenörer för att säkerhetsställa ett 

fullgott utbud av nöjes- och fritidsverksamhet i 

kommunen. 

 

Besökare vid nöjesevenemang: 550 (0) 

Konferenser: 150 (0) 

Stugnätter 650 (936) 

 

 

Ekonomi 

Då Stiftelsen inte fått ägna sig åt den primära 

verksamheten i väntan på politiska beslut och 

även en utredning som gjorts/görs av 

Konkurrensverket har det inte varit möjligt att 

driva nöjesverksamheten så som tidigare 

gjorts.  

 

Personal 
 2015-08-31 2014-12-31 

Personalkostnader, tkr 2103 2 844 

Tillsvidareanställda  6  

Omräknat till heltidstjänster 5,4 8 

 
 

 

 

 

 

Framtid 

Med utgångspunkt från beslutet som 

fattats i kommunfullmäktige har 

Stiftelsen Gisleparken presenterat en 

organisation och verksamhetsplan för 

kommunstyrelsen. En arbetsgrupp med 

politiker jobbar nu vidare på förslaget. När 

politikerna har fattat det definitiva beslutet om 

Gisleparken kommer det förhoppningsvis dras 

igång ett intensivt arbete för att stärka 

varumärket och att fylla lokalerna med 

verksamhet. 
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A-ringen AB  

Ordförande: Niclas Palmgren Ägare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Anders Simfors    

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 150831 2014

Rörelsens intäkter 66 110 294 Anläggningstillgångar 10 252 10 252

Rörelsens kostnader -223 70 -435 Omsättningstillgångar 830 835

Rörelseresultat -157 180 -141 Summa tillgångar 11 082 11 087

Finansiella intäkter 0 0 11

Finansiella kostnader 0 0 -129 Eget kapital 2 364 2 438

Resultat före skatt -157 180 -259 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 8 102 8 102

Årets resultat -157 180 -259 Kortfristiga skulder 616 547
Summa eget kapital och 

skulder 11 082 11 087

Investeringar, tkr 0

Nettoomsättning, tkr 292 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 22,0 Ansvarsförbindelser INga Inga

Likviditet, % 151

 

 

Verksamhet 

Det under 2014 påbörjade arbetet med att 

hitta ny arrendator för motorbanan 

resulterade i att den förra 

verksamhetsutövaren, AMAB, frånträdde sitt 

arrende 10 mån i förtid samtidigt som ny 

arrendator, Anderstorp Racing Club 

tillsammans med sitt bolag SRW Anderstorp 

AB, tillträdde den 1/3 2015. Detta tillsammans 

med att kommunens fastighetsbolag, Gislaved 

Industrilokaler AB, förvärvat den depåbyggnad 

och de övernattningsstugor som AMAB 

uppfört inom området gör att verksamheten 

på motorbanan nu har en mycket stark lokal 

förankring. 

 

I samband med arrendeskiftet har de nya 

verksamhetsutövarna tagit tag i 

bullerproblematiken och bl a investerat i ny 

ljudmätningsutrustning. Samtidigt har man 

begärt att det tillstånd som styrt i vilken 

omfattning man kan bedriva bullrande 

verksamhet på banan, ska upphävas för att 

ersättas av något för verksamheten mer 

”generösa” föreskrifter. 

 

Under första halvåret har avtal om 

detaljplanearbete, som tidigare beslutats, 

tecknats med Bygg- och miljönämnden. 

Arbetet är i sin linda men avsikten är att 

detaljplanen ska styra den framtida 

användningen av motorbaneområdet men inte 

reglera området norr och väster om denna.  

 

Ekonomi 

Merparten av kostnaderna som uppkommit 

under första halvan av 2015 avser kostnader i 

samband byte av arrendator. Upplupna 

kostnader som ännu inte redovisats har 

periodiserats och avser lönekostnader för vd 

(ca 50 tkr) samt avskrivningar (ca 40 tkr).  

 

Kostnaderna för detaljplanearbetet uppskattas 

till ca 320 tkr + utgifter för externa 

utredningar och upprättande av t e x 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Under året 

har ca 50 tkr erlagts till Bygg- och miljö-

nämnden medan resterande belopp beräknas 

bli utbetalt under 2016. Eftersom utgifterna 

ses som en investering i mark kommer dessa 

inte att bli föremål för avskrivning. 

   

I prognosen för 2015 års kostnader ingår en 

återföring av medel som tidigare reserverats 

för erläggande av ränta till bolagets ägare, 

kommunen. Eftersom motsvarande 
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reservering inte gjorts i kommunens 

redovisning beslöts i samband med senaste 

bokslut och efter förslag från bolagets revisor 

att dessa medel, 383 tkr, ska återföras i 

räkning. Eftersom beloppet tidigare belastat 

bolagets resultat negativt får motsvarande 

positiv påverkan nu. Då beloppet är större än 

årets övriga beräknade kostnader blir summan 

av prognosticerade kostnader positiva liksom 

årets resultat. 

 

Personal 
 2015-08-31 2014-12-31 

Personalkostnader, tkr 48 75 

Tillsvidareanställda  1 1 

 

 

Framtid 

Genom den planerade fusionen mellan A-

Ringen AB och Gislaveds Industrilokaler AB 

kommer ett och samma bolag att vara ägare 

till hela fastigheten och de byggnader som inte 

ägs av Anderstorp Racing Club. Sedan 

tillträdet som ny arrendator den 1 mars har 

ARC intensifierat arbetet med att kunna hyra 

ut banan för olika typer av verksamheter och 

evenemang inom miljötillståndets villkor.   

 

Eftersom bullervillkoren begränsar 

möjligheterna till en ekonomiskt bärkraftig 

omfattning av verksamhet och dessutom anses 

svåra att kontrollera har klubben begärt att 

tillståndet ska upphävas, vilket Mil-

jöprövningsdelegationen också beslutat om 

under september 2015. Klubben har i 

samband med detta anmält verksamheten till 

kommunens Bygg- och miljönämnd och 

kommunen svarar nu för definierandet av 

lämpliga försiktighetsmått. På sikt kan det bli 

fråga om nytt tillstånd där villkoren omprövats 

från grunden.  
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Gislaveds Industrilokaler AB  

Ordförande: Niclas Palmgren Ägare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Mikael Fröler   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 2014

Rörelsens intäkter 3 231 4 700 2 764 Anläggningstillgångar 2 029

Rörelsens kostnader -2 007 -3 230 -1 955 Omsättningstillgångar 11 964

Rörelseresultat 1 224 1 470 809 Summa tillgångar 13 993

Finansiella intäkter 0 30 121

Finansiella kostnader 0 0 0 Eget kapital 10 631

Resultat före skatt 1 224 1 500 930 Obeskattade reserver 2 386

Bokslutsdispositioner 0 0 -30 Avsättningar 0

Skatt 0 0 -221 Långfristiga skulder 0

Årets resultat 1 224 1 500 679 Kortfristiga skulder 976
Summa eget kapital och 

skulder 13 993

Investeringar, tkr 0

Nettoomsättning, tkr 2 764 Ställda säkerheter Inga

Soliditet, % 88,3 Ansvarsförbindelser Inga

Likviditet, %  
 

Verksamhet 

Bolagets syfte är att främja lokalförsörjningen 

för industrier och hantverk, servicenäringar 

och offentliga behov inom Gislaveds kommun.  

Gislaveds Industrilokaler äger fastigheten 

Munin 19 som är bebyggd med 6 637 kvm 

BRA(bruksarea) och innehåller 17 olika 

lokaler. 

 

 

Under året har nyckelsystemet bytts ut för att 

modernisera och skapa ett enhetligt system 

för hela fastigheten Munin 19. 

 

 

 

 

Ekonomi 

Resultatet efter augusti visar en omsättning 

om 3 231 tkr och ett resultat före 

dispositioner inklusive avskrivningar på 1 224 

tkr. 

 

Resultatet för 2015 bedöms bli ca 1 500 tkr 

före dispositioner och skatt.  

 

 

Framtid 

Fusionen med A-ringen AB löper enligt planen 

och är sannolikt genomförd före årsskiftet. 

 

Under hösten kommer gymnasiets lokal för 

plåt och svets att iordningsställas för träteknik. 

Dessutom ska den vakanta lokalen rustas upp. 
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16 Redovisningsprinciper 

Externa redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av 

inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har 

gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. 

 

Förändrade redovisningsprinciper 

Från och med 2013 tillämpas RKR 18 Redovisning av intäkter. Rekommendationen innebär att 

statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över respektive 

anläggningstillgångens nyttjandeperiod. 

Omklassificeringen av statsbidrag innebär att anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar samt 

ackumulerade avskrivningar ökat och att en motsvarande skuld redovisas bland långfristiga skulder. 

 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 mnkr. 

Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster. 

 

Intäkter 

Skatteintäkter  

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på SKL:s augustiprognos i enlighet med 

rekommendation RKR4.2. 

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag tas fr. o.m 2013 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga 

skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de 

reducerade det bokförda värdet. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp periodiseras fr om 2014 

på samma sätt. 
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Kostnader 

Löner mm 

Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende augusti men som utbetalas i september 

har inte periodiserats. Ej uttagen semester tillsammans med övertid har periodiserats. 

 

Tillgångar och skulder 

Investeringar  

Exploateringstillgångar är bokförd som materiella anläggningstillgångar. Detta beroende på 

svårigheten at bedöma tidpunkten för avyttring, enligt rekommendation ska exploatering hanteras 

som omsättningstillgång. 

Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde. 

Avskrivningstider  

Avskrivningstider t om 2014:         Avskrivningar investeringar fr o m 2014: 

Konst 0 år   Mark, fjärrvärmeanslutning, konst 0 år 

Mark och saneringsfastigheter 0 år Mark, byggnad o tekniska anläggningar 10-60 år  

Inventarier 3-10 år  Maskiner 3-20 år  

Transportmedel 5-10 år                             Transportmedel 5-20 år 

Fastighetsinventarier 10-20 år Inventarier 3-20 år 

Byggnader 20-50 år  Byggnadsinventarier 3-20 år 

Affärsfastigheter 20-33 år  Affärsfastigheter 20-33 år  

Vattenledningar 33 år  Vattenledningar 33 år 

 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivning tillämpas på samtliga tillgångar. Fr o m 2012 sker avskrivningen från den tidpunkt 

tillgången tas i bruk tidigare påbörjades avskrivningarna första januari oavsett ianspråktagande. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till ett halvt basbelopp. 

Under 2014 gjordes en översyn av anläggningsregistret. De fastighetsanläggningarna som tidigare inte 

har haft markvärde har nu fått det. Rutinerna för komponentavskrivningar har diskuterats och det har 

tagits fram fler komponenter för fastighetsanläggningar. Reglerna har tillämpats på de 

fastighetsinvesteringar som avslutats under 2014. Under 2015 görs en utredning om reglerna för hur 

komponentavskrivningar ska tillämpas på fastighetsinvesteringar gjorda före 2014. Under året 

kommer det även tas fram komponenter för anläggningarna inom vatten, avfall och gata. 

Förråd 

Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde. 

Kortfristig skuld 

Överskott för Va-verksamheten redovisas som kortfristig skuld. 
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Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. 

Avsättningar 

Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendationen om att nuvärdesberäknas. 

Kostnaden för att återställa deponi är så osäker i sig att därtill att nuvärdesberäkna den med en 

osäker ränta. 

Leasingavtal  

Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell leasing. Avtalen avser främst leasing av bilar 

och maskiner. Avtalstiderna är mellan 3-5 år. Det pågår en inventering av fastighets hyresavtal. 

 

Interna redovisningsprinciper 

Personalkostnader 

Arbetsgivaravgifter mm har interndebiterats förvaltningarna i samband löneredovisningen. Den 

överensstämmer med Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation. Det tas även ut ett 

påslag på lönesumman från förvaltningarna för att täcka gemensamma kostnader som tex 

Kommunhälsan, Facklig verksamhet. 

 

Kapitalkostnader 

Räntan beräknas med nominell metod 2,5 % på bokfört värde vid årets början. På årets investeringar 

har ränta tillgodoräknats fr om anskaffningsmånaden. 

 

Sammanställd redovisning 

Vid delårsbokslutet upprättas igen sammanställd redovisningen som skulle omfattat kommunen, AB 

Gislavedshus, Gislaved Energi AB och Stiftelsen Isabergstoppen. Utan samtliga kommunala bolag och 

stiftelser redovisas med resultaträkning, balansräkning och prognos för helåret. Inga förändringar har 

skett under året i kommunkoncernens sammansättning. 
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17 Ordlista 
Anläggningskapital Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar. 

Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella (mark, 

byggnader, maskiner mm) eller finansiella (aktier, andelar mm) 

Avskrivningar Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad 

ekonomisk livslängd. 

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

Kortfristiga skulder/fordringar sådant som förfaller inom ett år 

Likviditet Ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. Visar omsättningstillgångar i relation 

till kortfristiga skulder. 

Nettoinvesteringar Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 

Omsättningstillgångar Tillgångar som är anläggningstillgångar. Tex förråd, fordringar, kortfristiga 

placeringar, kassa och bank. 

Rörelsekapital Den del av eget kapital som med kort varsel kan användas. Omsättningstillgångar 

minus kortfristiga skulder 

Soliditet Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Andelen eget kapital av totala tillgångarna. 

Kapitalkostnader Består av två delar, avskrivningar och intern ränta 

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

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

pensionsförvaltningen. 

Avsättningar Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik till sin 

förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt den skall infrias. 
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18 Läsanvisningar av tabellerna med mål i 

delårsbokslutsdokumentet 
Förklaringar: 

Konkretiserade mål= De konkretiserade målen (inriktningen) är förväntningar eller krav på hur nämndernas 

tilldelade resurser ska riktas. De är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna, visionen, 
kommunstyrelsens ledningsidé och de finansiella och personalpolitiska målen. 
Styrmått: Mättal som är till för att se i vilken riktning vi är på väg. 

Mål= Vilken målsättning  har nämnden för styrmåttet 

Utfall= Vilket utfall har man per 31/8- 2013 

Måluppfyllnad= % uppyllnad 

 = trendpil, bättre, sämre eller lika med föregående mätning 

= målet med måttet är inte uppfyllt 

 målet med måttet är delvis uppfyllt 

 målet med måttet är uppfyllt 

 
Konkretisera
de mål 

Nämndmål Styrmått Mål Utfall Målupp-
fyllnad 

  

Utveckla och 
samordna 
mötesplats 
GISLE. 

Utveckla och 
samordna 
mötesplats 
GISLE. 

Delta i 
utvecklingen 
och 
samordningen 

Uppnås Uppnås delvis 50% 
  

 Biblioteken 
ska stödja och 
främja 
utveckling av 
inlevelseförmå
ga, kreativitet 
och eget 
skapande. 

Antalet 
deltagare i 
bibliotekens 
programverks
amhet ska 
vara 
oförändrat 
eller öka. 

7 000 5 566 79,51% 
  

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

Antalet 
utlån/invånare 
ska öka 

4,3 4,4 102,33% 
  

Antalet 
besökare på 
biblioteken 
och 
bokbussen 
ska vara 
oförändrat 
eller öka. 

102 200 94 558 92,52% 
  

Utlånen vid 
biblioteken ska 
vara 
oförändrade 
eller öka. 

126 200 126 231 100,02% 
  

Antalet 
biblioteksbesö
k per invånare 
ska vara 
oförändrat 
eller öka. 

3,5 3,3 94,29% 
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